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The purpose of this article is to analyze the second step statement based on the 
strategic foresight approach. This statement marks the beginning of a new era in 
the life of the Islamic Revolution and is about the discourse and outlook for the 
future of the Islamic Revolution in the form of a charters by the Supreme 
Leader. Thus, given the importance and strategic position of this document, the 
research that follows is to answer the question of how can the text and structure 
of the second step statement be methodologically analyzed from the perspective 
of strategic documents? To answer this question and show the strategic 
relevance of the document of the second step of the Islamic Revolution and its 
differentiation from other texts, Martialism method is used as one of the most 
common methods in the writing of strategic futuristic documents.The data 
gathering tool is the extraction of the second step statement and other related 
resources. The findings of the research and analysis of the second step statement 
based on the seven-stage martial method show that this statement can be 
analyzed with this strategic foresight method.The first step of the statement 
deals with the process of qualitative and historical research in explaining 
revolutionary causes and conditions;Then, with steps such as explaining the 
shaping values of the Islamic Revolution, it then goes on to describe the 
environment of the second step.Then, by outlining the drivers shaping the future 
of the revolution, largely derived from the soft nature of the Islamic Revolution, 
it points to a desirable picture and vision of the future, that is the modern Islamic 
civilization.The methodological diligence in this statement shows that its 
formulation has a logical and rule-bound continuum that distinguishes this 
document from other political documents. 
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  چکیده

تـوان آغـازگر دور    مـی ، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را که توسط مقام معظم رهبري صادر شده است

نگرانه این سند راهبردي  هاي آینده جدیدي از حیات انقالب اسالمی برشمرد. در پژوهش حاضر داللت

سعی در تحلیـل  ، »مارتالیزلی«نگارانه  قرار گرفته و محققان با استفاده از روش تحلیل آینده مورد پرسش

هاي تحقیق حکایت از آن دارد که: انقالب اسالمی  اند. یافته هاي راهبردي آن داشته متن و استنباط گزاره

ن توفیقات انقالب اسالمی اي که در آن میزا اي روشن ترسیم شده است؛ آینده با آینده، در بیانیه گام دوم

رو ، در هر دو ساحت مادي و معنوي رو به افزایش داشته و در عوض دستاورد دشمنان در مقابله بـا آن 

انداز امیدبخش و خوشبینانه بوده و با نقـش محـوري جوانـان بـراي      به ضعف و کاستی دارد. این چشم

  شود. حرکت به سوي تمدن اسالمی شناسانده می
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  مقدمه

بناي  سنگ آن را پژوهاناست که آیندهمهم آینده به حدي  سازي ازتصویر بیان مسئله:

تصویري از آینده نداشته  ،ملت و تمدنی، و در صورتی که سازماندانند  می پژوهیآینده

پژوهان نیز ترسیم  . هدف اصلی آینده(Dator, 2002, p.10) شکست استمحکوم به  باشد

هاي جامعه است. در این میان مراکز مطالعات غربی اي مطلوب بر اساس ارزشآینده

براي آینده بشري و غلبه تمدن غربی پردازي  مختلف مشغول تصویرهاي  زیادي به شکل

)Pourezzat, 2008, p.88947، ص.1382، هستند (پورعزتت آن بر جهان ی) و حاکم .(

اي براي تحقق تمدن نوین اسالمی نگاري براي انقالب اسالمی هم از اهمیت ویژهآینده

اسالمی به عنوان یک سند  گام دوم انقالببرخوردار است. بر این اساس صدور بیانیه 

و مسئله به شمار آمده تصویرپردازي  گام مهمی براي پرکردن خألنگارانه ،  راهبردي آینده

  دهد. اصلی نوشتار حاضر را شکل می

توصیف گذشته و معمولی است که فقط به  یک بیانیه فراتر ازبیانیه گام دوم  اهمیت:

این بیانیه در آغاز صدور  می پردازد.جمهوري اسالمی ایران تحلیل نقاط قوت و ضعف 

ها و اهداف آرمان، مبانی مشکالت؛تمامی  رغم علیدهد که  می چهل سالگی انقالب نشان

 معتبر هستند.ترسیم نقشه راه آینده  برايناپذیر بوده و خدشههمچنان انقالب اسالمی 

درباره سازي  علمی و ادبیاتهاي  تواند به تحکیم پایه می، از آنجا که بیانیه گام دوم تحلیل

  انقالب اسالمی کمک نماید؛ داراي اهمیت نظري و کاربردي است.

در به بروز انحراف تواند  می بیانیه گام دوم، تحلیل علمیعدم اهتمام به  ضرورت:

مسئوالن  فعالیت آتیبراي ي غیرواقعی انداز چشمترسیم انقالب اسالمی و   يگذار سیاست

  بنابراین تحقیق حاضر داراي ضروت راهبردي و کاربردي است. منجر شود.

سیاستگذاري و تصویرپردازي انقالب تقویت فرآیند علمی  ،هدف اصلی مقاله هدف:

انداز آینده است. در همین ارتباط کمک به حاکمیت گفتمان بومی در  اسالمی در چشم

هاي مقام معظم رهبري در  زمینه سیاستگذاري انقالب اسالمی و کمک به ترویج دیدگاه

  باشند.   عرصه جامعه علمی، به عنوان اهداف فرعی مدنظر می

هاي داللت: اصلی است که سؤالاین نوشتار در پی پاسخ به این  :و فرضیه ها الؤس

فرعی این پژوهش بر اساس هاي  سؤال نگرانه بیانیه گام دوم انقالب چیست؟ آینده
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مهم تاریخی انقالب اسالمی هاي  عبارتند از: برهه ،گانه روش مارتالیزي هفتهاي  گام

سازي  تصویر تشریح شده برايهاي  و آرمانها  کدامند؟ ارزش، تصریح شده در بیانیه

کدامند؟ محیط آینده انقالب اسالمی در متن بیانیه گام ، دوم گام بیانیه در، ازآینده انقالب

در متن بیانیه گام دوم ساز  هاي آیندهدوم چگونه به تصویر کشیده شده است؟ پیشران

چگونه تصویري است؟ ، انقالب کدامند؟؛ تصویر برجسته آینده انقالب اسالمی در بیانه

چگونه اهداف بیانیه گام دوم انقالب در ابعاد فردي و سازمانی قابل تحقق است؟ آینده 

 است؟صورت گرفته چگونه م در بیانیه گام دو ،آن در جامعهسازي  جذاب براي نهادینه

  باشد. میآزما ناین پژوهش فرضیه

  پژوهش. پیشینه 1

در قالب همـایش   محدودي و عموماًنویسندگان بیانگرآن است که آثار پژوهشی  بررسی

دو آنهـا را بـه    می تـوان   رویکرد روشی شان، با توجه به که ولید شده در این موضوع ت

  نمود:بندي  دسته اصلی گروه

  توصیف و تحلیل بیانیه گام دوم انقالب. 1-1

ابعـاد و الزامـات   ، بیانیه گام دوم انقـالب  این دسته از آثار به تحلیل گفتمانی و محتوایی

سـینی  حتـوان بـه مرویـان    که از جملـه آنهـا مـی   اند  چگونگی تحقق اهداف آن پرداخته

پناه و مـرادي   نصرت، رشیدي، )1398مقیمی (، )1398امینی سابق و همکاران ( ،)1397(

  ) اشاره کرد. 1398) و دهقانی (1398( عزیزي، )1398خسروي (، )1398(

  نگارانه بیانیه گام دوم انقالب تحلیل آینده. 1-2

تحقـق بیانیـه در   هـاي   یا در پی شناسـایی پیشـران   ،پژوهی با روش آیندهعمدتاً این آثار 

