
 

 

 

 

 

 نظام انقالبی ۀها و الزامات نظریابعاد، شاخص
 صطفی قربانیم

 یمحسن محمدی الموت

 دهیچک

است  یات اندوخته شده در گام اول انقالب اسالمین تجربیتراز مهم یکی ،ینظام انقالب یۀنظر

صورت گرفته،  یتوجهز بوده و هرگاه نسبت به آن کمیآمتیکه هرگاه به آن عمل شده، موفق

ن ید ایبا ،یرو، در گام دوم انقالب اسالمنیجاد شده است. از ای، سکون و رکود ایزدگدل

پژوهش حاضر آن است که  ین، سؤال اصلیبنابرا؛ ردیموردتوجه قرار گ شیازپشیبه ینظر

چه  یه حاوین نظریاً عمل به ایست و ثانیچ ینظام انقالب ۀینظر یهااواًل ابعاد و شاخص»

انجام شده و فرض بر آن است  یلیتحل  - یفیتوص ۀویبه شحاضر پژوهش « ؟است یالزامات

 ۀی، روحیانقالب شۀیاند یعنی؛ یو عمل یشی، گرایاشهیسه بُعد اند یدارا ،هین نظریکه ا

متناظر با هر  یهان ابعاد، شاخصیح ای، ضمن تشربر این اساس؛ است یو عمل جهاد یانقالب

 ن شده است.ییز تبین هاآنتحقق  یاستخراج شده و الزامات عمل هاآنکدام از 

 .ی، عمل جهادیانقالب ۀیروح ،یانقالب ۀشی، اندینظام انقالب :هادواژهیکل
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 مقدمه

 در هایزدگدلو  هابیآس که بروزنیگام دوم انقالب، با اشاره به ا ۀیانیدر ب یمقام معظم رهبر

ده یناد یان انقالبیو جر یجاد شده و هرگاه نگاه انقالبیا یاسالم انقالب یمبان از چرخش ۀیسا

 از پس یانقالب اسالم»خاطرنشان کردند که  جاد شده است،یبار اخسارت یامدهایگرفته شده، پ

 و یاسیس نظم و یانقالب جوشش انیم و شودینم و نشده دچار یخموش و رکود به ،یسازنظام

 .«کندیم دفاع ابد تا یانقالب نظام ۀینظر از؛ بلکه ندیبینم یناسازگار و تضاد یاجتماع

ها تیاند، موفقح داشتهیبر آن تصر یگام دوم انقالب اسالم ۀیانیشان در بیا چهآنمطابق با 

ها و اصول انقالب حاصل و عمل به ارزش یگریانقالب ۀیساچهل سال گذشته در  یدستاوردهاو 

از  یگردانیل رویجاد شده، به دلین مدت در کشور ایدر ا یو چالش یزدگدلشده و هرجا که 

مذکور از  ۀیانین مهم در بیکشور بوده است. توجه به ا یان انقالبیو جر یها و اصول انقالبارزش

انقالب  یهان مشخص کردن آرمانیگر، در عید یاز سو« ینظام انقالب ۀینظر»و دفاع از  سوکی

مودن یراه پ نقشۀ، ینظام انقالب ۀیشان، نظریدگاه ایدهد که از دیدر گام دوم، نشان م یاسالم

از آن است  یحاک ،گام دوم انقالب ۀیانیب یگر، محتوایر دیاست. به تعب یگام دوم انقالب اسالم

شده در گام دوم نییها و اهداف تعنشده انقالب در گام اول و فتح افق یط یهاکه جبران راه

 سور است.یمقدور و م یه نظام انقالبیانقالب، تنها با عمل به نظر

 ۀیانیمفهوم مطرح شده در ب نیترمهم، یه نظام انقالبیتوان گفت که نظرین اساس، میبر ا

نگاه  ۀیسار در یچهل سال اخ یهاتیکه موفق گونههمانرا یاست؛ ز یگام دوم انقالب اسالم

حرکت کشور  یاصل دهندۀجهت یانقالب یهاوهید نگاه و شیز بایحاصل شده، در گام دوم ن یانقالب

 ین، سؤال اصلیبنابرا؛ یانقالبنظام  ۀیسامگر در  ؛شودینم ین مهم عملیدر ابعاد مختلف باشد و ا

؟ است ییهاچه ابعاد و شاخص یست و دارایچ ینظام انقالب ۀین است که نظریپژوهش حاضر ا

 ژهیوبه، یانات مقام معظم رهبریشود و در آن، بیانجام م یلیتحل - یفیتوص وۀیپژوهش به ش

 ل است.یاستناد و تحل ی، منبع اصلیگام دوم انقالب اسالم ۀیانیمتن ب
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 . روش پژوهش1

« میکردن مفاه یاتیعمل»، از روش ینظام انقالب ۀینظر یهااستنباط ابعاد و شاخص یدر تالش برا

، ینظام انقالب ۀیآن، ابتدا نظر بر اساسکه  (120-138: 1392 کامپنهود، ،یویک: ک.ر)استفاده شده است 

ها و دگاهیمتناظر با هر بُعد، با تتبع در د یهاها و شاخصه شده و سپس، ضابطهیبه ابعاد آن تجز

 استنباط و استخراج شده است. یمقام معظم رهبر یهاشهیاند

 پژوهش ۀنیشی. پ2

 نۀیشیپه، فاقد ین نظریع بودن طرح ای، به سبب نو و بدینظام انقالب ۀینظر دربارۀ یبحث و بررس

موجود در  یهاه، به بحثین نظریمرتبط با ا یهالیآثار و تحل ۀاست و عمد یجد یپژوهش

 شود:یاشاره م هاآنر به چند مورد از یخالصه شده است که در ز مجالت، نشریات و روزنامه

است که با  ی، مطلبینظام انقالب ۀیل در ارتباط با نظریتحل نیترمهمد بتوان گفت که ی. شا1

اهلل خط حزب نامۀدر هفته (173اهلل، شماره خط حزب ۀنام)هفته« یکارنه محافظه ،سمینه آنارش»عنوان 

که قائل به  یدگاهید یعنی؛ یه نظام انقالبیبِ نظریرق دگاهِین مطلب، دو دیمنتشر شده است. در ا

ن یح شده است. ایتشر« یو تکنوکراس یساالروانید»دگاه یاست و د« موجود یعبور از ساختارها»

اما  کند؛یکمک م ینظام انقالب ۀینظر انقالب دربارۀ هبر معظمدگاه ریق دیاگرچه به فهم دق ،مطلب

 ؛نشده است ینظام انقالب ۀیها و الزامات عمل به نظربه ابعاد، شاخص یاچ اشارهیدر آن ه

که  یاهینظر»، با عنوان یدیجمش یمهد یاست که توسط آقا یادداشتیگر، ی. مطلب د2

 ۀینظر یشده و در آن تالش شده تا از تناقض ظاهر، نوشته (1397، یدی)جمش« عمل است یراهنما

به ما کمک  ینظام انقالب ۀینظر یستیز در درک چیادداشت نین یشود. ا ییزدا، ابهامینظام انقالب

 نشده است. یاپژوهش حاضر اشاره یز به موضوع اصلیاما در آن ن کند؛یم

سندگان، یاز نو ی)جمع« ندهید به آیام؛ افتخار به گذشته، یگام دوم انقالب اسالم ۀیانیب». کتاب 3

ن یاست که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر منتشر شده است. در ا یز ازجمله آثارین (1398

ران منتشر شده است، یا یاسالم یوزارت دفاع جمهور یاسیس یدتیکتاب که توسط سازمان عق

 یهاحقق اهداف و سرفصلت یمسلح برا یروهایها و نب نقش جوانان، مسئوالن، رسانهیبه ترت

نظام  ۀیبه نظر یااما در آن اشاره ح شده است؛یتشر یگام دوم انقالب اسالم ۀیانیمندرج در ب
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؛ محسوب شود یتواند در ارتباط با پژوهش حاضر اثر مستقلین، نمیبنابرا؛ نشده است یانقالب

 .استع یتوان گفت که موضوع پژوهش حاضر، بدین، میبنابرا

 ینظام انقالب یۀنظر یستی. چ3

 ف،یتوص را یانقالب نظام است که هم با مرتبط میمفاه از یامجموعه نجا،یه در ایمنظور از نظر

 استخراج هاشاخص و هامؤلفه م، ابعاد،یآن مفاه کردن یاتیعمل با دهد کهیم حیو توض نییتب

ن جهت که یاز ا ینظام انقالب ۀیت نظرین حال، ماهیبا ا (15: 1392 نسنت،یو. ک.ر)شود یم

ف و یرا توص یوجود دارد و نظام انقالب یارتباط منطق هاآنان یم است که میاز مفاه یامجموعه

 کسان است.ی یهاهینظرر یکند، با ساین مییتب

در  یعمل انقالب یراهگشااست که  یاهی، نظرینظام انقالب ۀید گفت که نظریح بایدر توض

عمل  ی، خطوط کلینظام انقالب ۀین، در نظریبنابرا؛ است یانقالب یاسیک نظام سیچهارچوب 

است که  یاهی، نظرینظام انقالب ۀینجا منظور از نظریشود. درواقع، در این مییم و تبیترس یانقالب

 یتداوم انقالب اسالم یبرا یعمل یهاحل، راهیانقالب اسالم یازهای، الزامات و نیمبان یبر مبنا

