سخن سردبیر
بیانیه گام دوم انقالب ،رهناهه پیشرفت ایرانی ـ اسالهی
اًمالة اػالهی ایشاى ثب پـت ػشگزاؿتي فشاص ٍ ًـیتّبی ثؼیبس  ،ثِ هشحلِای اص تکبهل سػیذُ
اػت کِ اهشٍصُ دس هؼبدالت خْبًی ثِػٌَاى یک لٌت تؼییيکٌٌذُ ،ایفبی ًمؾ هیکٌذ .ایي
خبیگبُ سفیغ دس حبلی ثذػت آهذُ اػت کِ خْبى دس حبل گزس اص یک پیچ ثضسگ تبسیخی اػت ٍ
اًمالة اػالهی ثشای ًمؾآفشیٌی ثیـتش دس آیٌذُ ثـشیت ،ثب ؿشایي حؼبع ٍ ػشًَؿتػبصی
سٍثِسٍ اػت .دس چٌیي ؿشایٌی ثبیذ دکتشیي ٍ سٌّبهِ خبهؼی تذٍیي ؿَد تب چبسچَة فکشی ٍ
ػولیبتی ثشای ًی ًشیك دس ایي هؼیش پش تالًن ٍ دػتیبثی ثِ للِ پیـشفت هجتٌی ثش الگَی ایشاًی ـ
اػالهی ثشای توبهی اسکبى خبهؼِ فشاّن ؿَد .ثش اػبع چٌیي هشٍستی ،حوشت آیتاهلل الؼظوی
خبهٌِای (هذظلِ الؼبلی) سّجش حکین اًمالة اػالهی ،هٌـَس ٍ سٌّبهِای ثب ػٌَاى ثیبًیِ گبم دٍم
اًمالة تذٍیي ٍ اثالؽ کشدُاًذ کِ هوي تشػین چـناًذاص ،ساّجشدّبی تحمك آى سا ثب اػتفبدُ اص
ًظشیِ اًمالثیکِ حبكل تدشثِاًذٍصی اص ػوش چْلػبلِ اًمالة اػالهی اػت ،تجییي کشدُاًذ.
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ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة ،سٌّبهِای اػت کِ ثب سٍایت تبسیخی اًمالة آغبص هیؿَد ٍ دس آیٌذُای
اهیذثخؾ اهتذاد هییبثذ .دس ثخؾ آغبصیي ثیبًیِ ،ثِ تبسیخًگبسی دلیك ٍ ٍالغ ثیٌبًِ اًمالة اػالهی
ثِكَست هَخض ٍ ػبلوبًِ پشداختِ هیؿَد ٍ ػیش تکبهل اًمالة ٍ ّنچٌیي ثؼتش هحیي داخلی ٍ
خبسخی آى دس لبلت ٍاطگبى ٍ گضاسُّبی پشهؼٌب ٍ خبهغ ثِ تلَیش دس هیآیذ .چشخِ حیبت اًمالة
اػالهی تب چْلػبلگی کِ دس ثیبًیِ هزکَس اص آى ثِػٌَاى گبم اٍل اًمالة اػالهی یبد ؿذُ اػت،
ثب فبص كفش آغبص هیؿَد ٍ پغ اص گزساًذى دٍساى اٍلیِ ٍ هشحلِ پیـشفت ػشیغ ،ثِ دٍسُ ثلَؽ کِ
ّوبًب چْل ػبلگی اًمالة اػالهی اػت ،ختن هیگشدد .دس ایي ػیش تبسیخیٍ ،یظگیْبیی ثشای ّش
هشحلِ اص حیبت ًیجِ اًمالة اػالهی رکش ؿذُ اػت کِ آى سا اص هشحلِ دیگش هتوبیض هیػبصد .دس
 1ـ دس خػَظ دسسآهَصی اص گزضتِ ،آیبت ٍ سٍایبت اسالهی ثسیبسی ٍجَد داسد کِ ثشای رکش اّویت آى فقط ثِ فشاصی اص
ًبهِ هجبسک اهبم علی(ع) ثِ اهبم حسي(ع) اضبسُ هیگشدد :پسشم! گشچِ هي ثِ اًذاصُ ّوِ کسبًی کِ پیص اص هي هیصیستٌذ ،عوش
ًکشدُام؛ اهب دس سفتبس آًْب ًظش ا فکٌذم ٍ دس اخجبسضبى تفکش ًوَدم ٍ دس آثبس ثبصهبًذُ اص آًبى ثِ سیش ٍ سیبحت پشداختن تب ثذاًجب
کِ (ثش اثش ایي آهَصشّب) ّوبًٌذ یکی اص آًْب ضذم؛ ثلکِ گَیی ثش اثش آًچِ اص تبسیخطبى ثِ هي سسیذُ ثب ّوِ آًْب اص اٍّل تب آخش
ثَدُام (هي ّوِ ایٌْب سا ثشسسی کشدم سپس) قس وت صالل ٍ هػفبی آى سا اص ثخص کذس ٍ تیشُ ثبص ضٌبختن ٍ سَد ٍ صیبًص سا
داًستن (ًْجالجالغًِ ،بهِ .)31
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ثخؾ دیگشی اص ایي هٌـَس  ،ؿؼبسّبی هحَسی اًمالة اػالهی ثِ ّوشاُ هـخلِّبی هشثَى ثِ