تحقق کلیـت اهـداف بیانیـه    و یا به ارائه راهبردهایی براي  ؛اند موضوعات موردي برآمده

قربـانعلی  ، )1397یوسفی خـرایم ( هاي توان به پژوهشمی این آثار از جمله د.ان پرداخته

  ) اشاره کرد. 1398) و غالمزاده و پارسانژاد (1398میرباقري (، )1398دوالبی (

بـراي  شناسی مارتـالیزي   روشمزیت برجسته تحقیق حاضر آن است که نویسندگان از 

اي از این سند راهبردي آشـکار   هاي تازه به همین دلیل ظرفیت اند. تحلیل بیانیه بهره برده

  شده که در پژوهش هاي پیشین به آنها اشاره نرفته است.   
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  . مبانی مفهومی و نظري 2

  . تحلیل2-1

 يفرآینـد در اصـطالح بـه معنـی     و تحلیل در لغت به معنی حل کردن هر چیزي اسـت 

ـ   آوري جمـع و اطالعـات  هـا   کند تـا داده  می سعی فرداست که بر اساس آن  ه شـده را ب

  ).Hay, 2002, p.10-12توضیح داده و تشریح کند (اي قابل فهم  شیوه

  ينگارندهیآ. 2-2

آن عبارتست از: نگاري ارایه شده، اما در تعریف فراگیر  تعاریف متعددي از آینده

 تولیدي بینش کاربست و، جلو به رو و سازگار، کیفیت با نگرش حفظ و ایجاد توانایی

نگاري را آیندهدر مجموع  ).Slaughter, 2002, p.372-385( نمفید سازما هايراه در

 ،دورنما یک عنوان گسترده دانست که به و عمیق، بلندمدت نگاه راهبردي باتوان می

، هاتوانایی، هاویژگی فهم پایه بر هافعالیت از ايمجموعه و تفکر مندنظام حالت یک

  است. استوار محیط اجتماعی در مانور براي هاوضعیت و فضا و رفتار الگوهاي

  پژوهش روش .3

نگاري راهبردي وجـود دارد (میرشـاه   اندازسازي در آیندههاي مختلفی براي چشمروش

از نوع راهبـردي در  و  نگارانهآیندهاسناد براي تحلیل اما ، )74-95صص.، 1388، والیتی

   دارد.بیشتري  کاربرد، 1لیمارتالیز اي هفت مرحله روش، مسائل کالن حکومتی

  هاي تاریخی گام اول.تعیین برهه

رابطه بین رویدادها و منطق تغییـرات  در این مرحله نوعی روندپژوهی صورت گرفته و 

، در واقـع اسـاس طراحـی و سـاختن آینـده مطلـوب از طریـق اسـتنباط         مد نظر است.

، زادهپـذیر اسـت (میرشـاه والیتـی و نظـري     دهی روندها امکـان تحلیل وجهت، توصیف

، ). ضرورت این مسئله از آن جهـت اسـت کـه مخاطبـان سـند     110-126.صص، 1389

که  درك نمایندو  دههاي مختلف به دست آوروضعیت کشور در دوره شناخت نسبی از

، انـد چگونه و به چه میزان از مسیر تعریـف شـده را طـی کـرده     بلندمدتانداز در چشم

است و بـراي رسـیدن بـه اهـداف چـه      وضعیت جامعه و کشور در حال حاضر چگونه 

  ).Lasley, 2004, p.23-32اقداماتی باید انجام دهند (
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    ها تحلیل ارزش گام دوم.

بـر تبیـین و    تأکید، اندازسازياسناد راهبردي و چشم تولید يهاوجه اشتراك همه روش

 هـاي خـواهی اسـت. ارزش  پایداري و هویت، مهم ثبات مؤلفهها به عنوان تشریح ارزش

 هـاي ارزش .کننـد مـی  تغییر بلندمدت زمانی هايدوره طی به کندي بوده و ثابت بنیادین

 نهفتـه  اسـتعدادهاي  و اطرافیـان ، زنـدگی ، نتخویشـ  دربـاره  ما باورهاي اساس، بنیادین

). اهمیـت  35-36صـص. ، 1388نهنـد (میرشـاه والیتـی    مـی  بنـا  دیگـران را  و ما انسانی

معیـاري  ، هـا اسناد راهبردي از آن جهت است که ارزشها در نگارش پرداختن به ارزش

  ).137، ص.1388، بودن مسیر حرکت هستند (پدرام براي سنجش درست

  تصویرسازي از محیط آرمانی گام سوم.

بـا محـیط کنـونی قابـل      آنهـاي  ترسیم شود و تفاوت آرمانیباید محیط  در این مرحله

هاي تغییـر  کشف نشانه تشخیص باشد. بدون شک آینده متفاوت از زمان کنونی است و

کمک بسیاري خواهد کرد. در پارادایم امروزین دیگر مدنظر در آینده به ترسیم وضعیت 

بلکـه هـدف نهـایی    ، وجـود نـدارد   پژوهـی  آیندهبینی حوادث و رویدادها از انتظار پیش

). در واقـع طراحـی و سـاخت    Cornish, 2004, p.889-891بهتـر اسـت (   ساختن آینده

بینی آن است. از طرف دیگر محیطـی کـه قـرار اسـت در آینـده بـه       آینده مقدم بر پیش

  ).Slaughter, 1996, p.10با زمان فعلی یکسان نیست ( الزاماً، کشیده شود تصویر

  ها شناسایی پیشران گام چهارم.

برنـده تغییـر   عوامل پیشمعموالً  در پس یک روند وجود دارند ونیروهاي تغییري که به 

، پیشـران  نیروهـاي  ).182، ص.1392، (گـوردون  گوینـد  مـی پیشـران  ، روند به شمار می

 ایجـاد  مختلف هايمحیط در را تغییرات که هستند هاییقطعیت وعدم، هافرآیند، عوامل

  ).9، ص.1395، نگاري ملیرانند (دبیرخانه آینده می پیش به و کرده

  سازي تصویر آینده برجسته گام پنجم.

. تصویر آینده کشور صیقلی و روي آن تمرکز شـود هدف اصلی این مرحله آن است که 

دهنده هویت واقعـی جامعـه باشـد و در روح و احسـاس آحـاد       این تصویر باید بازتاب

  ). Lasley, 2004, p.23-32مردم رسوخ کند (
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  براي تحقق اهدافنحوه همکاري  گام ششم.

نگارانه و راهبـردي دو بعـد مهـم    هاي آیندهبراي محقق شدن اهداف یک سند با ویژگی

در بعد شخصـی  ). Lasley, 2004, p.23-24(فردي و سازمانی از هم قابل تکفیک است 

توانند براي تحقق اهداف عالی که چه خدمتی میکه  دنشبیاندیموضوع  افراد باید به این

هاي یـک جامعـه در آن تجلـی پیـدا کـرده      راهبردي نگارش یافته که آرماندر یک سند 

باید به عنـوان یـک الـزام در     انداز چشمسطح سازمانی نیز تصویر  انجام دهند. در، است

  هاي کالن مورد توجه قرارگیرد.اريذگ تقنینی و سیاست، اجراییهاي  ریزي برنامه

 گام هفتم. ترسیم چشم انداز و آینده جذاب

هـا و مشـکالت پـیش    چالش که بتواند با غلبه بر استشرط یک سند راهبردي این  پیش

ـ  افـراد  يبهتر برا ییدهنده فردا دینورو  مجمـوع ایـن مالحظـات در     باشـد. جامعـه   کی

  نمودار زیر آورده شده است.