 دهد.یارائه م یطیط متحول محیو صورت آن در شرارت یو حفظ س

 یانقالب نظامِ یِ نمامتناقض از مفهومِ ییزداد بدان اشاره کرد، ابهامینجا بایکه در ا یمهم نکتۀ 

 «نهاد» با سازگار تواندینم «نهضت» که شودیم دفاع نظر نیا از ،یغرب یاجتماع را در علومیاست؛ ز

 امر نیا. آمد خواهد سر به «نهضت» دوران ناخواهخواه شد، لیتبد «نهاد» به «نهضت» چون و باشد

 در متناقض، امر دو نیا و ؛«ییستایا» نهاد، ذات و است «ییایپو» نهضت، ذات که است لیدل بدان

 است؛ االجزایمتناف و نمامتناقض یریتعب «یانقالب نظام» ،رونیا از. شوندینم جمع واحد محل

 مقاصد و هاروش به و گفت انقالب از سخن توانینم گرید شود،یم لیتبد نظام به انقالب کهیهنگام

 انقالب نیگزیجا را «اصالح» ای ،یکسان ،اساس نیا بر. داشت یگریانقالب یادعا و داد تن یانقالب

 پردازندیم انقالب مذمت به ند،یستایم را «یگراصالح و اصالح» که عده آن. را «نظام» ای ،کردند

 کنندیم متهم بلندپروازانه و تراشدشمن و کورکورانه یهاجانیه به آغشته یتیواقع به را انقالب و

 انقالب» نیگزیجا را «یاسالم یجمهور نظام» که یکسان و دهد؛یم سوق ناکجاآباد به را ما که

 دیبا ای که یطوربه م،یکن انتخاب را یکی دو، نیا انیم دیبا که باورند نیا بر شمرند،یم «یاسالم
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 گردن متداول یحکمران قواعد به و میکن فرض شدهتمام و سرآمدهبه را یگریانقالب و انقالب دوران

 م.یبرآور ادیفر و گرفته قرار ایدن برابر در ناسازگارانه، و معترضانه دیبا ای م،ینه

 ینیخم امام که یریتعب با ،یگریانقالب و انقالب خطاست؛ ها،ن برداشتیا یدو هر کهحال آن

 یاسیس نظام و ستین یخیتار و یشدنتمام ند،یگویم سخن آن از زین انقالب رهبر و داشتند آن از

 فرهنگ از ،«تیعقالن» و «منطق» و «ثبات» هیتوج با و کند پشت انقالب به اگر انقالب، از برآمده

 جز یزیچ انقالب، حاصل و افتی خواهد تحقق یآسانبه «ارتجاع» رانگریو آفت کند، عبور یانقالب

 یهاشهید از کلیبا یف نظام انقالبین، در تعریبنابرا؛ (1397، یدی)جمشبود  نخواهد «حاکمانجابجایی »

 یعنیکند؛ یها منجا، نظام، اشاره به ساختار و انقالب، اشاره به آرمانیرا در ایموجود فراتر رفت؛ ز

 گونهنیارو، در نیداند. از ایانقالب م یهاخود را تحقق آرمان ژۀیو است که کار ی، نظامینظام انقالب

( جمع ی)سازمان یبا استقرار و ثبات ساختار یانقالب یخواهو تحول یان جوشش انقالبیم ،نظام

با مبنا ؛ بلکه ستین یو رکود ساختار ییستایرش منطق ایپذ ین به معنایصورت گرفته است. البته ا

 شود.یز تالش مین یتحول ساختار یانقالب، برا یهاقرار دادن آرمان

است؛  یرد؛ انقالبیگیقرار م ییگراو اصالح ییگراانقالب انۀیمه در ین نظری، ابر این اساس

 یجیرا از راه اصالح تدر یرا تحول دائمیگرا است؛ زمعتقد است؛ اصالح یرا به تحول دائمیز

گر، هم در مقابل ید یکند. از سویم یریگیپ هاآنو طرد کامل  یموجود و نه نف یساختارها

 یرا نف هاآنستند و یموجود ن یاسیس یهاکامل که قائل به نظم و نظام یگرایسلب یکردهایرو

است که  یپندارآلدهیکار و امحافظه یکردهایرد و هم در مقابل رویگیکنند، قرار میو طرد م

در قالب  یگریو انقالب ییگران، با هرگونه آرمانیموجود را کامل دانسته و بنابرا یهانظم و نظام

بودن با ساختارگرا  یان انقالبی، جمع مینظام انقالب ۀین جهت، نظریساختارها مخالف هستند. از ا

دن به سرمنزل مقصود را در چهارچوب گفتمان، یتا رس یرا تحول دائمی؛ زاست یانقالببودن است. 

را وجود ساختارها یکند. ساختارگرا است؛ زیم یریگیپ یسالمها و اصول انقالب اها، ارزشآرمان

، معتقد به یخواهو آرمان یانقالب ۀیروحهمان  بر اساسداند و البته یها متحقق آرمان الزمۀرا 

 است. یهمان اصول انقالب یدر ساختارها، در راستا یتحول دائم

 



 1398، بهار و تابستان 9تخصصي انديشنامة واليت، شمارة  –دوفصلنامة علمي 

 

38 

 ینظام انقالب ۀیت نظری. اهم4

 یانقالب اسالم یقیرت و ساخت حقیاست که معطوف به حفظ س یاهی، نظرینظام انقالب ۀینظر

ه در تحقق گام ین نظریرو، انی. از ااست یدر گام دوم انقالب اسالم یانقالب یهاو تداوم کنش

انقالب؛  یط کنونیبه شرا با توجه ژهیوبهه، ین نظریخواهد داشت. ا یاتینقش ح یدوم انقالب اسالم

ه ین نظریت ایگر، اهمیان دیمضاعف دارد. به ب یتیو ورود به گام دوم، اهمان گام اول یدر پا یعنی

 ر است:یز یرهایناظر به عوامل و متغ

 هایزدگدلها و ییجبران نارسا یبرا یاهی. نظر1. 4

 تبع به دستاوردها تحقق» شده، یط راه نییتب در معظم یرهبر نانۀیبواقع و منصفانه لیتحل ندیبرآ

 «یاسالم انقالب یمبان از چرخش ۀیسا در هابیآس بروز» و «یاسالم انقالب یمبان به نسبت تعهد

ت شود تا بتوان نقاط ضعف در ید در ارکان نظام تقویبا یگریو انقالب یرو، روح انقالبنیاز ا .است

 یعمل یو حت یدات نظری، تمهینظام انقالب ۀیان، نظرین میمرتفع کرد. در ا شیازپشیبعملکردها را 

 کند.ین منظور فراهم میا یالزم را برا

 آن یبخشتین هویو تضم یز خطوط فاصل انقالب اسالمیتما .2. 4

 مطالبۀ یکه معتقد است برا یانیان مواجه است: جریبا دو جر یکنون در برهۀ یانقالب اسالم

 زیچچیهو  کسچیهتوان از ساختارها هم عبور کرد و یم ی، حتیها و استمرار انقالب اسالمآرمان

تحقق کامل شعارها  یبرا ینان، اساساً انقالب اسالمین موضوع شود. به باور اید سد راه ایهم نبا

ران، یا یاسالم ینظام جمهور ی، ساختار کنونیامسئلهش رخ داده است و اگر در یهاو آرمان

. (173 اهلل، شمارۀحزبنامۀ خط )هفته عبور کرد هاآنتوان از یها را نداشت، مت تحقق آن آرمانیظرف

 گونهنیا با ردّ یرو، رهبر معظم انقالب اسالمنیاست. از ا یهین تفکر بدیبار بودن امضر و خسارت

 دانندیم قابل تحققرا فقط در بستر نظام  یگری، انقالبیبرداشت

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710). 
وجود دارد که معتقد « یتکنوکراس»و « یساالروانید»ان، تفکر ین تفکر و جریمقابل ا در نقطۀ

انقالب است و نه استقرار  یروزیزمان پ یبرا یگرین معنا که انقالبی؛ بدیانقالب ۀیروح یریپذانیبه پا
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دارد و نه  یانقالب کردن اعتبار و کارآمد مرحلۀانقالب صرفاً در  یها و شعارهان، ارزشیآن و بنابرا

آن  یهان نگاه، محصور کردن انقالب و ارزشیامد ایل حکومت. پیبعد از انقالب و تشک مرحلۀدر 

ل منطق یم ساختارها شدن و تحمیتر، تسلقیان دقیو به ب ین بروکراسیآهن یهادر چهارچوب قفس

اهلل، خط حزب نامۀ)هفته انجامدیو سکون م یکاراست که به محافظه یگریبر منطق انقالب یبروکراس

 ند:یفرمایکرده و م یز نفین نوع نگاه را نیا ی. مقام معظم رهبر(173 ۀشمار

 تا انقالب که بود نیا آن و داشت وجود یغلط تفکّر کی انقالب اوّلِ از انقالب، مجموعۀ در

 و یساالروانید و مقررات و نهادها و شد لیتشک نظام کهیوقت است؛ نظام لیتشک وقتِ

 انقالب م؛یندار انقالب با یکار گرید کارش؛ دنبال برود انقالب گرید شد، مستقر هانیا مانند

