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چکیده :مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم دستاوردهای انقالب اسالمی را مطرر ررردا انآنچن ره بریش از
همه در این بیانیه قابل تحلیل و بررسی است عنصر اخالق و معنویت استن ایرن تحلیرل بره دوگونره اسرتن
نخست ارزیابی اخالقی وضعیت موجود انقالب اسالمی تا  40سالگی است ره ایشان ضمن توجه به ثمررا
و دستاوردهای اخالقی انقالب به چسیب شناسی اخالقی چن نیز پرداخته و رهنمودهرایی را ارائره ررمرودا انرآن
دومن توجه به وضعیت مطلوب وپیشروی انقالب و نظام اسالمی استن در این مقاله با توجه بره دسرتاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی و انعکاس چن درجهان اسالم با تاریآ برچموزا هرای اخالقری « بیرآاری ،اسرتقامت،
عآالت گستری و امیآ» تاثیرا چن بر شکل گیری محور مقاومت ره نتیجه خودباوری ملت ها در برابرر نظرام
سلطه است بررسی خواهآ شآنبررسی ها نشان می دهآ ظهور اخالقی انقالب در این دوران زمینره برازخوانی
مجآد تمآن اصیل اسالمی و زنآا شآن شعارها و اصول اخالقی و در نهایرت مواجهره چزاد منشرانه و عرز
مآارانه با استبآاد و سطه گران را داشته و منجر به شکل گیری نقطه عطفی در تاریخ معاصر شآا استن
واژگان اصلی :اخالق و معنویت  ،بیانیه گام دوم ،چهل ساله انقالب اسالمی ،دستاوردهای اخالقی ،جوامع اسالمین
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بیان مسئله

انقالب از مهم ترین عناصر معرف تمآن ها و ررهنگ اخالق استن انقالب اسررالمی ایررران را مرری ترروان
باشاخصه ها و مولفه های اخالقی چون عآالت گستری ،حق طلبی ،دراع از مظلرروم ،امیآبخشرری و شررناخت
ارزایی به جوامع ،از دیگر انقالب ها متمایز ساخت؛ البته نه اینکه دیگر انقالب ها در موارد گفترره شررآا چرمرران
هایی نآاشته انآ؛ بلکه نوع ایآئولوژی و مبانی رکری و اعتقادی ره انقالب اسالمی به پشتوانه چن شکل گررررت
صور و سیر این چرمان ها و اهآاف اخالقی را نسبت به دیگر انقررالب هررا متفرراو مرری رنررآ؛ انقررالب
اسالمی از یك سو سبب رویکرد به دین ،رشآ گرایشهای معنوی و تضعیف انآیشرره مادیگرایرران شررآ و از
سوی دیگر ،الگوی مبارزاتی مردم تحت ستم در نقاط مختلف جهرران گردیررآ و برره ملتهررای دربنررآ جهرران
چموخت ره چگونه خود را از زیر سلطه و نفوذ بیگانگان نجا دهنآن
این چنین تاثیر دگرگون رننآا ای از دیآ متفکران غربی پوشیآا نمانآا اسررتن برژینسررکی از نظریررهپردازان
چمریکائی میگویآ« :تجآیآ حیا اسالم بنیادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاا و تشنجا ناشی از ایررران
ال به چن وابسته است ایجاد رررردا
یك مخاطرا مستم ّر برای منارع ما در منطقهای ره حیا جهان غرب رام ً
است بنیادگرایی اسالمی پآیآاای ره به طور عمآا در گزارشها و بررسیها اطالعاتی ما به چن بیترروجهی
شآا است امروزا چشکارا نظم و ثبا موجود را تهآیآ میرنآ»(داودی :1368 ،ص )70از سویی الکسانآر
هیگ ،وزیر دراع اسبق چمریکا اذعان می دارد «:به نظر من خطرناکتر و مهمتر از این مشررکال بینالمللرری
عواقب گسترش بنیادگرایی اسالمی است ره در ایران پا گررته و ارنون عراق و رژیمهای عرب میانررهرو را
در منطقه تهآیآ میرنآ،اگر این از رنترل خارج شود منارع ابرقآر ها را به خطرناکترین وجه به مخرراطرا
خواهآ انآاختن»(روزنامه اطالعا )61/1۲/1 ،
در واقع بزرگترین دستاورد انقالب ،درس چزادی و چزادانآیشی برای مردم تحت سررلطه در سراسررر
جهان بودا استن(ملکوتیان:1384،ص  )۲13این دستاوردهای اخالقی در حوزا سیاسی و اجتمرراعی را
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منعکس شآا استن برخی پژوهنآگان برخی از این اهآاف را از دیآگاا مقررام معظررم رهبررری بررسرری
نمودا انآ :عآالت خواهى،تربیت و تزریه انسان و در نتیجه جامعه سازى بررر مبنرراى چن ،تشررکیل نظررام
توحیآى و تالش براى دستیابى به سعاد دنیوى و اخروى،دستیابى برره حیررا طیّبرره ،برخرروردارى از
رراا ،امنیت ،دانش ،عز سیاسررى ،اسررتقالل اقتصررادى و رونررق تجارى،حارمیررت اسررالم و قرررچن در
زنآگى بشر،تکریم انسان و نفى رقر و رساد و تبعیض و در نتیجه احساس خوشبختى و سعاد و برراز
گردانآن ع ّز اسالمى به مسلمانان از جمله اهآاری است ره در رالم و انآیشرره مقررام معظررم رهبررری
منعکس شآا استن (شفیعی :1385،شمارا ، 7ص )۲5
چن نان ره مشهود است بسیاری از این اهآاف مبتنی بر اصررول اخالقرری اسررت ررره مرری ترروان چن را از
دستاوردهای انقالب اسالمی در سطح جهانی دانست ره مهمترین چنهررا عنصررر چزادی و عررز نفررس
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می توان به عنوان اهآاف عالی انقالب اسالمی یاد رردن این اهآاف متعالی در دیررآگاا رهبررران انقررالب