  انقالب دوم گام بیانیه براي تحلیل راهبردينگاري  آینده ): روش1مودار شماره (ن

  
 )Lasley, 2004, pp.23-32 هاي: با استفاده از داده، توسط نگارندگان(طراحی 
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  هاي مهم تاریخی کشور . برهه4

بیانیه گام دوم انقالب در بخش نخست خود بـراي ترسـیم فـراز و فرودهـاي تـاریخی      

کشور از تکنیک روندپژوهی به خوبی بهره گرفته است. در متن آن ارجاعـات متعـددي   

پیـروزي و تثبیـت انقـالب اسـالمی و وضـعیت      ، قبل از انقالب، درباره وضعیت دوران

الملـل  قابل مشاهده است. بیانیه گام دوم با تشریح اوضاع و احوال نظام بین فعلی کشور

به ترسـیم موقعیـت ایـران درآن برهـه زمـانی      ، در مقطع استقرار نظام جمهوري اسالمی

تـوان بـه روشـنی     می ی و تاریخیگیري از تکنیک روندپژوهی کیفپرداخته است. با بهره

فراز و فرودهاي تاریخی کشور در چهار دهه انقالب اسالمی را در متن بیانیـه مالحظـه   

بر شناخت فـراز  » ندهیاستوار در آ يهابرداشتن گام يبرا«چگونه این بیانیه اینکه نمود و 

کسـب شـده بـراي در امـان مانـدن      هـاي   آمـوزي از تجربـه   و درس گذشتهو فرودهاي 

دارد. نتیجه ترسـیم فـراز وفرودهـاي تـاریخی یـا بـه        تأکیدتهدیدهاي ناشناخته آینده زا

یـابی رونـد اولیـه یعنـی     بـرون ، عبارت دیگر روندپژوهی صورت گرفته در مرحلـه اول 

گـذاري و بازتـاب   تأثیرگیري انقالب اسالمی است. در ایـن مرحلـه پـس از بیـان     شکل

بـه  ، بر فروپاشی نظم دوقطبـی حـاکم بـر تغییـر معـادالت جهـانی       مؤثرانقالب اسالمی 

اسـالم  « دیـ جد  تقابل دوگانهگیري نظم جدید در پرتو مفاهیم متعالی انقالب که به  شکل

بـه منزلـه نتیجـه ایـن رونـدپژوهی و       جهان معاصـر   برجسته  دهیپد به عنوان »و استکبار

ساله عمـر   دهاي طی شده در طول چهلیابی اشاره کرد.به طور کلی پرداختن به رونبرون

سـاله   انقالب اسالمی نیز از جمله نکات مثبت بیانیه است. حتی بیانیـه در گذشـته چهـل   

تـوان  پردازد که مـی انقالب نیز متوقف نشده و به روندهاي فعلی و جاري کشور نیز می

هـا  ادامـه مقالـه بـه آن   هاي آینده انقالب در بیانیه نام برد که در ها به عنوان پیشراناز آن

پرداخته خواهد شد. گرچه متن بیانیه به فراخور موضـوع در فرازهـایی مخاطبـان دیگـر     

ماندگی از قافله پیشرفت و توسـعه ارجـاع   خود را به جایگاه گذشته کشور و علل عقب

) 1اما شواهد تطبیق بیانیه با اولین مرحله روش مارتـالیزي در جـدول شـماره (   ، دهدمی

  ده است.ه شئارا
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 هاي مهم تاریخی کشور در بیانیه گام دوم انقالب ): برهه1جدول شماره (

  داللت  مدرك  ردیف

1  

   آن روز که جهان میان شرق و غرب مادي تقسـیم

شــده بــود وکســی گمــان یــک نهضــت بــزرگ را 

  .برد نمی

  

الملل  تشریح اوضاع و احوال نظام بین

  انقالب اسالمیگیري  و شرایط شکل

2  

 چه رژیـم فاسـد طـاغوت...    ، علیه ما بود همه چیز

هـاي   چه دولت آمریکـا و برخـی دیگـر از دولـت    

غربی و چه وضع بشدت نابسامان داخلـی... هـیچ   

اي در برابر ما وجـود  تجربه پیشینی و راه طی شده

  .نداشت

3  

 اخــالق، شــعارهاي جهــانی ایــن انقــالب...آزادي ،

ــت ــدالت، معنوی ــتقالل، ع ــزت، اس ــت، ع ، عقالنی

یک به یک نسل و یک جامعه مربوط  هیچ، برادري

  نیست...

 رحم و خون ریـز   این انقالب ازآغاز تا امروزنه بی

بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در 

برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان 

  و مستضعفان دفاع کرده است...

  

  

تشــریح ســیر حرکــت انقــالب (بیــان 

موریـــت انقـــالب تـــا أرســـالت و م

 دستاوردهاي آن)

  

4  

  تـوانیم را بـه همگـان منتقـل     روحیه و باور ما مـی

کــرد...و ایــن منشــاء برکــات بــزرگ شــد: (بیــان  

  گانه در بیانیه) دستاوردهاي هفت

5  

 جهـان دو قطبـی آن   ، پس آنگاه انقالب ملت ایران

روز را به جهان سه قطبی تبدیل کـرد و سـپس بـا    

اقمارش و پدید آمـدن   سقوط و حذف شوروي و

 تقابـل دوگانـه جدیـد   ، هـاي جدیـد قـدرت   قطب

پدیده برجسته جهان معاصـر و  » اسالم و استکبار«

  کانون توجه جهانیان شد.

  

  روند انقالب یابی برون  

  (طراحی توسط نگارندگان)
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  ها ها و آرمانتحلیل ارزش .5

براي دسـتیابی بـه یـک    هاي مشترك و مورد وفاق جمعی است که افراد جامعه را ارزش

به تبیین و گیري کند. بیانیه گام دوم انقالب هم به طرز چشمهدف کالن ملی ترغیب می

ها در بیانیـه گـام دوم انقـالب بـه     تشریح ارزش ها پرداخته است. تبیین وتشریح ارزش

توان آن را یـک سـند راهبـردي بـراي بازنمـایی مجـدد شـعارها و        اي است که میگونه

آورد. در فرازهاي دیگر بیانیه نقش  اصیل انقالب اسالمی ملت ایران به شمارهاي ارزش

تـري دارد.  ها در آینده انقالب اسالمی نقش پررنـگ ها و برجسته کردن جایگاه آنارزش

مشـتمل بـر هفـت    ، هاي آن براي آینده انقـالب همچنین در سر فصل گام دوم و توصیه

شـش مـورد ایـن    ، ن اصلی تغییـر آینـده اسـت   توصیه اساسی به جوانان به عنوان پیشرا

اسـتقالل و  ، عدالت و مبارزه با فساد، و اخالق تیمعنو، علم و پژوهشیعنی (ها  توصیه

ی) دربرگیرنـده  سـبک زنـدگ  ، با دشـمن  يو مرزبند یو روابط خارج یعزّت مل، يآزاد

و بینـی اسـالمی   جهـان  دهنـده آن اسـت کـه عنصـر    مسائل ارزشی هستند. این امر نشان

هاي برخاسته از آن در نهضت انقالبی ایـران و تـداوم آن و همچنـین درسـاخت      ارزش

آینده انقالب و هدف غایی آن یعنـی ایجـاد تمـدن نـوین اسـالمی نقـش اساسـی دارد.        