 کی. هاحرف نیا از و یرقانونیغ یکارها و سروصدا و دعوا و تنش به کنندیم معناهم را

 داشت؛ وجود یرتفک نیچن کی انقالب یروزیپ لاو روز از و ستین امروز مال یرتفک نیچن

 افتاد، اتفاق 57 سال در انقالب اول در آنچه دارد؛ یمراحل انقالب است. ... غلط ر،تفک نیا

 دیجد نظام کی جادیا و طاغوت باطلِ غلطِ  نظامِ  مقابلِ در انفجار یعنی ،بود انقالب اول مرحلۀ

 انقالب اول مرحلۀ نیا نو؛ میمفاه با نو، ریتعاب با نو، لغت با و نو یهاارزش و هاآرمان یمبنا بر

 ییهاآرمان و هاارزش نیا کند؛ محقّق را هاارزش یستیبا نظام نیا م،دو مرحلۀ در بعد. بود

 اگر ،هاارزش نیا به. ببخشد تحقّق جامعه در دیبا م،یگویم را یبعض و کنمیم اشاره حاال که

؛ یانقالب دولت شودیم آن که دارد الزم یتیریمد دستگاه کی ببخشد، تحقّق بخواهد

 را انقالب آن، ارکان که یدولت است، یانقالب دولت جادیا ،یانقالب نظام از بعد مرحلۀ نیبنابرا

 شد، لیتشک یانقالب دولت نیا که بعد. باشند انقالب دنبال و باشند کرده باور دندان نبُ  از

 و هاآرمان نیا -درست یاجرا درست، قانون - درست اتیاجرائ لۀیوسبه یستیبا وقتآن

 کنند؛ دایپ تحقّق جامعه در یکییکی ،یانقالب بزرگ یآرزوها نیا شده، مطرح که ییهاارزش

 مرحلۀ نیا که دیآیم وجود به یانقالب جامعۀ کی ؛یانقالب جامعۀ شودیم جهینت ،وقتآن

[. است] چهارم نیا ؛یانقالب جامعۀ ،یانقالب دولت ،یانقالب نظام ،یانقالب حرکت. است چهارم

 وجود به یاسالم و یانقالب تمدّن جادیا یبرا نهیزم وقتآن شد، درست یانقالب جامعۀ که بعد

 «یاسالم» کلمۀ دیتوانیم «یانقالب» کلمۀ یجابه کردم؛ «یانقالب» به ریتعب من حاال. دیآیم

 وجود که است یمراحل نیا ؛یاسالم تمدّن ،یاسالم جامعۀ ،یاسالم دولت یعنی د؛یبگذار

 متوقف انقالب دارد، ادامه انقالب دارد، استمرار انقالب شود،ینم تمام انقالب ،نیبنابرا؛ دارد

 در ؛یدائم تحوّل دائم، شدنِ  شدن، یعنی ،رورتیص دارد؛ وجود یرورتیص کی. شودینم

 آن جیتدربه ،یدائم رورتیص نیا که دارد وجود یایدائم رورتیص کی ،انقالب ریمس
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 بخشدیم تحقّق جامعه در را هاآرمان آن را، واال یهاارزش آن را، بزرگ یآرزوها

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710). 

گام دوم انقالب  ۀیانیمعظم انقالب در ب یکه رهبر گونهآنن دو آفت، یحل دچار نشدن به اراه

ان جوشش و یم ،که در آن یاهیاست؛ نظر ینظام انقالب ۀیج نظریح کردند، ترویتصر یاسالم

تعارض و  یساختار یکنواختیو  ییستایو ا یانقالب یخواه، آرمانیریا به تعبی یانقالبخروش 

ه، اصل بر ساختن است و نه تاختن؛ اصل بر حرکت است و نه ین نظریرا در ایند؛ زیبینم یتضاد

هم ماند  یبند بودن به ساختار، انقالبین پایتوان در عی، میگر، در نظام انقالبیبه عبارت د؛ جمود

 شتر آن، تالش کرد.یهرچه ب یرفع مشکالت ساختار و کارآمدساز یو برا

 هاانقالب یدوریتروم یتئور ردّ .3. 4

 هاانقالب یدوریترم یمقابل تئور نقطۀ، در ینظام انقالب ۀیتوان گفت که نظریگر مید یاهیزاواز 

 یگزاره است که انقالب اسالمن یز قرار دارد و درصدد اثبات این (240-266: 1366 نتون،ی)ر.ک: بر

شود و یاعتبار نمیآن با مرور زمان کهنه و ب یهادر حال شدن است که آرمان یران، انقالبیا

 گر مبتال نخواهد شد.ید یهان، به سرنوشت انقالبیبنابرا

 :یانقالب اسالم ین ماندگاری. تضم4. 4

ا یرت یس ۀمثاببه یانقالب یهاکنشها و استیها، سیریگات، جهتیان حفظ روحیم ،بدون شک

م وجود دارد. مقام معظم ینسبت مستق یانقالب اسالم ی، با ماندگاریانقالب اسالم یقیساخت حق

 ند:یفرمایم یقین ساخت حقیت ایاهم دربارۀ یرهبر

 مجلس ،یاساس قانون آن که دارد یرسم و یحقوق ساخت کی ،یاسالم یجمهور نظام

 است - دیکنیم مشاهده که ییزهایچ نیهم - انتخابات ،یاسالم دولت ،یاسالم یشورا

 ،یحقوق ساخت دلِ در شهیست. همین یکاف اما است؛ واجب و الزم هانیا حفظ البته که

 نیا. کرد حفظ دیبا را او دارد؛ وجود یواقع و یقیحق تیهو کی ،یقیحق ساخت کی

 حکم در یقیحق تیهو آن است، قالب حکم در است؛ جسم حکم در یحقوق ساخت

 نیا ولو کند، دایپ رییتغ مضمون و معنا آن اگر. است مضمون و معنا حکم در است؛ روح

 خواهد یدوام نه داشت، خواهد یادهیفا نه بماند، یباق هم یحقوق و یظاهر ساخت

 کی با برخورد نیاول با است؛ سالم ظاهرش شده، پوک داخل از که یدندان مثل داشت؛
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 در او است؛ مهم ،یدرون و یواقع و یقیحق ساخت آن. شکندیم هم در سخت جسم

 یاسالم یجمهور یهاآرمان همان ست؟یچ یدرون ساخت آن. است جسم نیا روح حکم

 اخالق، ،یبرابر و یبرادر جادیا یبرا یسع ها،ارزش حفظ انسان، کرامت عدالت،: است

 نظام یدرون و یباطن و یقیحق ساخت اجزاء آن هانیا دشمن؛ نفوذ مقابل در یستادگیا

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992) است یاسالم یجمهور

ات، ین، حفظ روحیو همچن یقیکه معطوف به حفظ ساخت حق ینظام انقالب ۀیرو، نظرنیاز ا

 یانقالب اسالم ین ماندگاریتضم یبرا ینظام است، الزام یانقالب یهایریگها و جهتاستیس

د. یز نامین« یانقالب اسالم یماندگار ۀینظر»توان یرا م ینظام انقالب ۀیگر، نظریبه عبارت د؛ است

مهم  یاز محورها یکی« ییزداانقالب» یت دارد که تالش برایاز آن جهت اهم ژهیوبهن موضوع یا

 ران است.یا یاسالم یه جمهوریدشمنان عل خصمانۀدر اقدامات 

 ینظام انقالب ۀی. ابعاد نظر5

 عمل و یانقالب ۀیروح و یانقالب نگاه کار بستنبر به  یمبن ید مقام معظم رهبریبه تأک با توجه

، در یاسالم شرفتۀیپ نظام کامل یو ساختن الگو یتحقق گام دوم انقالب اسالم یبرا یجهاد

 یبُعد اساسا یکن سه رُ یدارا ینظام انقالب ۀیتوان گفت که نظریگام دوم انقالب، م ۀیانیاز ب یفراز

که در ادامه  «یعمل جهاد. »3؛ «یانقالب ۀیروح. »2؛ «یانقالب ۀشیاند». 1اند از: است که عبارت

 شود.یپرداخته م هاآنح یبه تشر

 یانقالب ۀشی. اند1. 5

 ر کرد، همانا اسالمِیتعب ینظام انقالب ینظر ۀیپاو  یدئولوژیتوان از آن به ایکه م ینگاه انقالب

باشد که  یاشهیاند - ینظر یهاهیپا یسرکیبر  ید مبتنیبا یاست. درواقع، نظام انقالب یانقالب

به عبارت ؛ است یانقالب مذکور برگرفته از اسالمِ یهاهی، پایدگاه مقام معظم رهبرید بر اساس

 ن حال،یکننده و در عدهنده، فراخکه در حکم راهنما، جهت ینظام انقالب ینظر یهاانیگر، بنید

 ی، انقالبیدر صورت ینظام انقالب یعنیاست؛  یانقالب آن هستند، برگرفته از اسالمِ محدودکنندۀ

؛ شود یگذارهیپا یانقالب ینظر یهاانیها و بندهیا ای یدئولوژیبر ا یشود که مبتنیخوانده م
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ت یحال، مشروع نیاست. در ع یانقالب دهنده، اسالمِ، مبنا، راهنما و جهتین، در نظام انقالبیبنابرا

 شود.ین مییتع یز براساس اصول اسالمین ینظام گونهنیا ادارۀ یاز برایموردن یو شرافت ابزارها