است؛ این چزادی و عآم سلطه پذیری ماهیتی اخالقرری دارد ررره برخاسررته از یررك روحیرره و خصررلت
درونی استن بر اساس مبانی عالیه انقالب اسالمی چنین روحیه ای ریشه در اسررالم نرراب داردن برخرری
پژوهنآگان غربی انتقال چنین روحیه ای را از انقالب اسالمی برره سررایر رشررورها گررزارش رررردا انررآ؛
پرورسور جیمز بل ،محقررق چمریکررای در رصررلنامه مسررایل خررارجی وزار خارجرره چمریکررا در ایررن
خصوص میگویآ« :موجی از هیجان توداای ،اسالم را رراگررترره اسررت ،از یوگسررالوی و مرررارش تررا
انآونزی و مالزی و ریلیپین در شرق ،این اسالم نوظهور ره به لحرراا ایررآئولوژیك منسررجم اسررتن در
انقالب  1979ایران ،در اشغال مسجآ الحرام در مکه ،ترور انور سررادا در نرروامبر  ،1981در مقاومررت
لبنان وننن انعکاس یارت .این نیروی توداای ررره غالبر ًا برره عنرروان اسررالم بنیررادگرا توصرریف میشررود از
مرزهای جغراریایی گذشته ،ایررآئولوژی سیاسرری و رژیمهررای ملرری را نیررز رراگررترره اسررت»ن( همران)
اما پرسش اساسی چن است ره رآام عنصر محرک چنررین ارمغرران جهررانی را برره ویررژا در ملررت هررای
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مسلمان و جهان اسالم به بار چورد وچنین رهاوردی را برای انقالبی نوپای اسالمی داشررت؟ برره دیگررر
بیان چگونه این انقالب توانست در قلب و دل مظلومان اقصی نقاط جهان راا یابآ؟
شایآ بتوان پاسخ را در تاریخ صآر اسالم و نوع سلوک و شیوا رسوالن الهی به ویررژا پیررامبر اررررم در
تشکیل حکومت اسالمی دانست؛ جالب چنکه در چیه  4سورا قلم ره پیامبر را به «خلق عظرریم» سررتایش
نمودا است برخی از مفسران ازجمله عالمه طباطبایی خلق عظیم پیامبر را اخالق اجتماعی پیررامبر معنررا
رردا انآ(طباطبایی:1973،ج 1)369 ،19و مویآ این معنا را می توان چیاتی دانست ره برره پیررامبر گوشررزد
می رننآ ره اگر تو چنین اخالقی نمی داشتی همگان از اطراف تو پرا رنآا می شررآنآن در چیرره  159چل
ب
ظ ا ْل َق ْلر ِ
ت َر ًّظررا َغ ِلری َ
ت َل ُهر ْم * َو َلر ْو ُر ْنر َ
ن ال َّل ِه ِل ْن َ
ح َم ٍة ِم َ
عمران در خطاب به پیامبر چمآا است َ « :ر ِبمَا َر ْ
ك»ن این چیه ضمن چنکه مویآ معنای «خلق عظیم» در بعررآ اجتمرراعی و سیاسرری اسررت
ح ْو ِل َ
ن َ
ضوا ِم ْ
لَا ْن َف ُّ
نشان می دهآ ره نظام حکومتىاسالم ،بر مبناى محبّت و ارتباط تنگاتنگ با مردماستن این ویژگرری ررره
به عنوان پایه و مایه تشکیل حکومت اسالمی در زمان پیامبر اررم است را می توان درانقررالب اسررالمی
ایران نیز جستجو نمود و تاثیر چن را بر رشورهای جهان به ویژا رشورهای مسلمان مالحظه نمررود؛ بررر
اساس چنین ویژگی اخالقی ،انقالب اسالمی با همه مظلومان و حق طلبان پیونآ خررورد ررره ترراثیرا
چن از رشورهای منطقه تا چمریکای التین و چرریقا قابل پی گیری و رصآ اسررتن برررای نمونرره ترريثیرا
انقالب در چمریکای التین دررتاب «ریررآل راسررترو و مررذهب» نوشررته رهبررر روبررا و رترراب «رلیسررای
شورشی» تيلیف رامیلو ترجمه جواد یوسفیان قابل پی گیری و خوانش استن

. 1برخی از مفسران دیگر نیز به چنین معنایی از آیه قائلند از جمله مرحوم طبرسی که آورده است :
«وَ ِإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ َعظِیمٍ» استعظم -سبحانه -خلقه لفرط احتماله الممضّات أي :موجبات من قومه و حسن مخالقتهلهم .و
قیل :هو الخلق الذي أمره اللّه به فى قوله «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَ ْعرِضْ َعنِ الْجاهِلِینَ»( األعراف().199 /
طبرسی:1412،ج)335 ،4
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و منابع بسیاری نگاشته شآا است (محمآی؛ 139۲؛ طاهری ررد و همکاران )1396 :از سررویی برخرری
نیز به دیآگاا مقام معظم رهبری در باب دستاوردهای انقالب اسالمی پرداخترره انررآ (ابرراذری )1388 ،و
به ویژا به دستاوردهای چهل ساله انقالب از دیآگاا امامین انقالب قلم زدا انآ (موسسه ررزنررآان رو
اهلل )1397 ،ودر منابعی نیز بخش عمآا از مباحث ارائه شآا به دستاوردهای اخالقی انقررالب پرداخترره
است (رالنتری)1389 ،ولی چن ه مسئله مقاله پیش رو را شکل دادا چن اسررت ررره انقررالب اسررالمی در
دوران چهل ساله اول شکل گیری خود چه ارمغان و دستاوردهای اخالقی را به همراا داشررته اسررت و
این دستاوردها چه تاثیرا تمآنی به ویژا در حوزا قلمرو اسالمی داشته استن این دسررتاوردها از ایررن
جهت حائز اهمیت است ره می توان با بازخوانی چنها و میررزان ترراثیری ررره در ابعرراد جهررانی و منطقرره
گذاشته است ،ضمن چسیب شناسی چن به راهبرد اخالق جهت تحقق تمآن نرروین اسررالمی در گسررترا
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درباب پیشینه علمی مسئله پیش روی این نوشته قابل ذرر است ره دستاوردهای انقالب اسالمی رتررب