شـفاف تبیـین و تشـریح    ، ها به صـورت واضـح  واقعیت آن است که تا زمانی که ارزش

براي مخاطب ترسیم نمـود. نکتـه حـائز     هاي تصویر آینده راتوان چارچوبنمی، نشوند

هاي بنیانی تصویرسازي غـایی  در این مرحله دوم این است که ارزش، اهمیت متن بیانیه

شفاف مشـخص کـرده    آینده انقالب اسالمی در قالب تمدن نوین اسالمی را به صورت

  ).2است (نگاه کنید به جدول شماره 

  انقالب اسالمیهاي  ها و آرمان ): ارزش2جدول شماره (

  داللت  مدرك  ردیف

1  

 اي زنـده وبـا اراده  انقالب اسالمی همچون پدیده ،

همواره داراي انعطاف وآمـاده تصـحیح خطاهـاي    

امـا تجدیدنظرپـذیر و اهـل انفعـال     ، خویش است

نیست...و میان جوشـش انقالبیـو نظـم سیاسـی و     

بلکـه از  ، بینـد  اجتماعی تضـاد و ناسـازگاري نمـی   

  کند. انقالبی تا ابد دفاع مینظریه نظام 

  

     دفاع از نظریه ابـدي و الیتغیـر نظـام

 انقالبی

 زنده و پویا بودن 

 پذیري اصولی انعطاف 

 داراي اراده و قدرت  
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  داللت  مدرك  ردیف

2  

 هایش  اي از ارزش {انقالب اسالمی}...به هیچ بهانه

، که بحمداهللا با ایمـان دینـی مـردم آمیختـه اسـت     

  گیرد. فاصله نمی

 محوري ایمان 

  استواريثبات و 

 محوري مردم  

3  

     دین و دنیا را درکنارهم مطرح کـرد و آغـاز عصـر

جدیدي را اعالم نمـود... شـعارهاي جهـانی ایـن     

، فایده نخواهند شـد  مصرف و بی انقالب...هرگز بی

زیرا فطـرت بشـر درهمـه عصـرها بـا آن سرشـته       

، اسـتقالل ، عـدالت ، معنویـت ، اخالق، است.آزادي

  برادري...، عقالنیت، عزت

 توجه به دین و دنیاي مردم 

 داشتن رویکردي جهان شمول 

 محوري فطرت 

 آزادي    اخالق 

 معنویت      عدالتعقالنیت 

 استقالل        عزتبرادري  

4  

  {انقالب}کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی

کشور سنگین کرد...البته عـدالت مـورد انتظـار در    

حکومـت  جمهوري اسالمی که مایـل اسـت پیـرو    

  بسی برتر از اینهاست...، علوي شناخته شود

 محوري عدالت 

 ها در حرکت انقالبی بازنمایی ارزش  

5  

    عیار معنویت واخالق را درفضاي عمـومی جامعـه

اي چشـمگیر افـزایش داد...رویکـرد دینـی      به گونه

هـاي مسـتعد و   دل، واخالقی در جمهوري اسالمی

فضـا بـه   ویژه جوانان را مجذوب کرد و ه نورانی ب

  سود دین و اخالق دگرگون شد.

 محوري معنویت 

 محوري اخالق 

 گرایی دین 

 توجه ویژه به جوانان  

  (طراحی شده توسط نگارندگان)

  آرمانی. تصویر محیط 6

دهنده آن است کـه محـیط ترسـیم شـده     نگاهی به متن و ساختار بیانیه گام دوم انقالب نشان

فعلی اسـت. یعنـی مسـیر طـی شـده در چهـل سـال        متمایز از محیط ، آینده انقالب اسالمی

تنها بخشی از مسیر یک ابررویدادي کـه بایـد بـراي نیـل بـه      ، گذشته از عمر انقالب اسالمی

آینده مطلوب؛ ادامه مسیر پیش رو را طی کرد. در واقع سازه اصلی و زیربنایی محـیط آینـده   

اندازسـازي صـحیح از    چشم ایران اسالمی با حادث شدن انقالب اسالمی پدیدار گشته و این

هاي بـالقوه انقـالب را   تواند این ظرفیتآینده انقالب بر مبناي گفتمان متعالی آن است که می

به فعلیت برساند. در حقیقت طراحی عالمانه اهداف انقـالب و محـدود نکـردن آن بـه یـک      
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 نقطه قوت انقـالب اسـالمی اسـت. وجـود ایـن     ، سري تغییرات محدود سیاسی و اجتماعی

انقـالب را بـه مثابـه یـک رودخانـه سـاري و       ، قابلیت ذاتی در بطن حرکت انقالب اسالمی

تحوالت با حفظ اصـول بنیـادین    جاري تبدیل کرده که قابلیت هضم و پذیرش انواع تغییر و

تر را داراست. حال این پرسش مطرح اسـت کـه محـیط    خود براي دستیابی به اهداف متعالی

انقالب اسالمی که متفاوت از محیط کنونی است در سند راهبردي گـام دوم انقـالب    آرمانی

به چه صورت ترسیم شده است؟ در واقع تفاوت گام اول انقالب بـا گـام دوم پـیش رو در    

، و تثبیت انقالب اسـالمی نامیـده شـود    تأسیسگام ، این مسئله است که اگر گام اول انقالب

، ورود انقالب اسـالمی بـه دومـین مرحلـه خودسـازي     ، بیانیه گام دوم انقالب بر اساس متن

، دهنـده آن هـا و ارکـان شـکل   مؤلفـه سازي است کـه  پردازي و حرکت به سوي تمدنجامعه

  تر از محیط گام اول خواهد بود.بسیار متفاوت

اي براي دستیابی به گانه اي مراحل پنجاهللا خامنهبراساس اندیشه سیاسی حضرت آیت

 گامبراین اساس  .)32- 33صص.، 1395، اسالمی تعریف شده است (مهري تمدن نوین

 نیا .است افتاده اتفاق 57 سال در که بوده یاسالم انقالب يروزیپ و يریگشکلآن  اول

 هدف نیا به یابیدست يبرا یعمل بعد در چه و يپردازهینظر بعد در چه یاصل يمبنا گام

 نیا .است یاسالم يسازنظام یاسالم نینو تمدن به یابیدست دوم گام .است مدت بلند

 به توانیم گام نیا در .است ییغا هدف يبرا يساختارساز و ينهادساز مثابه به مرحله

 اسالم، مذهب و عتیشر بقط امور اداره يبرا الزم نیقوان ریسا و یاساس نیقوان نیتدو

 نینو تمدن سیسأت سوم مرحله. کرد شاره ساختارها درون در یانقالب ينهادها سیتأس

 تراز در ییهادولت کارآمدن يرو ،گام نیا هدف .است یاسالم يسازدولت ی،اسالم

 نیا در ییفرودها و فراز کنون تا یاسالم انقالب گرچه که است یاسالم انقالب گفتمان

 گفتمان آن يمرکز دال که انقالب مطلوب تراز دولت به دنیرس تا اما ،است داشته نهیزم

 يسازامت ی،اسالم نینو تمدن تحقق يبرا چهارم گام .اردد فاصله ،باشد انقالب لیاص

 و يالگوساز ی،قرآن يهاانیبن نمودن ییاجرا و هیتک با گام نیا هدف. است یاسالم

 . است دهینام واحده امت را آن قرآن که است یاسالم يهادولت ریسا يبرا يساز مدل

  .کرد خواهد طلوع ی،اسالم نینو تمدن یگفتمان دیخورش که است مراحل نیا یط از بعد
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  انقالب اسالمی آرمانی ): تصویر محیط3جدول شماره (

  داللت  مدرك  ردیف

1  

پرافتخـار را بـدون    ۀتنها انقالبی است کـه یـک چلـ   

هایش پشت سرنهاده...و اینـک وارد  خیانت به آرمان

ــود  ــه خ ــین مرحل ــازي  دوم ــهس ــردازي  و جامع و پ

  شده است.سازي  تمدن

 ها ایستادگی بر آرمان  

2  
بــزرگ وجهــانی چهــل ســال  فرآینــد...اینــک وارد 

  شود. میدوم

 شمولی تقویت رویکرد جهان  

3  

اینک درآغاز فصـل جدیـدي از زنـدگی جمهـوري     

نسلی که پا به میدان ، اسالمی...مایلم با جوانان عزیزم

بخش دیگري از جهاد بزرگ براي  گذارد تاعمل می

 سخن بگـویم. ، بزرگ آغاز کندساختن ایران اسالمی 

خواهم بگویم این است کـه ایـن راه   اما آنچه من می

با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و ، طی شده

  نه بیشتر.