و طرد هرگونه  ی، نفیمحورتوان به اسالمیم یانقالب ۀشیها در اندشاخص نیترمهمازجمله 

به  تحجر، اعتقاد راسخسم و ی، طرد سکوالرییکایآمر و مبارزه با اسالمِ یشه، نفیالتقاط در اند

 یریپذسلطه یاستکبار و مبارزه با آن، نف ی، نفیاله یهاسن ظن و اعتماد به وعدهنقش مردم، حُ

 ید بر وحدت در ابعاد داخلیمحورانه، تأکتیشرفت هوید بر پید بر حفظ استقالل کشور، تأکیو تأک

 1... اشاره کرد. ها وصلحتنانه، دقت در حفظ میبواقع ییگرا، آرمانیان امت اسالمیو در م

 یانقالب ۀیروح .2. 5

 یشیگرا ه، وجهیک زاویر کرد، از یهم تعب« یگریانقالب»توان از آن به یکه م یانقالب ۀیروح

ل یا تشکرآن  یا ساختاریگر، وجه سازمان ید ۀیزاودهد و از یل میرا تشک ینظام انقالب ۀینظر

، یانقالب ۀیوحرداد و براساس آن گفت که منظور از  ینگاه رأن دو نوع یق ایتوان به تلفیدهد. میم

باشد؛  یو جار یسار ،یانقالب ۀیروح هاآناست که در  ییهاا وجود ساختارها و سازمانیجاد یا

موج بزند. به  هاآنو... در  ی، بالندگییای، پوییگرا، تحولیسازندگ صۀیخصکه  ییساختارها یعنی

 یمیمفاه عزم و هاراد زه،ینهفته و انگ یمتعال احساس و شور ه،یروح مفهوم تر، درقیعبارت دق

 .است هیروح ۀواژدانش متن در که است

 فشارها، موانع، ها،یسخت به توجهیب یانقالب فرد که است یحالت یانقالب ۀیروح ن اساس،یا بر

؛ ستیها نتیبه واقع یتوجهیب ین به معنایشد. البته ایاندیم انقالب آرمان شبردیپ به تنها دات،یتهد

شود و در برابر یها نمتیر منطق واقعیها، اما استین توجه به واقعین است که در عیمنظور ابلکه 

مطلوب، با عزم و  یهاتیجاد و رقم زدن واقعیا یبرا؛ بلکه شودیم نمینامطلوب، تسل یهاتیواقع

نجا با مفهوم یدر ا یانقالب ۀیجهت، مفهوم روحن یکند. از ای، اقدام میخواهو تحول یانقالب ارادۀ

                                                             
های متمادی در که در سااال های خط امامهای مذکور از بیانات مقام معظم رهبری درباره شاااخص. شاااخص1

 مقام توان به این موارد رجوع کرد: بیانات، ارائه شده، اخذ شده است. ازجمله میهای سالگرد رحلت اماممراسم
حال سااااالگرددر مراسااام  رهبری معظم مام حضااارت ارت ؛ 14/03/1389؛ 14/03/1383؛  14/03/1371ا

 .14/03/1394؛ 14/03/1390
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ها گفته انقالب یهایکه در تئور گونهآنها، ن انقالبیو تکو یریگشکل مرحلۀدر  یانقالب ۀیروح

و  یدرون ی، عاملیانقالب ۀیرا در هر دو حالت، روحیدارد؛ ز ییشود، قرابت و بلکه تطابق معنایم

ن اساس، یا شود. بریم یانقالب یهاه، منجر به کنشیروح ت شجاعت ویزاننده است که با تقویانگ

ه، شجاعت، یباشد که همان روح ین معنیتواند به ایم ینظام انقالب یۀدر نظر یانقالب ۀیاشاره به روح

 ییگشا، سبب گرهیت انقالب اسالمیو تثب یروزیپ که در مرحلۀ یو اهل اقدام و عمل بودن یدواریام

 ت شود.ید حفظ و تقویز باین ی، در گام دوم انقالب اسالمشده است یشکنبستو بن

از  یااند، مجموعهارائه داده یانقالب ۀیمعظم انقالب از روح یکه رهبر یفین تعریتردر جامع

 ند:یفرمایباره منیشان در ایاند. اذکر کرده یانقالب ۀیات را به عنوان روحیخصوص

 دارد، شجاعت ،یانقالب انسان کی که است نیا شیمعنا ست؟یچ یانقالب ۀیروح یمعنا

 ییگشاگره کند،یم یشکنبستبن ورزد،یم ابتکار است، عمل اهل است، اقدام اهل

 روشن ندۀیآ سمت به ،خدا دیام به است، دواریام ندهیآ به ترسد،ینم یزیچ از کند؛یم

 دیبا را یانقالب ۀیروح نیا است؛ ی[ انقالبفرد] نیا ن؛یا یعنی یگریانقالب کند؛یم حرکت

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34815) کرد حفظ

نسبت  یدواریام»و  «یشکنبستبن»، «یابتکارورز»، «اقدام و عمل»، «شجاعت»ن، یبنابرا

 معظم انقالب است. یدگاه رهبریاز د یانقالب ۀیروح یهاازجمله شاخص «ندهیبه آ

 یت جهادیری. عمل و مد3. 5

 یِ عمل کنِ ا رُیعد د، بُ یآیکه از عنوان آن برم گونههمانقرابت دارد و  یت جهادیری، با مدیعمل جهاد

 ف،یتکل احساس با متعدد، موانع وجود و کمبود طیشرا در که است یاست و عمل ینظام انقالب ۀینظر

 جامعه معضالت حل در و کند ثابت جامعه ادارۀ در را خود یکارآمد بتواند رسالت، و یانقالب تعهد

ند: یفرمایت میرین نوع مدیف ایدر تعر یمقام معظم رهبر .(102: 1395 ،ی)قربان کند دایپ قیتوف

 ...« تیدرا و علم بر یمبتن و یاله تین با تالش و کار همان ای یجهاد تیریمد»

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36243)« .وروزشب کردن، حرکت ریتدب با ،یپُرکار 

-https://farsi.khamenei.ir/speech) «است یجهاد تیریمد یمعنا نیا گرفتن، را کار دنبال و نشناختن

content?id=38975) .یخودباور از است عبارت ،یجهاد تیریمد»ند: یفرمایم یگرید یکه در جانیا ای 

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284) «یاله کمک به اعتماد و نفساعتمادبه و
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هر  قیتوف و ید گفت که کارآمدیتحقق گام دوم انقالب با یبرا یت جهادیریدر ضرورت مد

 ،ی)فتحعل سنجندیم موجود موانع و امکانات اهداف، مؤلفۀ سه اساس بر را جامعه ۀادار در یدولت

 در توانیم دارد اریاخت در دولت هر که یامکانات و موانع به توجه با گر،ید عبارت به؛ (163: 1389

 رانیا یاسالم یجمهور نظام. کرد قضاوت اهدافش به یابیدست در دولت آن تیموفق زانیم مورد

 اتیح ادارۀ در قیتوف بر عالوه که یاگونهبه ،است( یفرامل و یمل) بلند یاهداف یدارا سوکی از

 گر،ید یسو از و دارد توجه یاسالم یهاآموزه بر یمبتن لتیفض پرورش و تیترب به جامعه، یماد

 یهامیتحر با کشور نیا کهنیا به توجه با) محدود یامکانات و( یخارج و یداخل) فراوان موانع با

 به توجه با ،یکنون طیشرا در ن،یبنابرا؛ است مواجه( است وروبر یجهان استکبار ناجوانمردانه

 با دارد، وجود آن اهداف تحقق در نظام نیا راه سر بر که یموانع یفراوان و امکانات بودن محدود

 خواهد کند اهدافش تحقق در نظام نیا عمل سرعت و ییتوانا یمعمول و یعاد یتالش و حرکت

 شود.یم مطرح یجهاد تیریمد ضرورت که نجاستیا ،رونیا از. بود

اعتماد »، «یت الهیکار با ن»اند از: عبارت یعمل جهاد یهاچه گفته شد، شاخصبه آن با توجه

 .«نفساعتمادبه»و  «یخودباور»، «یپُرکار»، «تیبر علم و درا یکار مبتن»، «یبه کمک اله

 هاشاخصینظام انقالب ۀیابعاد نظر

یانقالبۀ شیاند

 ؛یمحوراسالم

 ؛شهیو طرد هرگونه التقاط در اند ینف

 ؛ییکایو مبارزه با اسالم آمر ینف

 ؛سم و تحجریسکوالر طرد

 ؛اعتقاد راسخ به نقش مردم

 ؛یاله یهاسن ظن و اعتماد به وعدهحُ

 ؛استکبار و مبارزه با آن ینف

 ؛د بر حفظ استقالل کشوریو تأک یریپذسلطه ینف

 ؛محورانهتیشرفت هوید بر پیتأک

 ؛یان امت اسالمیو در م ید بر وحدت در ابعاد داخلیتأک

 ؛نانهیبواقع ییگراآرمان

 .هادقت در حفظ مصلحت
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یانقالب ۀیروح

 ؛شجاعت

 ؛اقدام و عمل 

 ؛یابتکارورز

 ؛یشکنبستبن 

 .ندهینسبت به آ یدواریام

یعمل جهاد

 ؛یت الهیکار با ن

 ؛یاعتماد به کمک اله 

 ؛تیبر علم و درا یکار مبتن 

 ؛یپُرکار 

 .نفساعتمادبهو  یخودباور 

 تحقق گام دوم یبرا ینظام انقالب ۀی. الزامات نظر6

ن الزامات یا ید به بررسیتحقق گام دوم انقالب با یبرا ینظام انقالب ۀیالزامات نظر یبررس یبرا