جهانی و سازورار چن بیشتر انآیشیآ و از این منظر در بعآ تمآنی گام شایسته برداشررتن در ایررن زمینرره
شاخص بیانیه گام دوم راهگشاستن در این مقاله با تبیین بیانیه گام دوم به ویررژا دسررتاوردهای اخالقرری
انقالب اسالمی در چهل ساله اول و بررسی تاثیر چن در جوامع اسررالمی پرداخترره اسررتن مقررام معظررم
رهبری در بیانیه گام دوم به مولفه اخالق به عنوان یکرری از دسررتاوردهای انقررالب اشررارا و از ترراثیرا
جهانی چن نیز سخن رانآا انآنایشرران در تبیررین وضررعیت موجررود اخالقرری انقررالب برره نکررا بسرریار
راهگشایی اشارا می رننآ و در این ارزیابی چنآ مالحظه اساسی را مآ نظر دارنآن از سررویی برره داشررته
های اخالقی نظام اسالمی می پردازنآ و از دیگر سو به چسیب شناسی اخالقرری وضررعیت موجررود مرری
پردازنآ و از منظر سوم به ثمرا و اثار اخالقی انقالب و نظام اسالم نیز توجرره مرری دهنررآن مررا ضررمن
تبیین جایگاا تمآن سازی اخالق به برخی از مولفه ها ی اخالقی تاثیر گذار در جهان اسالم برره عنرروان
دستاوردهای انقالب اسالمی خواهیم پرداختن
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.1جایگاه تمدن ساز اخالق و معنویت
از مهم ترین عناصر تمآن ساز ،عنصر اخالق و معنویت است ره شکل دهنآا بعررآ ررهنگرری و نررم ارررزاری
تمآن هاستن اساسا هر تفکر تمآن سازی بآون داشتن یك رویکرد و ایآا اخالقی موثر نمی توانآ برره چنررین
نقشی نائل چیآن انقالب اسالمی ایران بر اساس منطق اخالقی برخاسته از دین توانست زمینه های شکل گیری
چنین انقالبی را در سطح جهان و منطقه رقم زنآن این عنصری است ره مقام معظم رهبری به چن اشارا و چن را
زمینه شکل گیری تمآن نوین اسالمی میآاننآن ایشان اخالق را به عنروان یکرری از دسررتاوردهای چهررل سراله
انقالب اسالمی با شعفی خاص در بیانیه گام دوم متذرر می شونآ:
« انقالب پُرشکوا ملّت ایران ره بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جآیآ است ،تنها انقالبرری اسررت ررره
یك چلّهی پُرارتخار را بآون خیانت به چرمانهایش پشت سر نهادا و در برابر همهی وسوسههایی ره غیر قابررل
مقاومت به نظر میرسیآنآ ،از ررامت خود و اصالت شعارهایش صیانت رردا و اینررك وارد دوّمررین مرحلررهی
خودسازی و جامعهپردازی و تمآّنسازی شآا استن»(حسینی خامنه ای :1397 ،ص)7
چن نان ره ایشان با قیآ انحصار بیان رردا انآ انقالب اسالمی تنها انقالبی اسررت ررره برره چرمرران هرایش
ورادار مانآا استن عنصر وراداری ره رضیلتی اخالقی است به عنوان یکی از ویژگی های پرریش برنررآا
انقالب اسالمی بیان شآا است و بر اساس رراز ذرر شآا ،عنصر ررامت  ،خودسازی  ،عآم خیانت برره
چرمان های نظام ومقاومت در برابر وسوسه ها عناصری اخالقی هستنآ ره ایشرران برره چنهررا اشررارا مرری
رننآ و درود خویش را از اعماق دل نثار « این ملّت؛ بر نسلی ره چغرراز ررررد و ادامرره داد»(همرران) مرری
نماینآن اما چن ه در رراز باال نویآ تاثیرا چنین انقالبی را در بعآ جهانی و تمآنی نشان می دهررآ بهرررا
گیری از ظرریت اخالقی مذرور در جامعه پردازی و تمررآن سررازی اسررتن ایررن تمررآن سررازی ادامرره
مسیری است ره در چهل ساله اول انقالب در اقصی نقاط جهان نمودش را می توان یارررتن برخرری از
مهم ترین دستاوردهایی را ره در بیانیه گام دوم منعکس شآا مواردی چررون  :همررت ،ارمررال و اتمررام
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خودسازی ،پایبنآی به امور اخالقی رطری مثل « چزادی ،اخالق ،معنو ّیرت ،عررآالت ،اسررتقالل ،عر ّز ،
عقالن ّیت ،برادری ،روحیه اصال گری و پذیرش خطا ،عآم انفعال و تردیآ ،نقآ پذیری ،عررآم راصررله
از ارزش ها ،عآم تحجر ،پایبنآی به اصول ،مرزبنآی با رقیبرران و دشررمنان ،قآرتمنررآ در عرین مهربرران
بودن ،باگذشت در عین مظلومی ،عآم ارراطی گری ،برخورداری از منطق اخالقری در دررراع و جنررگ،
شجاعت و صراحت در برابر زورگویان ،دراع از مظلومان و مستضعفان ،جوانمردی و مرررو انقالبری،
اقتآار ،عبر گیری ،ایمان قآرتمنآ ،ترراب چوری در برابررر خصررومت و شررقاو و توطئرره و خباثررت،
استواری و استقامت  ،مآیریت جهادی ،عز  ،اعتماد به نفس ملی بررر اسرراس شررعار «مررا مری ترروانیم»
ازجمله انبوا مباحث اخالقی در بیانیه استن(همان)1397 ،
محورهای ذرر شآا هررآام می توانآ مسئله یك مقاله مستقل باشررآ ولرری درایررن مجررال بررا توجرره برره

مقالۀ پژوهشی :بازخورد دستاوردهای اخالقی انقالب اسالمی  ،...محمد جواد فالح

تالش(انقالب)،صیانت و نگهبانی ،عآم خیانت ،مقاومت در برابر وسرراوس ،حفررظ ررامررت و اصررالت،