 سازي حرکت به سمت تمدن 

 محوریت و نقش برجسته جوانان  

4  

اي از مسیر افتخارآمیز بـه  اما راه طی شده فقط قطعه

 جمهوري اسـالمی اسـت.  هاي بلند نظام سوي آرمان

این مسیر...باید با همت و هشیاري و سـرعت   دنباله

، عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مـدیران جـوان  

، فعـاالن جـوان  ، اندیشمندان جوان، کارگزاران جوان

هـاي سیاسـی و اقتصـادي و فرهنگـی     در همه میدان

هـاي دیـن و اخـالق و    المللی و نیز در عرصـه  وبین

هـاي خـود را زیـر بـار     باید شانه، عدالتمعنویت و 

  مسئولیت دهند.

  

 حرکت تکاملی در ادامه گذشته 

 محوریت و نقش برجسته جوانان 

 ــکل ــري  ش ــالب  گی ــراز انق ــت ت دول

  یاسالم

  

  

  

5  

هـاي گونـاگون کشـور بـه جوانـان      ...اگر زمام بخش

من و انقالبـی و کاردان...سـپرده شـود ایـن امیـد      ؤم

  شد.{عدالت} برآورده خواهد 

  محوریت و نقش برجسته جوانان 

 محوري تحقق بیشتر عدالت  

  (طراحی توسط نگارندگان)
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 ها.پیشران7

هایی است که به آینـده   یکی دیگر از نقاط قوت بیانیه گام دوم انقالب برشمردن پیشران

سازند. در واقـع  انقالب اسالمی شکل داده و تصویر و آرمان بزرگ انقالب را عملی می

، آزاد، کشـور و ملتـی مسـتقل   «با به کار بـردن تعـابیري هماننـد    ، گام دوم انقالببیانیه 

کـه همـه آنهـا    » داراي تجارب انباشته و گرانبها، پیشرفته در علم، متدین، تباعزّ، مقتدر

راه طی شده را فقط بخشی از مسیر بـه  ، محصول و از نتایج پیروزي انقالب اسالمی اند

دانـد و بـراي دسـتیابی بـه اهـداف غـایی       اسـالمی مـی  هاي نظام جمهوري سوي آرمان

هـاي مهـم و   شـمارد. گرچـه یکـی از پیشـران     متعددي را بر مـی ساز  هاي تحولپیشران

» جوانان«هاي چهل سال گذشته ساز انقالب اسالمی در تمامی مقاطع و صحنهسرنوشت

سـاله   در چهـل  امروز هم وظیفه تحقق بخشیدن به اهداف متعالی آینده انقالبو  اندبوده

هـاي  بیـانگر وجـود پیشـران   ، اما کنکاش در مـتن بیانیـه   ؛عهده آنان گذاشته شده دوم بر

 Glossary ofها (انواع پیشرانبندي  با توجه به تعریف و دسته .متعدد دیگري نیز هست

Futures Studies Terms, 2007( ،آینـده انقـالب    انداز چشمدهنده به  هاي شکلپیشران

  اند: جدول زیر معرفی شدهدر اسالمی 

  انداز آینده انقالب اسالمی دهنده به چشمهاي شکل): پیشران4جدول شماره (

  حوزه اثرگذاري پیشران  

  اجتماعی  فرهنگی  محیطی  اقتصادي  سیاسی  پیشران عنوان
  اخالقی

  /مذهبی

  علمی

  /فناوري

              منؤم و مستعد جوان نیروي

                زمینیمنابع طبیعی و ذخایر زیر 

                علم و پژوهش/علم و فناوري

                معنویت واخالق

                اقتصاد

                عدالت و مبارزه با فساد

                استقالل و آزادي

                خارجی و... روابط، ملی عزت

                سبک زندگی

  (طراحی توسط نگارندگان)
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  :استنباط می  شودچند نکته اساسی  ،هادر پیشرانمل أتاز رهگذر 

مقـام معظـم   . هسـتند دهنده به خود انقـالب  ها از جنس ماهیت شکلپیشران اول اینکه:

آینـده انقـالب را بـه لحـاظ مـاهیتی از      ، سازهاي تمدن اکثر پیشرانرهبري در این بیانیه 

  اند. معرفی نموده ،ماهیت نرم باو دهنده انقالب جنس عوامل شکل

، مادي و فناورانه هـم نیـاز دارد   لوازمگیري تمدن نوین اسالمی به گرچه شکل دوم اینکه:

 ؛گیري بینش تمـدنی اسـت  اخالقی و گفتمانی که اساس شکل ،هاي فرهنگیاما بسترسازي

مبنـاي   سازي بر گفتمان، سازي نوین اسالمیضرورت بیشتري دارد. در واقع زیربناي تمدن

مبین اسالم است و تا زمـانی کـه زیربناهـاي مسـئله بـه خـوبی سـاخته و        هاي دین آموزه

ها به سمت و سوي این حرکت عظـیم  گیريدهنده به جهتافزار شکلپرداخته نشود و نرم

توانند کاربرد چنـدانی داشـته   افزاري نمیمادي و سخت منابع، و آرمان بزرگ فراهم نگردد

گیـري کـرد.   هاي کمی اندازهتوان با مقیاسرا نمیانداز انقالب باشد؛ چرا که آرمان وچشم

، امروز مظاهر رشد و مبناهاي مادي توسعه را به سـرعت پیمـوده  ، همچنان که دنیاي غرب

همـین مظـاهر توسـعه سـبب     ، افـزاري زیربناهـا فـراهم نگردیـده    اما چـون از لحـاظ نـرم   

 ).Slaughter, 1996, p.28هاي متعددي شده است ( بحران

، نمـوده  تأکیـد آنهـا   سـازي بـر  هایی که رهبري انقالب بـراي آینـده  پیشران سوم اینکه:

 »سـازي  تمـدن «کلیدهاي تغییر و تحول در جامعه اسالمی براي دستیابی به هدف متعالی 

این امر به معنی توجه . استآنها بینی آرمانگرایانه واقع، هااست. وجه متمایز این پیشران

دادن و برشمردن نقاط قوت و ضعف فعلـی کشـور در    قرارها با مفروض به این پیشران

  آید. نیز به شمار میاین ویژگی از نقاط قوت بیانیه  هر یک از آنهاست.