شده در گام دوم انقالب مستلزم نییتع یها، تحقق افقیه مذکور پرداخت. به عبارتیدر ارکان نظر

 ۀیارکان نظر عنوانبه، یو عمل جهاد یانقالب ۀی، روحینگاه انقالب در سه حوزۀ یاقدامات انقالب

 است. ینظام انقالب

 یانقالب شۀیاند ۀدر حوز .1. 6

ن ی، بدیانقالب شۀیاند در حوزۀ یتحقق گام دوم انقالب اسالم یبرا ینظام انقالب ۀیالزامات نظر

 یرانقالبیغ یهاو طرد نگاه ید عالوه بر نفیبا یاستحکام نظام انقالب یمعناست که در تالش برا

ت و یتثب یبوده است، برا یزدگب و دلیکشور که اتفاقًا در چهل سال گذشته منشأ آس ادارۀدر 

 اند از:ن حوزه عبارتیالزامات ا نیترمهماز  یتالش شود. برخ یشه و نگاه انقالبیت اندیتقو

دگاه مقام یکه از د یانقالب اسالم توجه به هندسۀ :یانقالب اسالم ندسۀبه ه یبندیپا .1. 1. 6

 ،«یاسالم یمبان به یبندیپا و نیتد» ،«کشور استقالل» ،«مردم» بر هفت اصل یمبتن یرهبرمعظم 

و  «فقر رفع و نیمستضعف به توجه» ،«مردم شتیمع موضوع» ،«ییزورگو و استکبار با مبارزه»

نگاه  ین تجلی، بهتر(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31847) است «فلسطین ۀمسئل»
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جاب یا ی، نگاه انقالبدیگر و اقدام است. به عبارت یگذاراستیالزامات آن در س نیترمهمو از  یانقالب

 رد.یتوجه قرار گ مذکور همچنان مورد گانۀهفت، خطوط یکند که در گام دوم انقالب اسالمیم

دوم انقالب  کند که در گامیجاب میا یانقالبنگاه : یگریانقالب یهابه شاخص یبندی. پا2. 1. 6

 یدگاه مقام معظم رهبریها از دن شاخصیتوجه شود. ا یگریانقالب یها، همچنان به شاخصیاسالم

 و هاآرمان مستمر یریگهدف» ،«یاسالم انقالب یاساس یهاارزش و یمبان به یبندیپا»اند از: عبارت

 دشمن برابر در تیحساس» ،«کشور جانبۀهمه استقالل به یبندیپا» ،«هاآن به دنیرس یبرا بلند همت

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259) «یاسیس و ینید یتقوا» و «او از نکردن تیتبع و

ت و استحکام ساخت یتقو یو اقدام برا یگذاراستیسنظام:  یقیتوجه به ساخت حق .3. 1. 6

« یاسالم یجمهور یهاهمان آرمان» معظم لهدگاه یران که از دیا یاسالم ینظام جمهور یقیحق

 ،یبرابر و یبرادر جادیا یبرا یسع» ،«هاارزش حفظ» ،«انسان کرامت» ،«عدالت»و شامل 

-https://farsi.khamenei.ir/speech) ... است و «دشمن نفوذ مقابل در یستادگیا» ،«اخالق

content?id=4992)در گام دوم  یگر، نظام انقالبید بیانبه ؛ است یگر الزامات نگاه انقالبی، از د

 یاصل یریگجهت؛ بلکه توجه باشدینظام ب یواال یهاتواند به آرمانینم یانقالب اسالم

انقالب و  یاصل یهاعمل پوشاندن به آرمان ۀد معطوف به تحقق و جامیآن با یهااستیس

 ران باشد.یا یاسالم یجمهور

 یانقالب اسالم ر تحوالت چهل سال گذشتۀیکه س گونهآن: ینگاه انقالب ی. اثبات کارآمد4. 1. 6

رو شیاز مشکالت پ تنهانهو اقدام بوده است،  یریگمیتصم یمبنا یدهد، هرگاه نگاه انقالبینشان م

که بر  یاز صورت گرفته است. درواقع، در هر حوزهین ینیآفرتیو مز یسازفرصت؛ بلکه میاعبور کرده

و... حاکم بوده است،  یت جهادیرینگر، مددرون یهایریگد داشته، جهتیتأک یانقالب یاصول و مبان

شه یها هم همن حوزهیکه در ا. جالب آنیدفاع حوزۀا ی یعلم و فناور حوزۀمانند  ،میاشرفت کردهیپ

م یامتعدد، توانسته یرغم وجود موانع و فشارهایعل یعنیم؛ یامواجه بوده ینیسنگ یهامیبا تحر

م و یافاصله گرفته یانقالب یمانند اقتصاد که از اصول و مبان ییهان حال، در حوزهیم. با ایکن رفتشیپ

رون یم و در عوض، به بیانداشته یو انقالب یت جهادیریت درون، مدیمعطوف به تقو یهایریگجهت

ص یتخص یم. دقت در آمارهایانداشته یریچشمگ یهاشرفتیم، پیادوخته چشمکشور  یاز مرزها

 حوزۀرا در یکند؛ زید مییتأ یخوببهمطرح شده در باال را  یمختلف ادعا یهابودجه و اعتبار در سال
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ت یافته به تقویاختصاص  بودجۀم که یاافتهیو بازدارنده دست  یراهبرد یبه توان دفاع یدر حال یدفاع

 استار کمتر یمنطقه بس یسه با کشورهایکشور حدود پنج درصد بوده است و در مقا یدفاع ۀیبن

(https://tradingeconomics.com  وCordesman, Harrington, 2018). 

که نیرا در اصل ایاست؛ ز یرسازیت است، تصویش از همه حائز اهمین ارتباط بیچه در اآن

تا چه حد  یو عموم یکه ادراک نخبگنیست، اما این یحالل مشکالت کشور است، شک ینگاه انقالب

نگاه  یهاتیاز ظرف یرسازیتصو یزان اثربخشیت و میفیگزاره باور داشته باشد، وابسته به ک نیبه ا

 .استها هم مربوط به رسانه یاش از هر حوزهی، بیرسازیتصو ژۀیکشور است. کارو در ادارۀ یانقالب

بر کند که عالوه یجاب میا یاستحکام نگاه انقالب :یرانقالبینگاه غ یطرد و انزوا .5. 1. 6

 یرانقالبیغ یهاه راندن نگاهی، طرد و به حاشینف ی، براینگاه انقالب یاثبات کارآمد یتالش برا

 یزدگدلب و یکشور منشأ آس ۀدر ادار یرانقالبیغ یهاز تالش شود. درواقع، از آنجا که نگاهین

مانند  ییهابزنگاهن شود تا در ییجامعه تب یها بران نوع نگاهیها و مضرات ابید آسیبوده، با

 گرفتار نشوند. یرانقالبیغ یهاگفتمان یهایگفتاردرمانها و یانتخابات، در دام لفاظ

 هاآندر داخل کشور وجود دارد که هرگاه به  یمتعدد یهاتیظرف :ییگرات درونیاولو .6. 1. 6

ر حل و رفع از معضالت کشو یدن گرفته و بخشیت جوشیموفق یهااعتماد و اتکا شده است، چشمه

چهل سال گذشته  یدستاوردهاها و تیها در باال اشاره شد. درواقع، موفقن نمونهیاز ا یشده که به برخ

م، یارون چشم دوختهیکه به ب یام و در هر حوزهیاصورت گرفته که به درون اتکا داشته یطیدر شرا

 ند: یفرماین خصوص میدر ا یرو، مقام معظم رهبرنیحاصل نشده است. از ا یت چندانیموفق

 استفاده هانیا از مییگوینم...  میندوز شورک یداخل تیظرف از رونیب به را دمانیام »...