آًْب هَسد ٍاکبٍی لشاس گشفتِ اػت .ثشکبت اًمالة اػالهی ،ػجک هذیشیت غبلت ٍ ساّجشدّبی
اكلی اًمالة اػالهی ،اص خولِ دیگش هَهَػبت کلیذی اػت کِ ثشای هؼیش ًی ؿذُ اًمالة
اػالهی تب هشحلِ ثلَؽ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت .دس ایي سٌّبهِ ّنچٌیي ثب ػٌبیت ثِ تدشثِ
چْلػبلًِ ،ظشیِ ًظبم اًمالثی ثِ ّوشاُ هفشٍهبت هشثَى ثِ آى ،هفَْمپشداصی ؿذُ اػت .دس اداهِ
ثیبًیِ ،ثِ ّفت ػشفلل هْن پشداختِ ؿذُ کِ گبم دٍم اًمالة اػالهی ثبیذ ثشای ًی هؼیش دس آیٌذُ،
آًْب سا ػشلَحِ الذاهبت خَد لشاس دّذ تب چـناًذاص ًْبیی کِ ّوبًب خَدػبصی ،خبهؼِپشداصی ٍ
ایدبد توذى ًَیي اػالهی ثِهٌظَس صهیٌِػبصی ثشای ظَْس ٍالیت ػظوی فشاّن گشدد .ثشای تحمك
ایي چـناًذاص هٌلَة ،تدشثِآهَصی اص گزؿتِ ٍ ثْشُثشداسی اص ظشفیتْبی اػتفبدُ ًـذُ ،اص خولِ
همَالت هحَسی اػت کِ ثبیذ دس دػتَس کبس لشاس گیشًذ .هٌظَهِ فکشی سّجش حکین اًمالة دس
ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة سا هیتَاى دس لبلت الگَی ریل تشػین کشد .دس ایي هٌظَهِ ،هؤلفِّبی گبم
اٍل ٍ دٍم اًمالة ثِ تفکیک ثیبى گشدیذُ اػت ٍ ػٌبكش ّش یک اص آًْب ًیض دس اداهِ ثلَست
فْشػتٍاس تـشیح ؿذُ اػت.

سخن سردبیر

گام اول انقالب
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هنظوهه فکری بیانیه گام دوم انقالب اسالهی

دس ایي هٌظَهِ فکشی ،تکیِ ثش خَاًبى ٍ ػپشدى هؼئَلیتْب ثِ آًْب دس ػبیِ تدشثِآهَصی اص
گزؿتِ ،ثِػٌَاى همَلِ هحَسی ،اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت؛ لزا لجل اص پشداختي ثِ افك
آیٌذُ ،دسعآهَصی اص گزؿتِ هَسد تأکیذ لشاس گشفتِ اػت .ثش ّویي اػبع تجییي ٍالغگشایبًِ هؼیش
ًیؿذُ ٍ هؤلفِّبیی کِ دس آى ایفبی ًمؾ کشدُاًذ ،دس لبلت گبم اٍل اًمالة هٌشح ؿذُ اػت
کِ ثشای سػبیت اختلبس ثِكَست فْشػتٍاس ثِ آًْب پشداختِ ؿذُ اػت.
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 .1ویژگیهای گام اول انقالب :سّجش هؼظن اًمالة اػالهی ػبلْب لجل ،فشایٌذ تکبهل اًمالة
اػالهی ٍ توذىػبصی ًَیي اػالهی سا ایيگًَِ تـشیح ًوَدُاًذ" :ثٌذُ دٍ ػِ ػبل لجل دس یکی اص
ّویي خلؼبت گفتن هب یک اًمالة اػالهی داؿتین ،ثؼذ ًظبم اػالهی تـکیل دادین ،هشحلِ ثؼذ
 1ـ سّجش هعظن اًقالة اسالهی دس طَل سبلْبی گزضتِ ّش یک اص عٌبغش هطشح دس ثیبًیِ گبم دٍم سا ثِ هٌبسجتْبی هختلف
تطشیح ًوَدُ اًذ کِ دس ایي هجبل ثِ آًْب پشداختِ ًطذُ استّ .ش چٌذ کِ اص ٍیژگیْبی ثشجستِ ثیبًیِ گبم دٍم ،هَجض ثَدى دس
عیي جبهعیت است؛ ثِ گًَِ ای کِ چکیذُ دیذگبّْبی ایطبى دس ایي ثیبًیِ گٌجبًذُ ضذُ است .الجتِ اًذیطوٌذاى ثشای تجییي
هٌظَهِ فکشی ثیبًیِ ،الجشم ثبیذ ثِ دیذگبُّبی تفػیلی ایطبى هشاجعِ ًوبیٌذ.