تاثیرا اخالقی ره انقالب اسالمی در عرصه های جهانی داشته اسررت پرداخترره خواهررآ شررآ از بررین
مصادیق مختلف ما به  4عنصر بیآاری ،استقامت ،عآالت گستری و امیآ خواهیم پرداخت ره بیشررترین
نمود را در بیانیه گام دوم انقالب نیز داردن
.1عنصر اخالقی بیدارگری
از جمله تاثیراتی ره انقالب اسالمی در جهان و منطقه گذاشررته اسررت مسررئله بیررآاری ملررت هررای
مسلمان و چزادا است ره نظم نوین جهانی را با چالش مواجه ساخته و رویای دهکآا جهانی بررا تفسرریر
لیبرالش را دچار تردیآ نمودنچن ه قبل از انقالب اسالمی با چن مواجه بررودیم پآیررآا غفلررت و رخررو
امت ها به ویژا رشورهای اسالمی در برابر زورگویان بودن انقالب اسالمی امت های چزادا را برره خررود
چورد ره از غفلت ،بی تفاوتی و عاریت طلبی ره منشاء همه رذیله های اخالقی اسررت راصررله گررترره و
زمینه های بیآاری را رراهم چورنآناین بیآاری هررم در سررطح جهرران و هررم در سررطح منطقرره صررور
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گررتن در زمانی ره دین و معنویررت در انررزوا بررود و الئیررك و لیبرالیسررم حارمیررت داشررت و اسررالم
محآود به امور رردی بود و در مساجآ زنآانی شآا بود بار دیگر نآای امتزاج دین و سیاسررت در میرران
انآیشمنآان ،مرارز علمی و تحقیقا و ارکار و ررتار ملتها نمایان شآنشواهآ این مسئله را می ترروان در
دیآگاا های طر شآا از دیگران درباب انقالب اسالمی مالحظه نمود؛ برره نوشررته هفترره نامرره چلمررانی
اشپیگل ،انقالب اسالمی به رهبری امام خمینرری (را) حیررا تررازاای برره مسررلمانان در سراسررر جهرران
بخشیآ و اسالم مبارزترین مذهب دنیا با انرژی انقالب خود  1/۲میلیارد مسلمان را برانگیخررت و چنرران
را برای تشکیل حکومت اهلل در زمین به حررت درچورد(سایت مررز اسناد انقالب اسررالمی 1397 ،برره
نقل از روزنامه جام جمهوری)71/1/4 ،
درتر میشل جانسون در مقالهای در نشریه «ژئوپولیتیکان استراتژیك» مینویسآ «:جامعه مسررلمین (پررس
از انقررالب ایررران) از حالررت ضررعف و نرراتوانی خررود خررارج شررآ و برره یررك قررآر تبررآیل
شآ»(همان).بیآاری سیاسی جهان اسالم را میتوان در صحنه اعتراضا حق طلبانرره ومسررالمت چمیررز،
شکل گیری حررت های اصال طلبانه ،مبارزا انتخاباتی ،گرایش های انتخاباتی ،گرررایش برره ایجرراد
تحزب ،تشکلهای سیاسی ،هستهها و جنبشهای مقاومت در ابعاد مبارزا سیاسی و مسررلحانه علیرره
چمریکا و صهیونیسم ره در چنآ سال اخیر رونررآ تصرراعآی در بیشررتر جهرران برره خررود گررترره اسررت،
مشاهآا ررد ره الهام پذیری چنها از الگوهای سیاسی و مبارزاتی انقالب اسالمی را میترروان در گفتررار و
نوشتارهای چنها به مشاهآا ررد.
این پیروزی ،شوق و اشتیاق عجیبی در بین ملت هررای تحررت سررتم ،نهضررتهای چزادیرربخش و تمررام
چزادیخواهان جهان به وجود چورد و در بیآاری ،امیآ و اعتماد برره نفررس مسررلمانان  -بررآون توجرره برره
ملیت یا تعامال سیاسی ملتها  -نقش بسزایی ایفا رردن از انررآونزی تررا جوامررع اسررالمی در غرررب،
پیروزی انقالب اسالمی در حکم پیروزی اسالم بود و توانایی اسالم را برررای رهبررران مررردم سررکو
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معنوی جنبش جهاد اسالمی ،می گویآ« :انقالب (امام) خمینی مهم ترین و جآیآترین تالش در بیررآار
سازی اسالمی برای اتحاد ملت های مسلمان بودن» (رآیور :1379 ،ص )98-97
اگرچه از حآود یك قرن قبل ،انآیشررمنآانی هم ررون سرریآجمالالآین اسررآچبادی و محمررآ عبررآا در
جهان اسالم ظهور رردا و نآای بازگشت به اسالم و تقابل با ررهنگ غرب را سرمیدادنآ؛ اما پیررروزی
انقالب اسالمی به همه مسلمانان به اثبا رسانآ ره مساله بازگشت به اسررالم تنهررا یررك خیررال و نظررر
نبودا ،بلکه میتوانآ واقعیت داشته باشآن حتی میتوان ادعا ررد ره اولین و بزرگترین بازترراب پیررروزی
انقالب اسالمی ناشی از شکلگیری نظام جمهوری اسالمی و تآاوم اقتآار چن در مواجهه با بحرانهررا و
توطئههای گوناگون و به خصوص در تقابل با دنیای قآرتمنآ غرررب بررود ررره روز برره روز بررر امیررآ و
اعتماد مسلمانان جهان ارزودا و چنها را نسبت به بازگشت به عصر طالیی اسالم امیآوارتر رردن

مقالۀ پژوهشی :بازخورد دستاوردهای اخالقی انقالب اسالمی  ،...محمد جواد فالح

شآا جهت مقابله با رژیمهای راسآ و تحت سلطهی خارجی چشکار نمود.شیخ عبآالعزیز عررودا ،رهبررر