 داخل به چشم د،یندوز آنجا به چشم د،ینکن اعتماد د،ینکن نانیاطم مییگویم اام د،ینکن

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715) «...دیبدوز

ک الزام مهم، گرفتار ی، یانقالب شۀیاند ۀدر حوز: ینظر یهایشیاند. فراتر رفتن از جزم7. 1. 6

 یهایشیاندشدن و فراتر رفتن از جزم یت عملیرمرتبط و فاقد قابلیغ ینظر یهانشدن در حوزه

در کشور، متأثر از تسلط علوم  یپردازهیشه و نظریاند حوزۀ، از آنجا که در یاست. به عبارت ینظر

بر  یورزشهیاند یت الزم برایعمده، فاقد ظرف طوربهحاکم است که  ییهایمند، قاعدهیغرب یانسان

 ینظام انقالب ۀینظر یاشهیم، الزامات اندیاست، مواجه یانقالب اسالم یازهای، الزامات و نیمبان یمبنا
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م. درواقع، از آنجا که مسائل ین علوم بکنیا یهایمندد خود را گرفتار قاعدهیکند که نبایجاب میا

خاص  ک جامعۀیکه در  ییهاهیاست، پس نظر یاعمده برخاسته از مسائل هر جامعه طوربه ینظر

رو، در گام دوم نیست. از این یگرید جامعۀ یشدن برا یاتیق و عملیارائه شده، الزامًا قابل تطب

د یتول ی، براینظر یهایشیاندن فراتر رفتن از جزمیکرد تا در ع د تالشیشه بایاند انقالب، در حوزۀ

 و کشور تالش کرد. یانقالب اسالم یازهای، الزامات و نیشه، متناسب با مبانیاند

ات متناسب با ید دانش و ادبی، تولینظام انقالب ۀیالزامات نظر نیترمهمتر، از قیبه عبارت دق

خألها در چهل سال گذشته که  نیترمهماز  یکیمختلف است. اساساً  یهاه در حوزهین نظریا

 یو نظر یرد، ضعف منابع دانشیها در انزوا قرار بگحوزه یدر برخ یکرد انقالبیسبب شده نگاه و رو

 یراحتبه یبِ نگاه انقالبیرق یهاها و نگاهط، گفتمانین شرایبوده است. در ا یبر نگاه انقالب یمبتن

 یعلوم انسان ، معطوف به حوزۀیاش از هر حوزهین الزام که بیدا کنند. اید رشد و نمو پانتوانسته

و  یتحقق دولت اسالم یالزم برا ینظر یهاانیتواند در فراهم کردن بنیاست، در بلندمدت م

 یاشهیت اندید ظرفیکه با ییهاباشد. ازجمله حوزه راهگشاار ی، بسین اسالمیفراتر از آن، تمدن نو

دفاع مقدس،  یها، آموزهیت جهادیریتوان به مدیت شود، میمتناسب با آن تقو یدانش –

 ... اشاره کرد. و یو مقام معظم رهبر ینیامام خم یراهبرد یهاشهیاند

 نیا در. است یسازگفتمان در کشور مستلزم یت نگاه انقالبیتقو: یساز. گفتمان8. 1. 6

 آن طرح و کشور یبرا زمان از برهه نیا در موضوع نیا ضرورت نییو تب جیترو با یستیبا نه،یزم

 آنجا از بحث نیا تیاهم. تالش شود یت گفتمان و نگاه انقالبیتقو یبرا جامعه، یعموم یفضا در

 بود خواهد یرچوبهاچ شود، لیتبد جامعه یعموم گفتمان به یموضوع یوقت که شودیم یناش

 به موضوع کی یوقت ،یعبارت به... و هاسازمان افراد، یهاتیفعال و هایریگجهت تیهدا یبرا

 توانیم حالت نیا در و است گرفته یجا جامعه یعموم یفضا در یعنی شود؛ لیتبد گفتمان

 یهاکنش و هابرنامه و کنند فیتعر گفتمان آن قالب و چارچوب در را خود همه که بود دواریام

 به نیا و بود نخواهد یدشوار کار موضوع آن تحقق صورت، نیا در. کنند هماهنگ آن با را خود

 .است موردنظر هدف تحقق یراستا در جامعه، یروهاین و افراد حداکثر توان از استفاده یمعنا

آوردن  یرد، رویقرار گ دیمورد تأکد یبا یسازن گفتمانیکه در ا ییهاها و دالازجمله موارد، گزاره
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ر در مقابل دشمنان و حفظ استقالل نظام یداخل کشور، جهاد کب یهاتیبه درون و اتکا به ظرف

 و... است. یت جهادیری، مدیمتالطم کنون یایدر دن

ن، یچهل سال گذشته و همچن یها و دستاوردهاتیموفق: یمحورو مردم یباور. مردم9. 1. 6

 یمردم یهاتیحما ۀیسا، در یانقالب اسالم یرو شِ یالعبور پسخت و صعب یهاعبور از گردنه

 یباورمردم یکند که در گام دوم انقالب اسالمیجاب میا یرو، نگاه انقالبنیر بوده است. از ایپذامکان

خ جهان یران تنها انقالب در تاریا یکه انقالب اسالمح آنیتداوم داشته باشد. توض یمحورو مردم

خود را حفظ کرده است.  یبت انقالیآن، هنوز هو یروزیسال از پ چهلش از یاست که با گذشت ب

و  یانقالب اسالم یروزیآن با پ یهااست و آرمان« در حال شدن» ی، انقالبیدرواقع، انقالب اسالم

ز ین ید و واالتریجد یهاافق؛ بلکه دیان نرسیبه پا تنهانه یاسالم یت نظام جمهوریاستقرار و تثب

بودن انقالب در  یو جار یانقالب، همواره بر سارن یرو، رهبران انیم شد. از ایآن ترس یرو شِ یپ

ن مهم یاند. دقت در اد داشتهیان آحاد مردم تأکیدر م یانقالب ۀیروح وخروشجوشجامعه و تداوم 

را به حضور  ن لحظاتیتریدر بحران یخود را، حت یداری، ثبات و پایاسالم یسبب شده که جمهور

، 88 فتنۀو  1387ر یت 18 غائلۀنه موفق بوده است. یزمن یمردم در صحنه گره بزند و تاکنون در ا

به  یابینکه دستیا ایشکست خورد  یمردم یهاتیو اتکا به حما یسازین راهبرد مردمیبا هم

 ن مهم محقق شد.یا ۀیساز در ین یاکامل سوخت هسته چرخۀ

ج یبس ات خود شده است کهیاز آن رو موفق به تداوم ح یگر، انقالب اسالمیبه عبارت د

 یهانهضت کهآن حالسال گذشته حفظ کرده است.  چهلرا همواره در طول  یمردم یاسیس

 مرحلۀاتکا داشتند و در  یمردم یرویبه ن یروزیقبل از پ مرحلۀ، عمدتاً در یش از انقالب اسالمیپ

مذکور چون  یها، نهضتینداشتند. به عبارت یمردم یروهایبه ن یچندان ی، اتکایروزیبعد از پ

بودند، با  یاسیبه نخبگان س یبه مردم باشند، متک یکه متکش از آنیب ،یروزیبعد از پ مرحلۀدر 

 شد.یدا میهو هاآنضعف، زوال و شکست  یهانهیان نخبگان، بالفاصله زمیباال گرفتن اختالفات م

 یانقالب ۀیروح ۀدر حوز .2. 6

ها نشم از کُیمستق طوربهقرار دارد، اما  یشیگرا حوزۀ، اگرچه در ینظام انقالب ۀیعد از نظرن بُیا

ش از هر یب یانقالب ۀیگر، روحیبه عبارت د؛ شود، متأثر استیکه در جامعه انجام م یو اقدامات
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ت یالزامات تقو نیترمهماز  ین اساس، برخیا رد. بریگیشکل م یانقالب یها، در اثر کنشیعامل

 اند از:عبارت یتحقق گام دوم انقالب اسالم یبرا یانقالب ۀیروح

روشن انقالب و  ۀندینسبت به آ یدواریام :ندهیآنسبت به  نانهیبخوشد و نگاه ی. ام1. 2. 6

نه، ین زمیاثرگذار خواهد بود. در ا یانقالب ۀیج روحیاست که در ترو ینکات نیترمهماز  یکی ،کشور

 دیکل» ندهیآ به نانهیبخوش نگاه و دی، امیگام دوم انقالب اسالم ۀیانیدر ب یمقام معظم رهبر

 ن موضوع است.یت ایاهم یایکه گو یریدانستند؛ تعب« هاقفل همۀ یاساس

و تداوم  یریگشکل یاز چگونگ یبخش مهم اثربخش: یارسانه - یدات فرهنگیتول. 2. 2. 6

ت یتقو یرو، در تالش برانیاست. از ا یارسانه - ید فرهنگیمتأثر از تول یاات در هر جامعهیروح

جمله  طلبد. ازیم ی، توجه خاصیارسانه - یدات فرهنگیدر گام دوم انقالب، تول یانقالبۀ یروح

، یقیتوان به شعر، موسیپرداخت، م یانقالب ۀیج روحید در آن به ترویکه با ییهاحوزه نیترمهم

که اشاره شد، بدان  گونههمانها، ن حوزهیت ایکرد. اهملم و... اشاره ی، فیسینوسرود، داستان

عمل  یزه و شوق الزم برایبرد و هم انگیرا باال م یانقالب یهاگزاره یریسبب است که هم باورپذ

 برد.یمخاطب را باال م ۀدر جامع یانقالب یهابه ارزش

ۀ سالچهل یدستاوردهات آن است که در کنار برکات و یواقع :یستمیت نگاه سیتقو. 3. 2. 6

چه نسل جوان کشور، به  ز وجود دارد. حال چنانین ییهایکار، نقاط ضعف و کمیانقالب اسالم

 یشتری، از توجه به نقاط قوت غفلت کند و در عوض، به نقاط ضعف تمرکز و توجه بیلیهر دل

، یان عارضهیه چنحل گرفتار نشدن بمبتال خواهد شد. راه یدیأس و ناامیداشته باشد، قطعاً به 

د تالش شود ین معنا که بایط کشور است؛ بدیل شرایجانبه در تحلو همه یستمیت نگرش سیتقو

نحل یبه مخاطبان القا نشود که مشکالت موجود ال گونهنیا، یاها و اقدامات رسانهلیتا در تحل

که در چهل سال  گونههمانالقا شود که  گونهنیاد ینقاط قوت، با یین بازگویدر ع؛ بلکه است