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تـکیل دٍلت اػالهی اػت ،هشحلِ ثؼذ تـکیل کـَس اػالهی اػت ،هشحلِ ثؼذ تـکیل توذى
ثیي الولل اػالهی اػت .هب اهشٍص دس هشحلِ دٍلت اػالهی ٍ کـَس اػالهی لشاس داسین؛ ثبیذ دٍلت
اػالهی سا ایدبد کٌین .)1383/8/6( ".ثش ایي هجٌب هیتَاى فشایٌذ تکبهلی اًمالة اػالهی سا ایٌگًَِ
تشػین ًوَد:

اًقالة اسالهی

ًظبم اسالهی

دٍلت اسالهی

کطَس اسالهی

توذى ثیيالولل اسالهی

الجتِ دس ثیبًیِ هزکَس ،گبم اٍل اًمالة اػالهی ؿبهل فبص كفش ،دٍساى اٍلیِ ،دٍسُ دس هؼیش
پیـشفت ػشیغ ٍ دٍسُ ثلَؽ اػت کِ تمشیجب دسثشگیشًذُ ًیوی اص ػٌبكش فشایٌذ تکبهلی اًمالة
اػالهی اػت .ثشای ثشسػی ٍیظگیْبی گبم اٍل اًمالة ،ایي گبم دس لبلت دٍ هشحلِ (هشاحل اٍلیِ ٍ
ثلَؽ) خالكِ ؿذُ اػت.
ٍیظگیْبی هشاحل اٍلیِ اًمالة اػالهی ػجبست اػت اص:
ّ .1ذایت الْی ٍ سّجشی اهبم خویٌی(سُ)؛
 .2فمذاى تدشثِ پیـیي؛
 .3ػمتهبًذگی دس توبم فوبئل؛
 .4دؿوٌی ّوِخبًجِ ثب اًمالة؛
 .5تجذیل ػلٌٌت اػتجذادی ثِ حکَهت هشدمػبالسی؛
 .6هیذاىداسی خَاًبى دس ػشكِ هذیشیت؛
 .7ایدبد دًیبی ػِ لٌجی ثِخبی دٍ لٌجی؛
 .8هٌشح کشدى دیي ٍ دًیب دس کٌبس ّن.
ٍیظگیْبی هشحلِ ثلَؽ اًمالة اػالهی ػجبست اػت اص:
 .1لذستوٌذی تَام ثب هْشثبًی ٍ گزؿت؛
 .2دٍسی اص افشاىگشایی ،اًفؼبل ٍ هشدد ثَدى؛
 .3ایؼتبدگی دس همبثل صٍسگَیبى ٍ دفبع اص هظلَهبى؛
ّ .4وگبًیؿذى ثبٍس هب هیتَاًین؛
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 .5اتکب ثِ تَاًبیی داخلی ثب تحشین دؿوٌبى؛
ٍ .6سٍد ػٌلش اسادُ هلی ثِ هذیشیت کـَس؛
 .7ػذم ؿشٍع دؿوٌی ٍلی فشٍد آٍسدى هحکن هشثت هتمبثل.
 .2شعارهای انقالب اسالهی :دس گبم اٍل اًمالة اػالهی ؿؼبسّبی هحَسی ػجبست اػت اص:
آصادی ،اخالق ،هؼٌَیت ،ػذالت ،اػتمالل ،ػضت ،ػمالًیت ،ثشادسی .ایي ؿؼبسّب داسای ثشخی
ٍیظگیْب اػت کِ هْوتشیي آًْب ػجبست اػت اص:
 .1ػشؿتِ ثب فٌشت ثـشی؛
 .2ثذٍى تبسیخ هلشف؛
 .3دلضدگی ثبثت سٍیگشداًی هؼئَالى اص ؿؼبسّب ٍ ًِ ثخبًش پبیجٌذی ثِ آًْب؛
ٍ .4لفِ دس ثشخی دػتبٍسدّب ثِخبًش ثیتَخْی ثِ ؿؼبسّب.