  سازي تصویرآینده در بیانیه گام دوم انقالب. برجسته8

آیـد. محـیط    هاي حرکت به سوي تصویر آینده به شمار مـی  از ضرورت» شناسی محیط«

، هاي آینـده هسـتند  بیانیه گام دوم ملت ایران در نسل فعلی و نسلبراي مخاطب که در 

اي برجسته صیقل داده شود که زمینه نهادینگی آن در سـطح جامعـه فـراهم    باید به گونه

همه شهروندان کشور در قبال آن احساس وظیفـه و  ، گردد و به عنوان یک آرمان بزرگ

 عنـی تحقـق تمـدن نـوین اسـالمی و     و آرمـان آن ی  تکلیف نمایند. تصویر آینده انقالب

 براي ملت ایران بیگانه نیسـت. در فرهنـگ سیاسـی شـیعی و    ، عصر ظهور براي آمادگی
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حکومت در زمین بـه   منان وعده صادق داده شده که سرانجام امرؤهاي قرآنی به مآموزه

اگرچه در تحقق تاریخی این وعده هیچ شـکی   2دست صالحان و شایستگان خواهد بود.

بخشی بـه اسـناد   سازي و صیقلسازي تحقق آن با مؤمنان است. برجسته اما زمینه، نیست

نحـوه تجلیـل    چگونگی ابالغ سند و، راهبردي به عواملی چند بستگی دارد؛ اولین عامل

سـازي   از آن در تمامی سطوح و ساختار و در بین مـردم اسـت. عامـل دوم در برجسـته    

نظر پیرامون تصـویري از   راي بحث و تبادلهاي علمی و آکادمی ببرگزاري نشست، سند

ها و بازخوانی سند و تصـویر  آینده است که در سند تجلی یافته است (برگزاري همایش

امـا نبایـد تبـدیل بـه اصـل شـود). عامـل سـوم در         ، آینده گرچه یـک ضـرورت اسـت   

هاي جمعی اسـت. پـرداختن بـه سـند در     سازي توسط رسانهسند فرهنگسازي  برجسته

سـازي ادبیـات سـند    به نهادینـه ، هاي جمعی عالوه بر ایجاد وفاق در بین نخبگانرسانه

کمک فراوانی خواهد کرد. همچنین تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز براي همـاهنگی  

ها به سمت و سوي آن یـک  هاي حاکمیتی براي نیل به اهداف و حرکت سازماندستگاه

  ).Latham, 1995ضرورت است (
  

  سازي تصویرآینده انقالب اسالمی): برجسته5(جدول شماره 

  داللت  مدرك  ردیف

1  

هاي شماست و شمائید کـه بایـد   هاي آینده دهه دهه

 کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و

چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن  آن را هر

والیـت   نوین اسالمیو آمادگی براي طلـوع خورشـید  

  نزدیک کنید، (ارواحنا فداه) استعظمی 

 آینده انقالب اسالمی روشن است 

    آینده انقالب اسالمی در گـرو کـار و

  تالش بیشتر است.

  سـازي   آینده انقالب اسالمی با تمـدن

  پیوند خورده است.

    ــه ــا نظری ــالمی ب ــالب اس ــده انق آین

  مهدویت مرتبط است

2  

، نیمتـد ، تبـاعزّ ، مقتدر، آزاد، مستقل یکشور و ملت

مطمئن ، گرانبها هايانباشته از تجربه، در علم شرفتهیپ

ــأثیر يدارا، دواریــو ام  يدر منطقــه و دارا یاساســ ت

 دنیسـ ررکـورددار در  ، یدر مسائل جهان يمنطق قو

مهم و...که هاي  يو فناورها  باال در دانش هاي به رتبه

 يهـا يرگیـ  جهـت  جـه یمحصول انقالب و نت یهمگ

   انقالب اسالمی به توسعه و پیشـرفت

کمک خواهـد  ، هاي مختلف در حوزه

 کرد

     انقالب اسالمی بـه افـزایش اقتـدار و

 کند اي کمک می قدرت منطقه

      انقالب اسـالمی بـه ارتقـاي جایگـاه
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  داللت  مدرك  ردیف

  کند کشور در نظام جهانی کمک می  است يو جهاد یانقالب

3  

 قیـ که شما به توف یو درخشان داریو پا میانقالب عظ

ـ آن بردار شـبرد یرا در پ گام بزرگ دوم دیبا یاله . دی

  اکنون برابر چشم ماست، ساله محصول تالش چهل

 ــده ــره ، آین ــده به ــرداري از  نویددهن ب

تجارب و نتایج چهـل سـال گذشـته    

  است

4  

...نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده 

است... در خود و دیگـران نهـال امیـد بـه آینـده را      

را از خود و دیگـران  پرورش دهید. ترس و نومیدي 

  برانید.

 نگاه خوشبینانه به آینده باید داشت 

 امید فردي و جمعی باید تولید کرد  

5  

ها....طی شـدنی  شک فاصله میان بایدها و واقعیت بی

است و در چهل سال گذشته در مواردي بارهـا طـی   

با حضور نسل جـوان  ، شک در آینده شده است و بی

قدرت بیشتر طی خواهـد  با ، مومن و دانا و پرانگیزه

هـا دسـت یـابیم. بایـد از مرزهـاي      شد... باید به قله

  ها عبور کنیمترین رشتهکنونی دانش در مهم

 ها قابل کاستن  فاصله بایدها و واقعیت

 است.

     نقش محوري و برجسـته بـا جوانـان

 خواهد بود

      علم و ایمان بایـد مـورد توجـه قـرار

 گیرد

 .هدف باید عالی و متعالی باشد 

 زشکنی دانش باید در دسـتور کـار   مر

  باشد.

  (طراحی توسط نگارندگان)

  . همکاري براي تحقق اهداف تصویرشده در بیانیه گام دوم9

ي همانند بیانیه گام دوم انقالب باید به عنوان خواست عمومی یک ملـت  ا سند راهبردي

انقـالب قابـل   در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود. آنچـه کـه در مـتن بیانیـه گـام دوم      

با تکیه بر منظومه فکري رهبري انقالب نه فقـط پیشـران حرکـت ملـت     ، مشاهده است

دهنده به گـام اول (پیـروزي و تثبیـت انقـالب      هاي شکلبلکه پیشران، ایران در گام دوم

همـان  ، باشد. در واقع روح جمعی حاکم بر متن بیانیه گام دوم انقـالب  اسالمی) هم می

برنـده انقـالب اسـالمی بـا پشـتوانه تجربـه       شی مفاهیم وگفتمان پیشبازنمایی و بازاندی

شناسی آن توسـط رهبـري   ساله تجربه در اختیار نظام جمهوري اسالمی و با آسیب چهل

اسـالمی را بـه عنـوان چراغـی پـیش روي       هاي اساسی انقالباست که بار دیگر آرمان
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هاي متعالی و الهی انقـالب اسـالمی   حرکت انقالبی ملت ایران مطرح کرده است. آرمان

هـاي   در تمامی مراحل اساس بسیج و حضور و جانفشـانی مردمـی در وقـایع و صـحنه    

، دفاع و مقاومت در دوران جنـگ تحمیلـی  ، مختلف بوده است. پیروزي انقالب اسالمی

ها و نظـایر آن  ها و دشمنیگذر موفق از همه توطئه، مقابله با جنگ اقتصادي نظام سلطه

هـا بـراي تحقـق    اهدي بر این مدعاست. بعد سازمانی مسئله ناظر به وظایف سازمانشو

بخشیدن به اهداف ترسیم شده در یک سند راهبردي است. در قانون اساسی جمهـوري  

وظایف و اختیـارات ایشـان نیـز بـه وضـوح      ، اسالمی ایران ضمن تثبیت جایگاه رهبري

کلى نظام جمهـورى   هاىاستیس نییتعقانون اساسی  110اصل  مشخص گردیده است.