ز قابل حل خواهد بود. درواقع، یحاصل شده، مشکالت موجود ن یشماریب یگذشته، دستاوردها

ک، منجر به یشتر به هر یها را؛ توجه بد و هم قوتیها را دد هم ضعفی، بایستمیدر نگرش س

 در تعارض است. ینیبدارد و با واقع یشود و تبعاتیم ینگریبخش

ز در ذات ین مورد نیتوجه به ا انقالب: ۀسالچهل یها و دستاوردهاتیموفق ییبازگو .4. 2. 6

، ین شود که انقالب اسالمییو با دقت تمام تب یدرستبهاگر  ژهیوبهبخش است، هیخود روح
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ها، یبه دست آورده که با انواع و اقسام دشمن یطیر خود را در شرایچهل سال اخ یدستاوردها

به  یابین انقالب در دستیراه ا ن موارد نتوانسته سدّیا و... روبرو بوده، اما همۀ دهایتهدفشارها، 

 شرفت شود.یپ

، یمختلف کشور اعم از انسان یهاتیظرفمختلف کشور:  یهاتیظرف ییبازگو. 5. 2. 6

 ۀیج روحیتواند در ترویر موارد میش از سایز بیو... ن یعلم و فناور ، در حوزۀیعیو طب ییایجغراف

ت یرعا منظوربهنجا یها اشاره شده و در اتین ظرفیمختلف به ا یهامؤثر باشد. به مناسبت یانقالب

ن است که یها اتین ظرفیمهم در ارتباط با ا م. تنها نکتۀیکنیم یخوددار هاآنان یاختصار، از ب

 بست داشته باشد.نتواند بُینم یهاییها و تواناتیزان ظرفین میبا ا یکشور

ن یتوجه به ار: یچهل سال اخ یهایعبور از دشوار یانقالب برا ییتوانا ییبازگو .6. 2. 6

جوان امروز ما  یمثال، وقت عنوانبهن باشد. یدآفریبخش و امهیار روحیتواند بسیز میت نیواقع

و تنها  یخالدستبا  هم آناز دشمنان مختلف،  یابداند که در دوران دفاع مقدس در مقابل جبهه

را به  عرصهم، آن یتوانست یمردم یهاتیرزمندگان و حما یهابا اتکا به خداوند متعال، مجاهدت

زات و یاز تجه ،امروز یم، بدون شک در هماوردیکنتبدیل خود  یهاها و رشادتیدالور صحنۀ

ن و ن دشمنایبا ا ییارویرو یهراسد و خود را براینم یدشمنان انقالب اسالم امکانات جبهۀ

 کند.یانقالب و کشور آماده م یاعتال

 یت جهادیریعمل و مد ۀ. در حوز3. 6

گر، معطوف یموجود و از جهت د یها، معطوف به حل و رفع چالشجهتکین حوزه از یالزامات ا

عمل شود که ضمن  یاگونهبهد یعمل با ، در حوزۀیبه تحقق گام دوم انقالب است. به عبارت

ز یشده در گام دوم ننییتع یهاها و افقموجود در کشور، به آرمان یهاها و چالشضعف جبران

 عمل پوشانده شود. جامۀ

 دن،یکوش خود یعاد توان یورا یعنی یجهاد عمل :موانع و مشکالت از دنینهراس. 1. 3. 6

 دادن انجام و ارهاک نیترسخت رفتنیپذ یعنی دن؛یجنگ اناتکام و روین و بودجه مبودک با یعنی

 بودجه» ،«رسدینم» ،«میتوانینم» ،«شودینم» ،یجهاد عمل در ن،یبنابرا؛ احسن نحو به هاآن

 دۀید به مشکالت و موانع به ،یجهاد ریمد. ندارند عراباِ از یمحل...  و «ستین یافک اناتکام و
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 امام. کندیم آماده هاآن رفع یبرا را خود بلکه ؛هراسدینم مشکالت از هرگز و نگردیم فرصت

 :ندیفرمایم نهیزم نیا در ینیخم

 هاآن ،رفتند همه اگر که باشند یاشخاص دیبا ،اسالم حفظ یبرا اندبسته کمر کهآنان

 یمهم نیا به عملِ که یکس ،بسازد مشکالت با دیبا است، یکار مشغول که یکس .بمانند

 مثل دیبا ،نباشد کار در یمشکل بخواهد که یکس ،شود درست تا بسازد دیبا کند،یم

 .(348: 18ج ، 1361)صحیفۀ امام،  بشود یمنزو هاشیدرو مثل ای قبرستان برود هاردهمُ

، قاطع، ی، انقالبیاقدام جهاد حل مشکالت و مبارزه با مفسدان: یاقدام قاطع برا. 2. 3. 6

مماشات و مالحظه با سو و برخورد بدون کیحل مشکالت از  یو متناسب برا یع، مقتضیسر

ن یا است. بر یگر الزامات تحقق گام دوم انقالب اسالمیگران و مفسدان در امور کشور از داخالل

، عزم و هاستآنت یمسئول ۀتوانند و مربوط به حوزیکه م ییهاد در حوزهیاساس، مسئوالن با

جاد یا»د یاقدامات با نیرسد که در صدر ایحل مشکالت داشته باشند. به نظر م یبرا یجد ارادۀ

، «یشغل یهاجاد فرصتیا»، «درآمدف و کمیت از اقشار ضعیحما»، «در اقتصاد یثبات نسب

، شفاف و اثربخش با مفسدان و ی، علنیجد مبارزۀ»، «کیبوروکرات یروندها یسازچابک»

 ... قرار داشته باشد. و «مسئوالن یکان به برخیها و نزدآقازاده ژهیوبهمحتکران، 

 سازمسئله یحواش به یجهاد عمل :امور ادارۀ در یحزب و یجناح کردیرو از زیپره. 3. 3. 6

، در عمل رونیا از. است یخدمتگزار است، همانا مهم یدر عمل جهاد چهآن رایز ندارد؛ توجه

 یروهاین یتمام تیظرف از ،یجناح و یحزب یهایوابستگ به توجه بدون تا د تالش شودیبا یجهاد

 عملکرد یسوبه آنان تا شود استفاده یاسالم یجمهور نظام یمبان و اصول به معتقد و مؤمن

 مردم به شتریب هرچه یخدمتگزار و کشور تیتقو یبرا هاآن تیظرف از و نشوند دهیکش انهیواگرا

 :ندیفرمایم بارهنیا در یرهبر معظم مقام. شود استفاده

 ما البته. کند غافل فهیوظ نیا از را ما دینبا زیچچیه و مردم به میکن خدمت میاآمده ما... 

 مسائل ۀنیدرزم ،یاسیس نۀیزم در م؛یدار ییهاقهیسل م،یدار ییهایبستگدل کداممان هر

عبارت  متن است؛ هیحاش همه هانیا م،یدار ییهایدشمن م،یدار ییهایدوست ،یاجتماع

 که یانکته کی ؛ وبگذارد اثر متن نیا یرو بر یحواش نیا میبگذار دینبا خدمت؛ از است

است  محدود وقت که است نیا هست، خدمت نۀیزم نیا در

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715). 
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از چند  یتوجه به عدالت در گام دوم انقالب اسالم گسترش عدالت: ی. تالش برا4. 3. 6

ن حال، یو در ع یانقالب اسالم یاصل یاز شعارها یکیکه عدالت نیت است؛ اول ایجهت حائز اهم

است که  ییهاجمله حوزه که عدالت ازنیاست. دوم ا یحکومت اسالم یهاژهیکارو نیترمهماز 

در ارتباط با  یفراوان نشدۀاگرچه در چهل سال گذشته موردتوجه بوده، اما هنوز هم مسائل حل 

توجه باشد یعدالت ب ۀمسئلتواند به ینم یب اسالمدر گام دوم انقال یآن وجود دارد. نظام انقالب

 تالش کند. یشتر عدالت نابِ اسالمیتحقق هر چه ب ید برایو با

 ۀیانیرهبر معظم انقالب در ب یمخاطبان اصل عنوانبهدان دادن به جوانان یم: ییگرا. جوان5. 3. 6

ت است؛ یاز چند جهت حائز اهم ن موضوعیاست. ا یعمل جهاد ر در حوزۀیدناپذیترد یگام دوم، الزام

که به جوانان اعتماد شده،  ییهرجادر  یعنیاست؛  یموفق ، تجربۀدان دادن به جوانانیکه ماول آن

آن، نسل اول  یّ قرار دارد که ط یک گذار نسلی آستانۀکه کشور در ت حاصل شده است. دوم آنیموفق

رو، نیند. از ایبه نسل جوان واگذار نما یزودبهانقالب را  یهاتیها و مسئولد رسالتیو دوم انقالب با

 رد.یها مدنظر قرار گحوزه همۀتر در عیتر و سرتر، کاملقید هر چه دقیبا ییگراجوان

 یز از الزامات مهم براین یمطابق با نگاه انقالب ینهادساز :یو انقالب یجهاد ی. نهادساز6. 3. 6

 قیتوف نمونه عنواناست که به ین موضوع از آن رویت ایاست. اهم یتحقق گام دوم انقالب اسالم

 دیشد کاهش یبرا نخست دهۀ در یتیامن و یدرآمد طیشرا نیبدتر در یاسالم یجمهور

 یریکارگبا به هوشمندانه و حیصح ینهادساز کی از یناش ها،نینشهیحاش و روستاها تیمحروم

 نیهمچن و التیتحص و سواد سطح شیافزا دربارۀ است طورنیهم بود. یجهاد و یمردم یروهاین

 در انقالب رهبر فرمان از پس) ریاخ سال پانزده یناکام گرید یسو از. یبهداشت و یدرمان خدمات