 .3نظریه نظام انقالبی :دس ایي ثیبًیِ اػتمبد ثش ایي اػت کِ اص تدشثِ صیؼتِ اًمالة اػالهی،
چبسچَثی ثب ػٌَاى ًظشیِ ًظبم اًمالثی لبثل اػتخشاج اػت کِ آى سا اص ػبیش اًمالثبت هٌشح دًیب
(اًمالثبت فشاًؼِ ،سٍػیِ ،چیي ٍ )...هتوبیض هیػبصد .چشا کِ ثش خالف اًمالةّبی دیگش ،اًمالة
اػالهی یک خي ػیش تکبهلی ثب خلَف ایذئَلَطیک ٍ آسهبًی ثذٍى تدذیذًظشًلجی سا تب هشحلِ
ثلَؽ دس چْلػبلگی ًی کشدُ اػت .ثشخی اص هْوتشیي هفشٍهبت ًظشیِ ًظبم اًمالثی سا ثب تَخِ ثِ
ثیبًیِ هیتَاى دس هَاسد ریل خالكِ کشد:
 .1ػبصگبسی هیبى خَؿؾ اًمالثی ٍ ًظن ػیبػی ٍ اختوبػی؛
 .2اًمالة اػالهی ثِ ػٌَاى پذیذُای صًذُ ،ثب اسادُ ٍ لبثل اًؼٌبف؛
 .3آهبدُ تلحیح خٌبّب ٍ ًِ تدذیذ ًظشپزیش ٍ اّل اًفؼبل؛
 .4پبیجٌذی ؿذیذ ثِ اكَل فبسؽ اص تحدش؛
 .5لبثلیت ًیؿذى فبكلِ ثیي ثبیذّب ٍ ٍالؼیتّب.
 .4برکات و پیاهذها :اًمالة اػالهی دس گبم اٍل داسای ثشکبت هختلفی ثَدُ اػت کِ
هْوتشیي آًْب ػجبست اػت اص:
 .1ثجبت ،اهٌیت ٍ حفظ توبهیت اسهی ایشاى؛
 .2هَتَس پیـشاى دس ػلن ٍ تَػؼِ ػبختبسّبی صیشثٌبیی؛
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 .3ثِ اٍج سػبًیذى هـبسکت هشدهی ٍ هؼبثمِ خذهبتسػبًی؛
 .4استمبی ؿگفتآٍس ثیٌؾ ػیبػی آحبد هشدم؛
 .5ػٌگیيکشدى کفِ ػذالت دس تمؼین اهکبًبت ػوَهی؛
 .6افضایؾ چـوگیش هؼٌَیت ٍ اخالق دس فوبی ػوَهی خبهؼِ؛
 .7ایؼتبدگی سٍصافضٍى دس ثشاثش للذساى ٍ صٍسگَیبى ٍ هؼتکجشاى خْبى.
 .5هذیریت جهادی :اص خولِ کلیذٍاطُّبی ثیبًیِ ،تأکیذ ثش ػجک هذیشیت خْبدی ٍ خْبد
ثضسگ ثشای ػبختي ایشاى اػالهی اػت 1.هْوتشیي هـخلِّبی ػجک هذیشیت خْبدی ػجبست
اػت اص:
 .1اهیذ ٍ ًگبُ خَؽثیٌبًِ ثِ آیٌذُ؛
 .2الْبم گشفتِ اص ایوبى اػالهی ٍ اػتمبد ثِ اكل هب هی تَاًین اهبم خویٌی(سُ)؛
ً .3گبُ اًمالثی ،سٍحیِ اًمالثی ٍ ػول خْبدی.
 .6راهبردها :دس ػیش تکبهلی اًمالة اػالهی ،ثشخی ػیبػتْب ثِ ػٌَاى ساّجشد اكلی دس پیـجشد
اّذاف ًظبم اػالهی ایفبی ًمؾ کشدُاًذ کِ ثشخی اص هْوتشیي آًْب ػجبست اػت اص:
 .1ؿٌبخت گزؿتِ ٍ دسعآهَصی اص تدشثِّب؛
 .2خَاًبى هحَس تحمك ًظبم پیـشفتِ اػالهی؛
 .3هَفمیت دس تمبثل دٍگبًِ خذیذ (دٍلٌجی خذیذ)؛
 .4ػذم تدذیذًظشًلجی ٍ حفظ خلَف ایذئَلَطیکی اًمالة.