نظارت بـر  و همچنین  مصلحت نظام صیپس از مشورت با مجمع تشخ را رانیاسالمى ا

جزو اختیارات رهبري قـرار داده اسـت و طبـق    ، را کلى نظام هاىاستیحسن اجراى س

ـ قوه مجر، قوه مقننه( رانیاسالمى ا يواى حاکم در جمهورق، قانون اساسی 57اصل  و  هی

مطلقه امر و امامـت امـت    تینظر وال ریز وجود مستقل بودن از یکدیگر ) باهیقوه قضائ

قانون اساسی شبهات مطرح شده پیرامون ایـن اصـل را    60باید اداره شوند؛ گرچه اصل 

ـ اعمال قوه مجر«دارد که برطرف کرده و بیان می قـانون   نیـ جـز در امـورى کـه در ا    هی

، (صـفار » جمهـور و وزراء اسـت   سیرئ قیطراز ، بر عهده رهبرى گذارده شده ماًیمستق

). با این وجود جایگاه قانونی رهبري در قانون اساسـی بـه خـوبی    31-37.صص، 1383

  قانون اساسی باالترین مقام رسمی کشور است.   113تبیین گردیده و بر اساس اصل 

 بـر ، نکته قابل توجه در این میان آن است که همه فقهاي شیعه از قـرن دوم تـاکنون  

و مخالفـت بـا    تأکیـد الشـرایط  وجوب اداره جامعه اسالمی توسط شـخص فقیـه جـامع   

نظرات ایشان به خاطر اعلمیت و جامعیت نگاه ایشان در مسائل فقهی و حکومتی جـایز  

اند. آنچه که ازمجموع قریب به اتفاق نظـرات فقیهـان شـیعه تـاکنون بـه دسـت        ندانسته

نظارت بـر  ، والیت در قضا و فصل خصومت، ا)آید این است که والیت بر افتاء (فتو می

 هیامور حسب، از انحرافات رىیخدا و جلوگ نیبه اجراى قوان  نسبت نیامور مسلم انیجر

 )رنـد یناپذ و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب (امورى که از نظر شارع مطلوب

، 1396، درحــوزه اختیــارات ولــی فقیــه برشــمرده شــده اســت (کربالیــی پــازوکی و...

ساختار ، ). با وجود جایگاه قانونی و شرعی رهبري انقالب عالوه بر مردم50-90.صص

سیاسی حاکمیت نیز وظایف بخصوصی درباره اجرایی کردن فرامین و بیانات ایشان بـر  
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عهده دارند. گرچه سند بیانیه گام دوم انقالب به شرح وظایف و چگـونگی کاربسـت و   

اما مخاطب اصلی بیانیه عالوه بر جوانـان  ، نکرده استتحقق اهداف آن اشاره تصریحی 

  هاي حاکمیتی نیز هستند.  دستگاهمستند به صریح اصل قانون اساسی، ، و عموم مردم

  هاي همکاري براي تحقق اهداف راهبردي ): مؤلفه6جدول شماره (

  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

  داللت  مدرك  ردیف

1  

پــرتالش خواهیــد من و ؤشــک شــما جوانــان مــ بــی

هاي اسـتفاده نشـده   توانست این عیب بزرگ{ظرفیت

  طبیعی و انسانی} را برطرف کنید.

 نسلی (جوانـان بـا افـراد     همکاري بین

  باتجربه)

2  

گــام درشکســتن محاصــره شــما جوانــان بایــد پــیش

خود و دیگران نهال امید به آینـده   در تبلیغاتی باشید.

بــا قــوت  و را پــرورش دهید...قــدر خــود را بدانیــد

بــه ســوي آینــده خیــز برداریــد و حماســه ، خــداداد

  بیافرینید.

   ــوزه ــان در ح ــاري جوان ــاي  همک ه

، تحلیلـی و اجرایــی ، مختلـف علمــی 

  ضروري است

3  

ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است 

که این راه را{علم و پژوهش} با احساس مسـئولیت  

  بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید.

 هاي علمـی و   همکاري مؤثر در حوزه

  صورت توأمانه اجرایی ب

4  

این باره{معنویـت و   هاي مسئول حکومتی دردستگاه

عهــده دارنــد کــه بایــد  اخالق}وظــایفی ســنگین بــر

  مسئوالنه صورت گیرد. هوشمندانه و کامالً

 هاي اجرایی  همکاري دولت و دستگاه

 با سایر بازیگران مؤثر

    بهبـود  همکاري در سـطوح مختلـف

  امور معنوي و مادي

6  

کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیـزبین  ایجاب می

گانه حضور دائـم داشـته   و رفتاري قاطع در قواي سه

  باشد و به معناي واقعی با فساد مبارزه کند.

  

  همکاري در مبارزه با مفاسد ضروري

 است

 جمعـی و  ، همکاري در سطوح فردي

  سازمانی ضروري است

7  

دولت جمهوري اسـالمی موظـف بـه     مخصوصاًهمه 

  وجودند. حراست از آن{استقالل و آزادي } باهمه

  همکاري در سطح ملی ضروري است

 (عزم ملی)

   همکاري در سطح سازمانی ضـروري

  است

  )نگارندگان(طراحی توسط 
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  به عنوان آینده جذاب در بیانیه گام دوم انداز. ترسیم چشم10

بخشـی بـه   انگیزه، دهد که ترویج حس امیددوم انقالب نشان میکنکاش در متن بیانیه گام 

عـین حـال    بینانـه و در نسل جوان به عنوان مخاطب اصلی بیانیه و همچنین نگـاه خـوش  

هاي این سـند راهبـردي اسـت. در منظومـه فکـري رهبـري معظـم        گرایانه از ویژگی واقع

گرایانـه و بـا امیدبخشـی و    تحقـق آینـده مطلـوب در پرتـو نگـاه واقـع      ، انقالب اسـالمی 

قابل دستیابی است. این نوع نگاه در بیانیه گام دوم انقالب نیز ساري و جـاري  ، بینی خوش

هاي اساسی نیز بر آن صـحه  ها و توصیهاست و در فراز ورود به بحث گام دوم و سرفصل

بـراي  ، گذاشته شده است. در عین حال برانگیختن و تهیـیج احساسـات و عواطـف مـردم    

رسـد. در واقـع یـک سـند     امـري ضـروري بـه نظرمـی    ، ذاب بودن سند براي یک ملتج

هایی هماننـد غرورآفـرین   داراي ویژگی، افکارعمومی راهبردي باید عالوه بر قابلیت بسیج

انگیـزش  برانگیـز و قـدرت  آفـرین و چـالش  با دارا بودن واژگان هیجان، برانگیزيو اشتیاق

. ص، صـ 1395، انی و مشوق حرکت باشد (گرامی طیبیقوي و برانگیزاننده مشارکت همگ

هاسـت و در  توان گفت سند راهبردي بیانیه گام دوم هم موجد همین ویژگـی ). می20- 24

اي از مــتن بیانیــه ایجــاد حــس غرورآفرینــی و هیجــان و دعــوت بــه هــاي عمــدهبخــش

عـین نگـاه   آفرینی قابل مشاهده است. ویژگی حماسی بیانیـه گـام دوم انقـالب در     حماسه

توانـد یـک یـک سـند     می، بینانه و علمی آن به وضعیت فعلی و ترسیم آینده مطلوبواقع

  نگرانه جذاب و راهبردي براي نظام جمهوري اسالمی ایران باشد. آینده
  

  ): تصویر آینده جذاب انقالب اسالمی7جدول شماره(

  داللت  مدرك  ردیف

1  

کارآمد و هاي شما است... مدیران هاي آینده دههدهه

ــد مــی ــزه و خردمن ــا فعــال کــردن و پرانگی ــد ب توانن

هـاي  هاي معنوي و فرصـت از آن{ظرفیتگیري  بهره

مادي کشـور}درآمدهاي ملـی کشـور را بـا جهشـی      

نیاز و بـه   نمایان افزایش داده وکشور را ثروتمند و بی

معنی واقعی داراي اعتماد به نفس کننـد و مشـکالت   

  کنونی را برطرف نمایند.