چرنولآ توینبی در سال 1949م در رتاب تمآن در بوته چزمررایش چنررین ترراثیر شررگرری را پیشبینرری
رردا بود ره با پیروزی انقالب اسالمی عینیت یارت یکی از پژوهشگران انقالب اسالمی به نقل از مرری
اوردا است« :پان اسالمیسم خوابیآا است ،با این حال ما بایآ این امکان را در نظر داشته باشیم ررره اگررر
پرولتاریای جهان (مستضعفین) برضررآ سررلطه غرررب برره شررورش برخیررزد و خواسررتار یررك رهبررری
ضآغربی شود ،این خفته بیآرا خواهآ شآن ) محمآی(1۲5-1۲6:1383،
این مسئله با انقالب اسالمی ایران محقق شآ و چنین بیآاری رکری  ،روحی و ررهنگرری را بایررآ مترراثر
از انقالب اسالمی ایران دانست ن
در مقابل چنین پآیآا مبارک اخالقی ره موجبا تنبه و بیآاری را رراهم ررد عنصر غفلت است ررره همرروارا
می توانآ مانع پویایی و شکل گیری تمآن اسالمی شود ؛ چسیبی ره هموارا مورد گوشررزد چمرروزا هررای دینرری
است و مقام معظم رهبری نیز در بیانیه به چن اشارا می رننآن« :و بآانیآ ره اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و
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متيسرفانه بررود و خسررار بار هررم بررود-
غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود -ره ّ
بیشك دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و رشور در مسیر رسیآن به چرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و
بسیاری از مشکال رنونی وجود نمیآاشتن»(حسینی خامنه ای :1397،ص)۲7
.2استواری و استقامت
یکی از ویژگی های اخالقی ره در سطح جهانی و به ویژا منطقرره مرری ترروان چن را محصررول انقررالب
اسالمی دانست مسئله استواری ،استقامت و مقاومت ملت هاست ره مرری ترروان چن را برره عنرروان یررك
دستاورد اخالقی یادرردناستقامت در چیا قرچن در رنار ایمرران مطررر شررآا و ایررن همراهرری ایمرران و
استقامت وگرا خوردن ایمان به چنین ویژگی اخالقی بیررانگر ارزشررمنآی ایررن مسررئله اسررتن روحیرره
منفعالنه ملت ها در برابر سلطه هموارا چسیب هایی را به منارع چنها وارد مرری چوردن از رهرراورد انقررالب
اسالمی این مسئله ره می توان در برابر زورمنآان مقاومت ررد و سرتعظیم ررررود نیرراورد برره منصرره ی
ظهور رسیآ و الگوی ملت های ستمآیآا گردیآن نمود و ظهور این مقاومت و پایآاری را می ترروان در
مردم ستمآیآا رلسطین دیآن «صال الآین زیمحمآ» مآیر ادارا پژوهشهای شرربکه الجزیرررا قطررر بررا
تيریآ بر اینکه انقالبهای اخیر در رشورهای عربی بایآ از انقالب ایران الگررو بگیرنررآ معتقررآ اسررت«:
امام خمینی(را) ررهنگ مقاومررت و قیررام مردمرری را در جهرران نهادینرره رررردن» وی مرری ارزایررآ « :امررام
خمینی(را) این انآیشه را بنا نهاد ره مردم میتواننآ در مقابل حکومتهای دیکتاتوری برره پررا خیزنررآ و
به پیروزی برسنآن(روزنامه رسالت )1390 ،از دیگر رسانی ره این مسررئله را رهنمررون سرراخته «رتحرری
ابوالعردا » دبیر جنبش رتح در لبنان به تيثیر انقالب اسالمی ایررران بررر انقررالب رلسررطین اشررارا رررردا
معتقآ است «:انقالب اسالمی ایران عمق انقالب رلسطین است و مررا برره عنرروان جنرربش رررتح روی دو
اصل استمرار مقاومت و تيریآ بر اصول رلسطینی حررت و نسبت به ایفای چنین نقشرری از جمهرروری
اسالمی ایران تشکر میرنیمن(خبر گزاری مهر)1399 ،
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خاورمیانه و شمال چرریقا رهبری قآرتمنآ ماننآ حضر امررام خمینرری(را) دیررآا نمیشررود امررا نفررس
حضور گستردا مردم برگررته از انقالب اسالمی ایران استن (همان)
این دیآگاا ها بیانگر سطح تاثیر انقالب اسالمی در رشورهای منطقه و جهرران اسرت ،برره ویررژا اینکرره
انقالب اسالمی به چنها چموخت ره می تواننآ ضمن مقاومت در برابررر محررآودیت هررا در برابررر زیررادا
خواهی و تسلط بیگانگان و قآر های استکباری نیز مقاومت رننآن برخی ماننآ نیکی رآی در رترراب
«ایران مآرن :ریشهها و دالیل انقالب» به پیشررتهای مختلف ایران در زمینههای ررهنگری ،اقتصررادی،
بهآاشتی ،علمی وننن بعآ از پیروزی انقررالب اسررالمی اشررارا میرنررآن(نیکی رررآی :1385 ،ص160؛
 )Nikki, 2003وی معتقآ است «خالقیت و توان مبارزاجویانه اثبا شررآا مررردم ایررران سرربب ایررن
امیآواری است ره چنان قادر خواهنآ بود بآون هرگونه مآاخله خارجی تغییرررا مطلرروب خررود را برره

مقالۀ پژوهشی :بازخورد دستاوردهای اخالقی انقالب اسالمی  ،...محمد جواد فالح

«عبآاهلل التریاقی» رئیس جریرران رجررر مقاومررت اسررالمی لبنرران گفررت« :گرچرره در تحرروال اخیررر در

عمل چورنآن» (نیکی رآی ،پیشین ،ص .)173این جایگرراا مقاومررت مآارنرره مررردم ایررران ررره در بسررتر
انقالب اسالمی شکل گررت نمونه ای مورق و عینی شآ برای رشورهای منطقه و سررطح اسررتقامت در
برابر استکبار از جمهوری اسالمی رراتر گردیآنبه گفته عبآول سوری ،ملت ایران بررا مقاومررت در برابررر
اسررتبآاد داخلرری و خررارجی ،در مسرریر توسررعه قرررار گررتنررآن وی در رترراب Science and
 Innovations in Iranتاریآ میرنآ ره ایران بعآ از پیروزی انقالب اسالمی و طی دهررههای اخیرر،
«به رغم موانع عمآا خارجی در مسیر توسعه رشررور ،از طریرق تحرروال صررنعتی نیرز پیشررررتهای
زیادی رردا و بسیج منابع دولتی ایران برای توسعه علم و رناوری مورق بودا اسررتن»( Abdo,2013:
 )Chapter 1چبراهامیان نیز در رتاب ایرران مررآرن بعررآ از سررال  ) Ansari ,2003(19۲1برره ترراثیر
مقاومت مردم ایران در پیشررت ملری اذعرران رررردا معتقررآ اسررت ایرران بعررآ از پیرروزی انقررالب در
زمینههای مختلف دارای رشآ رمی و ریفی بودا اسررتن ایررن چنررین رشررآ و پیشررررتی قطعررا در گرررو
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استقامت مردم ایران است ره می توان انعکاسش را در منطقه و جهان یارتن اسررتقامت مررردم سرروریه ،
لبنان ،عراق و از همه مهم تر رلسطین و حتی رشررورهای امریکررای التررین مثررل ونررزوئال نتیجرره ترراثیر
انقالب اسالمی است ره معادال جهانی را دستخوش تغییر رردا استن

.3عدالت خواهی
مهم ترین مفهوم اخالقی ره می توان چن را به انقالب اسالمی گرا زد و از ترراثیر جهررانی چن سررخن گفررت
عآالت خواهی است ره در متن انقالب زمینه گرایش مردم به انقالب و شکل گیری چن را رقم زد ن
جمهوری اسالمی از چغاز تشکیل بر اجرای عآالت در حوزاهای داخلی و نیررز حرروزا خررارجی تاریررآ
داشته و این مهم در اصل دوم قانون اساسی با بیان اعتقاد به عآل مورد تاریآ واقع شررآا اسررتنلیکن در
اصول دیگری نیز چنگاا ره سیاست خارجی مطر میشود ،نفی سلطهجویی و سررلطهپذیری را مررالک
قرار دادا ،سعاد تمام انسانها را در نظر گررته و بر حکومت حق و عآل به عنوان خواسررت مشررروع
مردمان مختلف تاریآ میورزد و به همین دلیل دراع از حقوق مستضعفان را یکی از پایررههای سیاسررت
خارجی خود

میدانآن1

این مفهوم با مفاهیم دیگری چون ظلم ستیزی  ،دراع از مظلوم و مفاهیم اخالقرری دیگررر گرررا خرروردا
استن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی چنگونه ره مقام معظم رهبری ررمودا انآ هم رهرراورد انقررالب
مسئله عآالت است و هم در گام های پیش روی انقالب از چن یاد شذا اسررتن برخرری پژوهنررآگان برره
شکل ویژا به جایگاا عآالت در بیانیه گام دوم انقالب پرداخته انآ و ابعاد مختلف چن را بررسرری رررردا
انآ (امینی )1397 ،ولی چن ه مقصود ما در این قسمت است تاثیر جهانی این عآالت خواهی برره ویررژا
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 . 1اصل یکصد و پنجاه و دوم :سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیري،
حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و
روابط صلح آمیز متقابل با دولتهاي غیرمحارب استوار است.