 1ـ سّجش حکین اًقالة اسالهی دس خػَظ هذیشیت جْبدی سخٌبى اسصضوٌذی داسًذ کِ ثِ ثشخی اص فشاصّبی سخٌبى ایطبى
دس هٌبسجتْبی هختلف اضبسُ هی ضَد :جْبد عجبست است اص تالضى کِ دس هقبثل یک دضوٌىاى اًجبم هیگیشد؛ ّش جَس تالضى
جْبد ًیست .جْبد عجبست است اص آى تالضى کِ دس ثشاث ش یک چبلص خػوبًِ اص سَى طشف هقبثل غَست هیگیشد؛ ایي جْبد
است ( .)1393/4/11ایي هسئَلیتْب اگش ثِطَس جذى ،ثِدٍس اص اًگیضُّبى ضخػى ،ثِدٍس اص ّشچیضى جض اًگیضُى خذهت ثِ
هػبلح کطَس اًجبم ثگیشد ،ثضسگتشیي کبس جْبدى است؛ کبس جْبدى یعٌى ایي؛ اًگیضُّبى گًَبگَى سا ًجبیذ دخبلت داد،
اٍلَیتْب سا ثبیذ ًگبُ کشد .هي ثش سٍى اقتػبد هقبٍهتى تکیِ هیکٌن ( .)1393/3/4عبهل هْنّ هذیشیّت جْبدى عجبست است اص
خَدثبٍسى ٍ اعتوبد ثِ ًفس ٍ اعتوبد ثِ کوک الْى ( .)1393/2/10ثبیذ هذیشیّت جْبدی سا ثش دیَاىسبالسیّبی فشسَدُ
تشجیح ثذّین؛ ایي یکی اص اٍلَیّتْبی هب است؛ هذیشیّت جْبدی ثِ هعٌبی ثیاًضجبطی ًیست؛ پُشکبسی ،ثب تذثیش حشکت کشدى،
ضتٍسٍص ًطٌبختي ٍ دًجبل کبس سا گشفتي ،ایي هعٌبی هذیشیّت جْبدی است ( .)1396/11/29اگش عضم هلّی ثَد ،اگش هذیشیّت
جْبدی ثَد ،اقتػبد ّن پیطشفت هیکٌذ ،فشٌّگ ّن پیطشفت هیکٌذ؛ ٍ هلّتی کِ اقتػبد پیطشفتِ داضتِ ثبضذ ٍ فشٌّگ پیطشفتِ
داضتِ ثبضذ ،دس اٍج قشاس هیگیشد ٍ تحقیش ًویضَد (.)1393/2/10
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گام دوم انقالب
دس ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة ثِ ّفت ػشفلل هْن دس ساػتبی چـناًذاص اًمالة اػالهی دس
افكّبی چٌذػبلِ اؿبسُ ؿذُ اػت .ثشای تحمك چـناًذاص اًمالة ،اٍلیي الذام لجل اص ّش چیض،
تدشثِآهَصی اص گزؿتِ اػت .فشاص اثتذایی ایي سٌّبهِ اكَال داسای سٍیکشد تدشثًِگبسی اػت ٍ
تالؽ گشدیذُ ثب سػبیت گضیذُگَییً ،مبى ػٌف اًمالة اػالهی ثِكَست ٍالغثیٌبًِ سٍایت ؿَد.
لزا ثشای حشکت دس آیٌذُ ،ؿٌبخت گزؿتِ هشٍستی اختٌبةًبپزیش اػت .ثؼذ اص دسعآهَصی اص
گزؿتِ ثبیذ ثِ ػشاؽ ؿٌبخت ظشفیتْبی اػتفبدُ ًـذُ ٍ ثْشُ ثشداسی اص آى سفت تب اهکبى خَدػبصی،
خبهؼِپشداصی ٍ ایدبد توذى ًَیي اػالهی 1هیؼش گشدد ٍ اص آى ًشیك ثشای ظَْس ٍالیت
ػظوی(ػح) صهیٌِػبصی ؿَد .ایي اهش هیؼش ًویؿَد هگش اص ًشیك هدوَػِای اص الذاهبت کِ
ثِ ػٌَاى ساّجشدّبی گبم دٍم اًمالة دس لبلت ّفت فلل کِ دس هٌظَهِ فکشی ثیبًیِ گبم دٍم
اًمالة ثِ آى اؿبسُ ؿذُ اػت.