 .آینده بیشتر بر وفق مراد خواهد بود 

   در آینده شاهد حضور بیشتر مـدیران

 مؤمن و سالم خواهیم بود.، کارآمد

   در آینده شاهد افزایش درآمد ملـی و

 ثروت ملی خواهیم بود.

  در آینــده شــاهد حــل و رفــع بیشــتر

  مشکالت ملی خواهیم بود.

ــی  2 ــه م ــه   آنچ ــی ب ــادق و متک ــد ص ــک امی ــویم ی ــده، هــا واقعیــت گ ــد وجــود آین اي  مؤی
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  داللت  مدرك  ردیف

عینی است. این جانـب همـواره از امیـد    هاي  واقعیت

اما خود و همه را از ، امکاذب و فریبنده دوري جسته

  ام جا و ترس کاذب نیز برحذر داشتهنومیدي بی

 روشن و بهتر براي کشور است.

     ــه ــت و نـ ــدبخش اسـ ــده امیـ آینـ

  کننده. نگران

3  

، سـاز  دشمن ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان

ایـم... بـه پاخیزیـد و    به رکوردهاي بزرگ دست یافته

توز را که از جهاد علمـی شـما    دشمن بدخواه و کینه

  به شدت بیمناك است ناکام سازید.

      ترس دشـمن در آینـده از مـا بیشـتر

 خواهد بود.

   توان ما در آینده براي حل مشـکالت

  .استبیشتر  ،دشمن عملناشی از 

4  

ایـن صـداقت و   ، مـروت انقالبـی  این جـوانمردي و  

اي این دامنه عمل جهانی و منطقـه ، صراحت و اقتدار

مایه سربلندي ایران و ایرانی ، در کنار مظلومان جهان

  همواره چنین باد.و  است

   در آینده موجبات سربلندي و افتخـار

ملت در منطقه و جهان بیشتر خواهد 

  بود.

5  

و ابتکارهـاي  دنیا به جوان ایرانی و پایـداري ایرانـی   

هـا بـا چشـم تکـریم و     در بسیاري از عرصـه ، ایرانی

  نگرد. می احترام

     ــده ــی در آین ــان ایران ــران و جوان ای

  الگویی براي جهانیان بود.

  (طراحی توسط نگارندگان)

  گیرينتیجه

اندازسازي از گفتمان متعالی انقـالب  توان طلیعه چشمسند راهبردي بیانیه گام دوم را می

هـاي اصـیل   آینده انقالب و کشور و همچنین سرآغاز عملی شـدن آرمـان   اسالمی براي

، گیري و تثبیت دانست. به دلیل اهمیـت بیانیـه  انقالب پس از طی مراحلی همانند شکل

بیانیه گام دوم انقالب بـر اسـاس   نگارانه  هاي آیندهت مربوط به داللتسؤاالسعی شد به 

هاي تدوین اسناد راهبـردي  از میان روش نگاري راهبردي جواب داد.شناسی آیندهروش

اندازسازي انتخـاب و سـند بیانیـه    روش مارتالیزلی براي نگارش اسناد راهبردي و چشم

اینکـه  عـالوه بـر   ، گام دوم انقالب بر اساس آن تطبیق داده شد. این گونه تحلیـل سـند  

بیـانگرآن اسـت    هایافته، رساندسازان را در فهم علمی بیانیه یاري میمخاطبان و تصمیم

نگارانـه  بندي ساختار و مـتن بیانیـه از پیوسـتار منطقـی و روشـمندي آینـده      که صورت

برخوردار است. بیانیه گام دوم انقالب با روندپژوهی مختصر تـاریخ انقـالب و ترسـیم    

ترسـیم  ، هـا هـایی هماننـد تبیـین ارزش   شود و پس از طی گام می وضعیت کشور شروع
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بـه خلـق   ، دهنـده بـه آینـده انقـالب اسـالمی     هاي شکلپیشرانشناسایی ، لئامحیط اید

پـردازد. در   مـی ، انداز اصلی انقالب که همانا دستیابی به تمدن نوین اسالمی اسـت  چشم

آینـده مطلـوب بـراي     تصـویر ، تحلیل بیانیه گام دوم انقالب بر اساس الگوي مارتـالیزي 

ه صــراحت بیــان و نظــام اســالمی (تمــدن نــوین اســالمی) توســط رهبــري انقــالب بــ

هایی را براي دستیابی به تمدن نوین اسـالمی  سازي شده است و حتی ایشان گام برجسته

سـازي  ضـمن برجسـته  ، انداز آتـی نظـام  رسد در سند چشماند. به نظر می مشخص کرده

امـري الزم و  ، تـدوین راهبردهـایی بـراي دسـتیابی بـه آن     ، آینده مطلوب نظام اسـالمی 

  ضروري است.

گیـري از  بـا بهـره  ، بیانیه گام دوم به لحاظ سبک نگارشی، نه که تصریح شدگوهمان

قـوي و جلـب مشـارکت همگـانی بـراي       انگیـزش   قدرت و مواردي نظیر غرورآفرینی

توانسته خود را هم ردیف اسناد راهبردي معتبر قرار دهـد.  ، دستیابی به اهداف مورد نظر

به شکل جامعی مسـائل  ، هاي اسناد راهبردياز طرفی این بیانیه با برخورداري از ویژگی

آن را مورد توجه قـرار  هاي  و آرمانها  و موضوعات پیش روي انقالب اسالمی و ارزش

واقع بیانیه گام دوم انقـالب بـه عنـوان یـک سـند راهبـردي توانسـته بـا         در داده است. 

ـ  انـداز  ، چشـم ها و ساختارهاي راهبردياي از ویژگیگیري از عصاره بهره ده انقـالب  آین

از جمله کارکردهـاي یـک    اسالمی را به صورت گام به گام براي مخاطب ترسیم نماید.

، پیونـد زدن حـال و آینـده آن   ، حرکت جمعی یک ملـت سازي  استاندارد، سند راهبردي

افـزایش قـدرت   ، بخشـی و ایجـاد انسـجام   وحـدت ، هاي مشـترك سازي آرمانبرجسته

مـل در  أذینفعـان و معنابخشـی و...اسـت. دقـت و ت    بخشی به الهام، برخورد با مشکالت

دهد که ایـن بیانیـه    می کارکردهاي بیانیه گام دوم انقالب و گفتمان حاکم بر آن نیز نشان

تمامی کارکردهاي اسناد راهبردي را داراست و تحلیـل ایـن کارکردهـا نیـز بـراي درك      

طلبـد. بـه    مـی  دیگـري  تر بیانیه گام دوم امري الزم است و پرداختن به آن مجالمطلوب

 دوم گـام  براي تحلیل بیانیـه  روش مارتالیزي گانه مراحل هفت ازگیري  طور کلی با بهره

  توان در قالب نمودار زیر ترسیم کرد: می مقاله راهاي  خالصه یافته، اسالمی انقالب
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  ها ادداشتی
ــ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ـ

1. Lasley, Martha 
از سوره مبارکه نـور؛ آیـه    55از سوره مبارکه قصص؛ آیه شریفه  50. براي مثال به آیه شریفه 2

  از سوره مبارکه انبیاء مراجعه شود. 105شریفه 

   کتابنامه
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تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه ). «1398العابدین و همکاران (امینی سابق، زین
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