و اگر به انحراف رشیآا نشآا بود تاثیرا شگرری بر منطقه و جهرران مرری گذاشررت ن البترره تراثیر ایررن
عآالت خواهی را می توان در رشورهای مختلف اسالمی  ،منظقه و جهان یارررتن ازسررویی مرری ترروان
تاثیر این عآالت خواهی را در عرصه های جهانی و بین المللی نیز یارت ن
در بیانیه گام دوم چمآا است« :مآیران جوان ،رارگزاران جرروان ،انآیشررمنآان جرروان ،ر ّعرراالن جرروان ،در
همهی میآانهای سیاسی و اقتصادی و ررهنگرری و بینالمللرری و نیررز در عرصررههای دیررن و اخررالق و
معنویت و عآالت ،بایآ شانههای خود را به زیر بار مسررئولیت دهنررآ ،از تجربررهها و عبرتهررای گذشررته
بهرا گیرنآ ،نگاا انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل جهادی را به رررار بنآنررآ و ایررران عزیررز را الگرروی
رامل نظام پیشررتهی اسالمی بسازنآ»(حسینی خامنه ای ،همان :ص)۲9
بر اساس خطاب مقام معظم رهبری همگان بایآ مسئوالنه به عآالت و مفرراهیمی ررره انقررالب برررای ان

مقالۀ پژوهشی :بازخورد دستاوردهای اخالقی انقالب اسالمی  ،...محمد جواد فالح

در جهان اسالم استن چیزی ره همراا با بیآاری اسالمی رشورهای اسالمی ماننآ مصر محقررق گردیررآ

شکل گررته پای بنآ باشنآ؛ از سویی در توصیه های هفت گانه یکرری از محرروری ترررین توصرریه هررای
ایشان مسئله عآالت استن لذا در میان توصیه های هفت گانه رلیآی رهبری به جوانرران در بیانیرره گررام
دوم ،چهارمین محور اختصاص به «عآالت و مبارزا با رساد» داردن مبتنرری بررر ایررن بنررآ ایشرران ایررن دو
مقوله را الزم و ملزوم یکآیگر می داننآن بر اساس دیآگاا ایشان«:رساد اقتصادی و اخالقرری و سیاسرری،
تررودای چررررین رشررورها و نظامهررا و اگررر در بآنررهی حکومتهررا عررارد شررود ،زلزلررهی ویرانگررر و
ضربهزننآا به مشروعیت چنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی ره نیازمنررآ مشررروعیتی
رراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبنائیتر از مقبولیت اجتماعی است ،بسیار جآّیتر و بنیررانیتر از دیگررر
نظامها استن»(حسینی خامنه ای :1397 ،ص)41
معظمله یادچوری میرننآ ره «:عآالت در صآر هررآفهای اوّلیررهی همررهی بعثتهررای الهرری اسررت و در
جمهوری اسالمی نیز دارای همان شين و جایگاا اسرت؛ ایررن ،رلمررهای مقرآّس در همررهی زمانهررا و
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میسرر نخواهررآ
سرزمینها است و بهصور رامل ،جز در حکومت حضر ولیعصر (ارواحنارررآاا) ّ
شآ ولی بهصور نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و رریضهای بر عهررآای همرره بررویژا حارمرران و
قآرتمنآان استن جمهوری اسالمی ایران در این راا گامهای بلنآی برداشته است»(همان)4۲،
ایشان مسئله عآالت خواهی را به صراحت برای جوانرران و دانشررجویان متررذرر مرری شررونآ« :مسرريلهی
عآالتخواهى را ره من با شما و جوانان مطر مىرنم ،به معناى این نیست ره با غیرر جوانرران مطررر
نکرداامن قبل از این نامهاى ررره دو ،سرره سررال پریش برره یرك تشررکل دانشجررویى نوشررتم ،مسرريلهی
عآالتخواهى را داها بار با مسؤوالنى ره وظیفهی اجرایى دارنررآ ،مطررر ررررداام ننن امررا همررهی ایرن
حررتها براى مانآگارى و عمقیابى ،پشررتوانه مىخواهررآ ررره چن پشررتوانه ،مطالبرره و خواسررت ،شررما
هستیآن»(حسینی خامنه ای :138۲ ،سخنرانی در جمع تشکل ها)8۲/8/15 ،
گفتمان عآالتخواهی با ورود به دههی چهارم انقالب اسالمی در سطح رالن تحررت عنرروان «گفتمرران
عآالت و پیشررت» به گفتمان و خواست اصلی رهبر انقالب به عنرروان گفتمرران چینررآا سرراز رشررور -
مطر شآ و باز هم «دانشگاا و جنبش دانشجویی» محمل و میزبان مطالبررهی رهبررر انقررالب گردیررآن
پیام نوروزی رهبر انقالب در رروردین  87و پیام ایشان به مجلررس هشررتم برره مناسرربت چغرراز برره رررار
هشتمین دورای مجلررس شررورای اسررالمی( )1387/3/7سرررچغاز گفتمرران «پیشررررت و عررآالت »ررره
همچون گفتمان عآالتخواهی در چغاز دههی  ،80جنبش دانشجویی مهمترررین نقطررهی امیررآ ایشرران
برای تثبیت این گفتمان بودن( خانی)1393 ،
چن ه در انقالب اسالمی تالش بر تحقق چن بود عآالت و مبارزا با رساد و ظلم اسررت ررره برره ویررژا در
رشورهای اسالمی ومنظقه و حتی جهان تاثرا بسزایی داشته اسررتناین مسررئله در نگرراا مقررام معظررم
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اسالمی در این زمینه پای می رشارنآن1
جآای از تاثیراتی ره این عآالت خواهی بر رشورهای مسلمان و منطقه مثل رلسررطین و عررراق و یمررن
و عربستان و مصر و بحرین گذاشت دامنه این عآالت خواهی به رشورهای چمریکررای جنرروبی و قررارا
چرریقا هم رشیآا شآن انقالب اسالمی ،رشورهای ارریقایی را نیز تحت ترريثیر قرررار دادن نلسررون مانررآال
رهبر رنگرا ملی چرریقا و اولین رئیس جمهوری چرریقای جنوبی پس از رهررایی از چپارتایررآ ،در جریرران
سفر به ایران اظهار داشت «:انقالب اسالمی ایران تحت رهبری امام خمینی امیررآهای رراوانرری را برررای
قیام مردم چرریقای جنوبی در مبارزا با بیعآالتی به همراا داشته است و بآون تردیآ تاریخ هرگز نقررش
ایران اسالمی را رراموش نخواهآ رردن(روزنامه جمهوری اسالمی)1371 :ن
ازجمله نکاتی ره ایشان بآان اهتمام دارنآ تذرر به این مسئله است ره ارراد و مآیران به وضررع موجررود