 .1علن و پژوهش
سّجش هؼظن اًمالة دس ایي ثیبًیِ هؤکّذاً ثِ ًیبص کـَس ثِ خَؿبًذى چـوِ داًؾ دس هیبى خَد
اكشاس هیٍسصًذ ٍ ساُ ًیؿذُ دس صهیٌِ ػلن ٍ پظٍّؾ سا ،ثب ّوِ اّوّیّتؾ فمي یک آغبص تلمی
 1ـ فشاصّبیی اص ایي ثیبًیِ ّوچَى هجحث توذى سبصی ،پیص اص ایي دس ثیبًبت سّجش هعظن اًقالة هسجَق ثِ سبثقِ است کِ دس
ایي هجبل ثِ ثشخی اص ثیبًبت ایطبى دس صهیٌِ توذى ًَیي اسالهی اضبسُ هیضَدّ :ذف ًْبئی سا ثبیذ اهت ٍاحذُی اسالهی ٍ
ایجبد توذى اسالهی جذیذ ثش پبیِی دیي ٍ عقالًیت ٍ علن ٍ اخالق ،قشاس داد ( .)1390/6/26توذى اسالهی ،کطَسگطبیی
ًیست ثلکِ ثِ هعٌبی تأثیش پزیشفتي فکشی هلتّب اص اسالم است ( .)1395/2/6هب ثبیذ دًجبل توذّى ًَیي اسالهی ثبضین ثشای
ثطشیّت؛ ایي تفبٍت اسبسی داسد ثب آًچِ قذستْب دسثبسُی ثطشیّت فکش هیکٌٌذ ٍ عول هیکٌٌذ؛ ایي ثِهعٌبی تػشّف سشصهیيّب
ًیست؛ ایي ثِهعٌبی تجبٍص ثِ حقَق هلّتْب ًیست؛ ایي ثِهعٌبی تحویل اخالق ٍ فشٌّگ خَد ثش دیگش هلّتْب ًیست؛ ایي ثِهعٌبی
عشضِ کشدى ّذیِّ الْی ثِ هلّتْب است ،تب هلّتْب ثب اختیبس خَد ،ثب اًتخبة خَد ،ثب تطخیع خَد ساُ دسست سا اًتخبة کٌٌذ.
ساّی کِ اهشٍص قذستْبی جْبى هلّتْب سا ثِ آى ساُ کطبًذُاًذ ،ساُ غلط ٍ ساُ گوشاّی است .ایي ٍظیفِ اهشٍص هب است
( .)1394/10/8توذى اسالهی هیتَاًذ ثب ضبخػِّبی ایوبى ٍ علن ٍ اخالق ٍ هجبّذت هذاٍم ،اًذیطِ پیطشفتِ ٍ اخالق ٍاال سا
ثِ اهت اسالهی ٍ ثِ ّوِ ثطشیت ّذیِ دّذ ٍ ًقطِ سّبئی اص جْبىثیٌی هبدی ٍ ظبلوبًِ ٍ اخالقِ ثِ لجي کطیذُای کِ اسکبى
توذى اهشٍصیِ غشثٌذ ،ثبضذ ( .)1392/2/9ایجبد یک توذى ًَیي اسالهی است؛ ایي هحبسجِی دسستی است ـ ایي توذى ًَیي دٍ
ثخص داسد :یک ثخص ،ثخص اثضاسی است؛ یک ثخص دیگش ،ثخص هتٌی ٍ اغلی ٍ اسبسی است .ثِ ّش دٍ ثخص ثبیذ سسیذ.
آى ثخص اثضاسی چیست؟ ثخص اثضاسی عجبست است اص ّویي اسصضْبئی کِ هب اهشٍص ثِ عٌَاى پیطشفت کطَس هطشح هیکٌین:
علن ،اختشاع ،غٌعت ،سیبست ،اقتػبد ،اقتذاس سیبسی ٍ ًظبهی ،اعتجبس ثیيالوللی ،تجلیغ ٍ اثضاسّبی تجلیغ؛ ایٌْب ّوِ ثخص اثضاسی
توذى است؛ ٍسیلِ است .اهب ثخص حقیقی ،آى چیضّبئی است کِ هتي صًذگی هب سا تطکیل هیدّذ؛ کِ ّوبى سجک صًذگی
است کِ عشؼ کشدین .ایي ،ثخص حقیقی ٍ اغلی توذى است.)1391/7/23( ...
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هیکٌٌذ ٍ هؼتمذًذ هب ٌَّص اص للِّّبی داًؾ خْبى ثؼیبس ػمت ّؼتین ٍ ثبیذ ثِ للِّّب دػت یبثین .دس
ساّجشد ػلن ٍ پظٍّؾ ،ػِ هحَس اكلی دس سٌّبهِ ٍخَد داسد کِ ػجبست اػت اص:
 .1ػلن ٍ پظٍّؾ ثِ ػٌَاى آؿکبستشیي ٍػیلِ ػضت ٍ لذست کـَس؛
 .2ػلن ٍ پظٍّؾ ثِ ػٌَاى هٌجغ ثشٍت ٍ لذست؛
 .3هشٍست خْبد ػلوی ثشای ػجَس اص هشصّبی کًٌَی داًؾ.