 در نشدن موفق معلول قاًیدق ،یاقتصاد فساد ای کاال قاچاق با مبارزه در( 1380 ۀده لیاوا

. است بوده محورها نیا حول یهمکار یبرا یاسیس و یاقتصاد عامالن یبخشزهیانگ و ینهادساز

 یاسالم و یمل منافع نفع به رفتار رییتغ به را یگروه و یشخص منافع صاحبان میانتوانسته گاه ما

 و یکاف قدربه را فسادزا یرفتارها ای زابحران ماتیتصم نۀیهز میانتوانسته گاه م،یساز ملزم

 نیتضم را کشور امور ادارۀ و اقتصاد در مردم یواقع مشارکت میانتوانسته گاه و میببر باال بازدارنده

 دهدیم نشان یاسیس و یاقتصاد نفعانیذ از یاشبکه جادیا در را خود ،یفعل ینهادها ثمرۀ. میکن

 دولت ۀبودج یوابستگ حفظ خارج، به یوابستگ و یاساس یکاالها واردات استمرار در هاآن نفع که
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که با حال آن .(1397 ،ی)خاندوز است یگرید زیچ هر ای یاقتصاد فساد کاال، قاچاق تداوم نفت، به

 ها در کشور شد.ن شبکهیت ایتوان مانع از تداوم فعالیم یانقالب ینهادساز

 یهادهه در ت آن است کهیواقع: یگذاراستیو بلندمدت در س یت نگاه راهبردیتقو. 7. 3. 6

 منافع خاطربه گاه و میاخورده اریبس یهابیآس مجلس و دولت یاعضا ینگرکوته از ما گذشته،

 اناً یاح و بلندمدت و یاشهیر اصالحات سمت به حرکت از ش،یخو تیمسئول دوران در مدتکوتاه

: میانزده یجد ریتداب به دست نشده، خراب ما سر بر میتحر وارید تا مثالً  و میاکرده فرار دردناک

 واگذار ندگانیآ به را دولت یهایبده و یبازنشستگ یهاصندوق و یطیمحستیز یهابحران

 ،یاقتصاد مفسد کی مجازات ،یارز مشکل ۀدور کی گذراندن تنها. هامواجهه نیا امثال و میاکرده

 قرار کار دستور در را یبانک بدهکاران موقت استمهال ای یکارگر اعتراض کی به موقت یدگیرس

و  یراهبرد یکه با نگاه یدر صورت .(1397 ،ی)خاندوز میاپرداخته هاشهیر به کمتر و میاداده

 یریجلوگ یاً برایشد و ثانیانقالب م روندۀشیپد مانع حرکت یل مسائل نباین قبیبلندمدت، اوالً ا

 ز کرد.یمدت پرهو داشتن افق کوتاه ید از روزمرگیل مسائل باین قبیاز تکرار ا

دن به یازیان سهولت دست یشک مبدون: یانقالب یهاتیج فعالیترو یبرا ی. بسترساز8. 3. 6

م ی، نسبت مستقیانقالبۀ یروحج یآن، ترو تبعبهو  یج اقدامات انقالبیبا ترو یانقالب یهاتیفعال

د بستر یت شود، بایابد و تقویدر کشور گسترش  یانقالب ۀین، اگر قرار است روحیبنابرا؛ وجود دارد

ل ین قبیا یرو شِی، فراهم شود و موانع پشیازپشیب، یانقالب یهاتیج فعالیترو یالزم برا

 برطرف گردد. هاتیفعال

ن است یدر کشور ا تأملقابلت یک واقعی: یانقالب یهادان دادن به افراد و مجموعهی. م9. 3. 6

توجه باشند  ن موردیریش از سایکه بآن یجابه، یانقالب یهاموارد، افراد و مجموعه یکه در برخ

 هاآن یرو شِیشود که موانع پیاما مالحظه م ؛با سرعت مرتفع شود هاآن یرو شِیپ و موانع

 یهادر عرصه یانقالب یروهایتوان به حضور نیمثال، م عنوانبه. استز ین نیریشتر از سایب یحت

مذکور،  یهاروها در حوزهین نیا یرغم کارآمدیکه عل یاگونهبهاشاره کرد،  یو عمران یسازندگ

 یانجام برخ ییتوانا هاآنکه  یکه در حالنیا ای ،شوندیها منع مپروژه یاز انجام برخ یراحتبهاما 

 ۀی، روحیتین وضعیشود. در چنیواگذار م یخارج کارفرمایها به ها را دارند، اما همان پروژهپروژه

 ، ممکن است دچار افت شود.ییو احساس شکوفا یبالندگ یجابه، یانقالب
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در  یانقالب ۀیج روحیان ترویم ،بدون شک :یانقالب یهامسئوالن در حوزه یشگامی. پ10 .3. 6

که  یزانیبه م یعنیم وجود دارد؛ ی، نسبت مستقیانقالب یهامسئوالن در حوزه یشگامیجامعه با پ

زان در جامعه یبه همان م یانقالب ۀیقدم باشند، روحشیشگام و پیپ یانقالب یهامسئوالن در حوزه

ت یریمختلف، مد یمثال، اگر مسئوالن کشور در نهادها عنوانبهشود. یج میافته و ترویرشد 

 ۀیت را لمس کنند، روحیرین نوع مدیکار خود قرار دهند و مردم ثمرات ا را سرلوحۀ یجهاد

عمل مسئوالن، د از تطابق حرف و ینجا بایگر، در ایر دیکند. به تعبیدا میدر جامعه غلبه پ یانقالب

 سخن گفت. یمسئوالن انقالب ژهیوبه

ج یکه در ترو یموارد نیترمهماز  یکی: یانقالب ی. سرلوحه قرار دادن سبک زندگ11. 3. 6

ما  ۀریو س یزندگ یاست. درواقع، وقت «ستنیز یانقالب»دارد،  یر جدیدر کشور تأث یانقالب ۀیروح

جامعه حفظ  یمداوم در فضا صورتبه یانقالب ۀیروحن صورت، یباشد، در ا یانقالب یهاارزش یتجل

ت است ین اهمیت دارد. بنا به همیدر ارتباط با مسئوالن اهم ژهیوبهن موضوع، یشود. ایت میو تقو

که  ییهااز عرصه یکی عنوانبه یگام دوم انقالب به سبک زندگ ۀیانیمعظم انقالب در ب یکه رهبر

 د داشتند.یرد، تأکیار گد موردتوجه قریدر تحقق گام دوم با

 یریگجهینت

ن ین گام، در عیشمار در ایب یها و دستاوردهاتیاز گام اول آن و کسب موفق یگذر انقالب اسالم

د در یمذکور را با یهابیها و آستیدهد که راز موفقینشان م ،هاها و چالشبیآس یوجود برخ

ن معنا که هر جا نگاه یمختلف کشور دانست؛ بد یهاحاکم بر بخش یهاها و نگاهیریگجهت

د، حاصل ی، فشار و تهدیط سختیدر شرا هم آنشمار، یب یمبنا بوده، دستاوردها یو جهاد یانقالب

جاد شده یب ایو آس یزدگدلم، یافاصله گرفته یو جهاد یشده است و هر جا که از نگاه انقالب

است که در  ینظام اسالم یراهبرد یهاتیاز ظرف یکی یو جهاد ین، نگاه انقالبیبنابرا؛ است

 ر بسزا داشته است.یت در چهل سال گذشته، تأثیو خلق مز یسازفرصت

که بتواند ن آنید در عیوارد گام دوم خود شده است، با یدرواقع، اکنون که انقالب اسالم

تحقق گام دوم  یاد بریخود را جبران کند، با ۀسالچهل ۀموجود در کارنام یهاها و ضعفبیآس

 ین منظور، انقالب اسالمیا یز تالش کند. براین گام نیشده در انییتع یهار افقیانقالب و تسخ



 1398، بهار و تابستان 9تخصصي انديشنامة واليت، شمارة  –دوفصلنامة علمي 

 

56 

از  یکی، «یعمل انقالب»و  «ینگاه انقالب»اتکا داشته باشد.  شیازپشیبخود  یهاتید بر ظرفیبا

الزم  یو عمل ینظر یربناهای، زینظام انقالب ۀیان، نظرین میها است. در اتین ظرفیا نیترمهم

 یهاکه به الزامات آن در حوزهآن شرطبهکند؛ یفراهم م یانقالب وۀیکشور و نظام به ش ۀادار یبرا

 توجه شود. «یعمل جهاد»و  «یه انقالبیروح»، «ینگاه انقالب» ۀگانسه

 مام خمینیا( 1361، سید روح اهلل ،)تهران: سازمان مدارک مجموعۀ رهنمودها، صحیفۀ امام ،

 فرهنگی انقالب اسالمی.

 نو نشر: تهران چهارم، چاپ ،انقالب چهار یکالبدشکاف ،(1366) نینتون، کریبر. 

 در: است عمل یراهنما که یاهینظر(، 1397) ی، مهدیدیجمش ،http://farsi.khamenei.ir. 
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 «173 اهلل، شمارۀنامۀ خط حزب، در: هفته«یکارنه محافظه ،سمینه آنارش. 
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