مقالۀ پژوهشی :بازخورد دستاوردهای اخالقی انقالب اسالمی  ،...محمد جواد فالح

رهبری نیز اشارا و به چنین عآالت خررواهی از سرروی رشررورهای مسررلمان و الگررو بررودن جمهرروری

راضی باشنآن لذا در مواردی به این نکته تذرر می دهنآ رضایت به وضع موجود ناشرری از دون همترری
و سستی است و همت واال از رضایل نیك اخالقی است ره مورد توجه ایشان است برره عنرروان نمونرره
در بیانیه گام دوم در بحث عآالت اجتماعی در عین تذرر به این مسئله دستاوردهای قابررل توجرره نظررام
در این امر را متذرر می شونآ  « :نارضایتی این حقیر از رارررد عآالت در رشررور برره دلیررل چنکرره ایررن
ارزش واال بایآ گوهر بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشآ و هنوز نیست ،نبایآ به ایررن معنرری
گررته شود ره برای استقرار عآالت رار انجام نگررته استن»(حسینی خامنه ای ،همان)
 . 1بیانات رهبر معظم انقالب در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)« :یکی دیگر از نقاط قوت ما ،مساله
عدالتخواهی بین المللی جمهوري اسالمی است؛ این براي جمهوري اسالمی آبرو است .اینکه جمهوري اسالمی طرفدار
ملت هاي مظلوم باشد ،آبرو است؛ اینکه طرفدار ملت فلسطین باشد ،یك آبرو است .جمهوري اسالمی نیروي مقاومت در
مقابل رژیم صهیونیستی را در منطقه تقویت کرده است .دشمنانی را ،عوامل مزاحم و مضري را  -به نام داعش و
جبهه..النصره و امثال اینها -در عراق و در سوریه درست کردند؛ جمهوري اسالمی از نیروي مقاومت در این منطقه حمایت
کرد؛ این عدالتخواهی است ،این دفاع از ملت فلسطین است ،این دفاع از استقالل کشورهاي منطقه است ،دفاع از تمامیت
ارضی کشورهاست .این نقطه قوت است».
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در این باب درادامه مطلب ایشان اینگونه ارزودا انآ « :البتّه عآالت مررورد انتظررار در جمهرروری اسررالمی
ره مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود ،بسی برتر از اینها است و چشم امیآ برررای اجرررای چن
به شما جوانها است(».حسینی،خامنه ای  ،همان :ص)۲۲
این چرمان مقام معظم رهبری نشان می دهآ در گام دوم انقالب نیز گسترش و توسعه عآالت گسررتری
مورد اهتمام ایشان است و از این جهت می توان مسئله صآور انقالب اسالمی و به ویررژا چرمرران هررای
اخالقی چن را به عنوان اهآاف اساسی انقالب اسالمی دانستن
.4امیدبخشی
چن ه در بیانیه گام دوم به عنوان دستاورد و مهم ترین عنصر اخالقی مورد توجرره قرررار گررترره امیررآ برره
چینآا وتذرر به روحیه امیآواری استن در بیانیه گام دوم ارزش گذاری به امیآ به عنرروان یکرری از مهررم
ترین عناصر پیش برنآا اهررآاف نظررام اسررالمی و انقررالب مررورد اهتمررام قرررار گررترره اسررتن در ایررن
ارزشگذاری ایشان قبل از بیان گام های اساسی در بیانیرره چوردا انررآ « ا ّمررا پرریش از همررهچیز ،نخسررتین
توصیهی من امیآ و نگاا خوشبینانه به چینآا است»ن(حسینی خامنه ای  :همرران) در ایررن عبررار تعبیررر
«پیش از همه چیز» گویای تقآم رتبی و ارزشی این ویژگی روحی و اخالقی است ره برره عنرروان یررك
عنصر معررتی بایآ سرلوحه ارکار و انآیشه های عاشقان و خادمان انقالب باشآ ن می توان برای چنررین
تقآم رتبی راهکارهایی برای ارراد و سازمان های انقالبی پیشنهاد نمود ره مجال این مقاله نیست ن
عنصردیگری ره همراا با نگاا ارزشگذاری در این عبار به چشم می خورد قیآ «نگرراا خرروش بینانرره»
به چینآا است ره به عنوان یك عنصر معررتی به عنوان یك قیآ توضرریحی در رنررار امیررآ مطررر شررآا
استن دراین عبار نگاا خوش بینانه مورد توصیه ایشان واقع شآا است ره توصیه به بینش و تصررویر
سازی معررت درست از چینآا خود و رشور استن اما روی دیگررر ایررن ارزش گررذاری نگرراا سررلبی و
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هیچ گامی نمیتوان برداشتن»(همان ،ص)3۲
تعبیر «رلیآ اساسی همه قفلها » به عنوان یك بار ارزشی اهمیت و ارزش رلیآی و اساسی عنصررر امیررآ
را گوشزد ساخته و ارراد را متوجه شاا رلیآ گشایش درامور و پیشبرد اهررآاف انقررالب مرری نماینررآن از
طرری با تبیین سلبی و رقآان این رلیآ اساسی ره با عبار «هیچ گامی نمرری ترروان برداشررت » ویژگرری
ارزشی امیآ به عنوان موتور محرک جوامع و بویژا انقالب اسالمی و تمآن اسالمی را مطر می رننررآ
ن در اصل ما با دو نگاا ایجابی و سلبی در نگاا مقام معظم رهبری مررواجهیم ن در نگرراا ایجررابی ویژگرری
های ارزشی امیآ مطر شآا و در نگاا سلبی رقآان و نبود این عنصر اساسی و ترراثیرا چن برره جهررت
بار ارزشی مورد تذرر معررتی قرار گررته استن
اما نکته مهم تاثیر چنین امیآ چررینی بر رشورهای مسلمان ومظلومان جهان است ره می ترروان از چن برره
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ی همررهی قفلهررا،
رقآان عنصر امیآ است ره ایشان نبود چن را گوشزد می رننآن «بآون ایررن رلیررآ اساسر ِ

عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی از چن یاد رردن این امیآ چررینرری بسرریاری از ملررت
های مظلوم را برای حررت های انقالبی واحقاق حقوقشان چمادا ساخت وبه چنها شعار مررا مرری ترروانیم
را چموختن این مسئله امیآ بخشی به مستضعفان جهان وب ویژا رشورهای اسررالمی در بنررآ را برخرری
صاحب نظران مورد توجه قراردادا انآن
«صالح عود» نویسنآا عرب در رتاب انتفاضه چوردا اسررت« :جهرران عرررب از  1967تررا سررال 198۲
(شکل گیری انتفاضه) راههای گوناگون رلسطینی و دولتهررای عربرری را چزمررودا و شکسررت طرحهررای
سیاسی را به چشم دیآا بودنآ و دریارته بودنآ ره این شعارها زینت خود را از دسررت داداانررآ و دیگررر
امیآی به نابودی اسرائیل و یا رمرنگ شآن حارمیت چن نبررود ولرری پررس از انقررالب اسررالمی متوجرره
شآنآ خآاونآ سرنوشت هیچ رسی را تغییر نمیدهآ بلکه خود چنها بایآ اقررآام رننررآننن جنرربش جآیررآ
مردم رلسطین یا انتفاضه صرفنظر از عوامل متعآد شکلگیری چن بآون هیچ وابستگی یررا سررازمانآهی
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قبل از جریانهای سیاسی وابسته به دولتهای عربی بررا الهررام از انقررالب اسررالمی و توسررط مسررلمانان
رلسطین شکل گررت(.ملکوتیان :1370،ص)313
در بیانیه گام دوم چسیب شناسی امیآ نیز مطر شآا اسررت و گررترراری جوامررع در در دام خوشرربینی و
غرور رریبنآا نیز مورد توجه ایشان قرار گررته است ن لذا ایشان امیآ مطر شآا را امیآ واقع بینانرره مرری
داننآن امیآ واقع بینانه عنصر اخالقی مهمی است ره می توانآ به عنوان رضیلتی پیش برنررآا در اصررال
گری و بهبود اوضاع بسیار رارگشاست از طرری نا امیآی و یاس بزرگترین رذیلرره و در معررارف دینرری
ما گناهی نابخشودنی است از این جهت در بیانیه گام دوم برره جهرراتی مررورد توجرره قرررار گررترره و برره
عنوان یکی از ظرریت های مهم بیانه گام دوم قلمآاد می شود از ایررن جهررت مقررام معظررم رهبررری در
بیانیه چوردا انآ:
«اینجانب هموارا از امیآ راذب و رریبنآا دوری جستهام ،امّا خود و همرره را از نومیررآی بیجررا و ترررس
راذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میآارمن در طول این چهل سال -و ارنون ماننررآ همیشرره -سیاسررت
تبلیغی و رسانهای دشمن و رعّالترین برنامههای چن ،ميیوسسازی مردم و حتّی مسئوالن و مررآیران مررا
از چینآا استن»(حسینی خامنه ای ،همان ،ص)3۲
این مسئله در رشورهای منطقه و جهان اسالم نیز مورد توجه قرار گررته و رشورهای محررور مقاومررت
نیز چن را سرلوحه رعالیت های خود قرار دادا انآن تاریخ انقالب ها و بیررآاری اسررالمی نشرران دادا ررره
غرور و غفلت مهم ترین عنصر رریب دهنآا است ره ارراد را دچار امیآ واهی نمودا و از واقعیررت هررا
دور می سازدن انقالب در رشورهایی مثل لیبرری  ،مصررر و یمررن برره علررل مختلفرری دچررار انحررراف یررا
شکست شآ ره شایآ یکی از مهم ترین چنها را بتوان امیآواری راذب و بآون پشتوانه حقیقرری دانسررتن
شایآ توریقا رشورهایی مثل لبنان  ،یمن و حتی رلسظین مبتنی بررر امیررآواری واقررع بینانرره اسررت ررره
توانسته انآ اهآاف خویش را سامان دهنآ ن
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رهاورد انقالب اسالمی صررا به شکل گیری نظام جمهوری اسررالمی خررتم نشررآ وگسررترا چن تررا سررر
تاسرجهان تاثیر گذار شآن بررسی علل تاثیرگذاری انقالب اسالمی در جهان و برره ویرژا جهرران اسررالم
ورشورهای منطقه ابعاد مختلف عقیآتی ،جامعه شناختی ،روانشناختی ودیگر ابعرراد داردن یکرری از مهررم
ترین ابعاد وعلل تاثیر گذاری انقالب در سطح جهان و منطقه بررویژا جهرران اسررالم را مرری ترروان بعررآ
وعامل اخالقی دانست ره هم در شکل گیری انقالب وهم توسعه واثر بخشی چن در سطح جهانی مرری
توان از چن گفتگورردن عناصر اخالقی چون عز نفس ،بردباری وترراب چوری ،عررآالت گسررتری و امیررآ
بخشی را می توان از مهم ترین نمودهی تاثیر گذاری انقالب در جهان اسالم دانست ره انعکاس چن را می
توان در شکل گیری محورهای مقاومت در سرتاسر جهان یارتنامروزا هرجا پرچمی به عنوان حق طلبرری
و مبارزا با امپریالیسم غرب و به ویژا زیادا خواهی های بلوک غرب درعالم ارراشته شآا است نام انقررالب
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نتیجه

اسالمی ایران در میان استن بررسی تاثیرا انقالب اسالمی به ویژا تاثیرا اخالقی ررره محررور چن را مرری
توان استقامت ورزی ملت ها ورشورهای مسلمان دانست در چهررل سرراله اول انقررالب انعکرراس دهنررآا
اهآاف وچرمان های انقالب اسالمی است ره برگررته از مبانی رکررری وعقیررآتی اسررالم اسررت ودرسرریرا
وسخن وروش معصومان به ویژا پیامبر اسالم می توان چن را رصآ نمودن
نتیجه چنکه یکی از ظرریت های مهمی ره می توانآ منجر به ترررویج و صررآور انقررالب اسررالمی شررود
ظرریت اخالقی است ره در گام دوم انقالب نیز رراخور تجربه حاصله از  40ساله ی اول انقررالب مرری
توانآ مبتنی بر روش های بهبود یارته سررامان یابررآن عوامررل و چرمرران هررای اخالقرری انقررالب اسررالمی
شعارهایی جهانی است ره منطبق با رطر های پاک انسانی مرری توانررآ زمینرره ظلررم سررتیزی ،عررآالت
خواهی و روحیه امیآواری ملت های ستم دیآا را بسط و گسترش دهآ و برره عنرروان الگرروی عینرری و
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عملی بتوانآ زمینه شکل گیری حکومت جهانی امام عصر ره مبتنی بررر دو عنصررر عقالنیررت و اخررالق
است را رراهم رننآن
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