 .2هعنویت و اخالق
دس ایي ثیبًیِ ،هؼٌَیّت ثِ هؼٌی ثشخؼتِ کشدى اسصؿْبی هؼٌَی اص لجیل :اخالف ،ایثبس ،تَکّل،
ایوبى دس خَد ٍ دس خبهؼِ تؼشیف ؿذُ اػت ٍ ،اخالق ثِ هؼٌی سػبیت فویلتّبیی چَى
خیشخَاّی ،گزؿت ،کوک ثِ ًیبصهٌذ ،ساػتگَیی ،ؿدبػت ،تَاهغ ،اػتوبدثًِفغ ٍ دیگش خلمیّبت
ًیکَ اػت .ثش اػبع سٌّبهِ هزکَس  ،هؼٌَیّت ٍ اخالق ،ثبیذ خْتدٌّذُ ّوِ حشکتْب ٍ فؼّبلیّتْبی
فشدی ٍ اختوبػی ثبؿذ .لزا ایي ػشفلل هْن پیـشفت ثبیذ اص ًشق ریل هَسد تَخِ لشاسگیشد:
 .1ثشخؼتِ ػبصی اسصؽّبی هؼٌَی؛
 .2سػبیت فویلتّبی اخاللی؛
 .3خْت دٌّذُ ثَدى هؼٌَیت ٍ اخالق دس ّوِ اهَس؛
 .4ػبهل ثَدى حکَهت ثِ سفتبسّبی اخاللی ٍ هؼٌَی ٍ تشٍیح آى؛
 .5ػتیضّبی هؼمَالًِ ثب کبًًَْبی هذ هؼٌَیت ٍ اثضاسّبی سػبًِای آًْب.
 .3اقتصاد
دس ایي ثیبًیِ ،التلبد ثِ ػٌَاى ًمٌِ کلیذیِ تؼییيکٌٌذُ تلمی هیگشدد کِ ثِ ػٌَاى اثضاس اكلی
تحمك ّذف خبهؼِ اػالهی ایفبی ًمؾ هیکٌذ .دس کبسکشد التلبدی خبهؼِ توذىػبص ثبیذ
هؤلفِّبی ریل هَسد تَخِ لشاس گیشد:
 .1ػلٌِ ًبپزیشی دس ؿشایي لذست التلبدی؛
 .2تمَیت التلبد هؼتمل؛
 .3غلجِ ثش ػیَة التلبدی اص ًشیك التلبد همبٍهتی؛
 .4تکیِ ثش ساُ حلّبی دسٍى کـَسی ثِ خبی ثشٍى کـَسی المبء ؿذُ؛
 .5هشٍست هذیشیت التلبدی ثب كالحیت (خَاى ،داًب ،هؤهي ٍ هتخلق).
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 .4عذالت و هبارزه با فساد
دس ثیبًیِ گبم دٍم ،فؼبد التلبدی ٍ اخاللی ٍ ػیبػی ثِ ػٌَاى تَدُ چشکیي کـَسّب ٍ ًظبهْب
للوذاد هیؿَد کِ اگش دس ثذًِ حکَهتْب ػبسم ؿَد ،صلضلِ ٍیشاًگش ثِ پب هیکٌذ ٍ ثِ هـشٍػیّت
آًْب هشثِ هْلکی ٍاسد هیکٌذ .اص آًدب کِ ًظبم خوَْسی اػالهی ًیبصهٌذ هـشٍػیّتی فشاتش اص
هـشٍػیّتْبی هشػَم ٍ هجٌبئیتش اص همجَلیّت اختوبػی اػت ،دس ایي سٌّبهِ ثؼیبس خذّیتش ٍ ثٌیبًیتش
اص ًیبص دیگش ًظبهْب ثِ ایي همَلِ ًگشیؼتِ هیؿَد .لزا ثشای تحمك ایي اهش ،ساّجشدّبی ریل اسائِ
هیگشدد:
 .1الصم ٍ هلضٍم ثَدى ػذالت ٍ هجبسصُ ثب فؼبد؛
ًْ .2بست التلبدی ،ؿشى هـشٍػیت؛
 .3ایدبد ًْبدّبی ًظبستی تیضثیي ٍ لبًغ؛
 .4ایدبد كالحیتّبی ثبال دس هجبسصُ کٌٌذُ ثب فؼبد؛
 .5سفغ هحشٍهیت ٍ ؿکبفّبی ػویك ًجمبتی؛
 .6خلَگیشی اص تجؼینٍ ،یظُخَاسی ٍ ػبیش هؤلفِّبی ثیػذالتی؛
 .7اخشای ػیبػتّبی ػذالت گشایبًِ اص ًشیك خَاًبى هؤهي ،اًمالثی ،داًب ٍ کبسداى؛
 .5استقالل و آزادی
دس ایي ثیبًیِ اػتمالل هلّی ثِ هؼٌی آصادی هلّت ٍ حکَهت اص تحویل ٍ صٍسگَیی لذستْبی
ػلٌِگش خْبى ٍ آصادی اختوبػی ثِهؼٌبی حكّ تلوینگیشی ٍ ػول کشدى ٍ اًذیـیذى ثشای ّوِ
افشاد خبهؼِ تؼشیف ؿذُ اػت ایي دٍ ػٌلش اص خولِ اسصؿْبی اػالهیاًذ کِ ػٌیِّ الْی ثِ اًؼبًْب
ّؼتٌذ کِ هلّت ایشاى ثب خْبد چْلػبلِ خَد آى سا ثِدػت آٍسدُ ٍ ّیچکذام تفوّل حکَهتْب ثِ
هشدم ًیؼتٌذ.
 .1اػتمالل هلی اص ًشیك سّبیی اص تحویل لذستّبی خْبًی؛
 .2آصادی اختوبػی اص ًشیك اػٌبی حك تلوینگیشی ثِ هشدم؛
 .3هشٍست حفظ دػتبٍسد اػتمالل ٍ آصادی ثِ ػٌَاى خَىآٍسدِ اًؼبًْبی ٍاال ٍ ؿدبع ٍ
فذاکبس؛
 .4اًذیـیذى ٍ ػول آحبد خبهؼِ؛
 .5تأهیي اػتمالل ٍ آصادی ثِ ػٌَاى ٍظیفِ حکَهت؛
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 .6خلَگیشی اص تأٍیل ٍ تَخیِّبی ػبدُ لَحبًِ ٍ هغشهبًِ.
 .6عست هلی ،روابط خارجی ،هرزبنذی با دشون
دس ایي ثیبًیِ ثخـی اص هظبّش ػضّت خوَْسی اػالهی دس ػشكِ ثیيالوللی ثشؿوشدُ ؿذُ ٍ ثشای
تحمك ػضت هلی ،سٍاثي خبسخی ،هشصثٌذی ثب دؿوي ،ساّجشدّبی ریل اسائِ گشدیذُ اػت:
 .1اتکبء ثِ اكل ػضت ،حکوت ٍ هللحت دس سٍاثي ثیيالولل؛
 .2سفتبس حکیوبًِ ٍ هللحتخَیبًِ اص هَهغ اًمالثی تَػي هذیشاى خْبدی؛
 .3هزاکشُ ثب دؿوٌبى ثب هشصثٌذی دلیك؛
 .4حفظ اسصؿْبی اًمالثی ٍ ػذم ّشاع اص تْذیذات؛
 .5ثیحبكلی ٍ صیبًجبسی هبدی ٍ هؼٌَی دس هزاکشُ ثب اهشیکب.
 .7سبک زنذگی
دس ایي ثیبًیِ هجحث ػجک صًذگی ثِػٌَاى یکی اص ػشفللْبی ّفتگبًِ ثشای گبم دٍم اًمالة
ثشؿوشدُ ؿذٍُ ،لی ثِكَست هختلش ثِ آى پشداختِ گشدیذُ ٍ تجییي آى ثِ هدبلی دیگش احبلِ ؿذُ
اػت .ػجک صًذگی اص خولِ هَهَػبت کلیذی اػت کِ سّجش حکین اًمالة دس هٌبػجتْبی
هختلف ثِ تجییي آى پشداختِ اػت .سّجش هؼظن اًمالة اػالهی دس هْش هبُ  1391دس خوغ هشدم
خشاػبى ؿوبلی ثیبًبتی داؿتٌذ کِ دس ػخي ػشدثیش یکی اص ؿوبسُّبی ًـشیِ هذیشیت اػالهی ثِ
تفلیل دس هَسد آى ثحث ٍ ثشسػی كَست گشفتِ اػت .دس هدوَع ،ثیبًیِ گبم دٍم ثِ دٍ ًکتِ
اػبػی دس ایي صهیٌِ اؿبسُ هیکٌذ کِ ػجبست اػت اص:
 .1صیبىّبی خجشاى ًبپزیش ػجک صًذگی غشثی؛
 .2هشٍست هذیشیت خْبدی ّوِخبًجِ ٍ َّؿوٌذ ثشای همبثِ ثب ػجک صًذگی غشثی.
ثب ػٌبیت ثِ اّویت ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة اػالهی ٍ هشٍست تجییي آى تَػي هتخللیي
داًـگبّی  ،تحلیلگشاى ٍ دػت اًذسکبساى هذیشیت اخشایی کـَسً ،ـشیِ هذیشیت اػالهی آهبدگی
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