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 :چکيده

ضمن تبيين دستاوردهای چهار دهه  دربيانيه گا م دوم انتقالب، هبر حکيم انقالب، حضرت آيت اهلل امام خامنه ای،ر    

مخاطب ويژه اين بيانيه هرجند  . گذشته، جامعه را به جهادی بزرگ برای ساختن ايران اسالمی رهنمون می سازد

، ازانقالب به عنوان مهم ترين نهاد در حوزه حفظ و حراست ولی سپاه پاسداران انقالب اسالمی . جوانان جامعه هستند

مربيان  و در اين رهگذر،  جامعه پذيری برعهده دارددر ارتباط تنگاتنگ جامعه اسالمی برای رسيدن به تعالی با ايجاد 

. برای تحقق جامعه پذيری داردچاره ساز  رهبری  نقش اساسی و ه به رهنمودهای مقام معظمتوجعقيدتی سياسی  با 

بيانيه گام دوم انقالب در رابطه با جامعه اسالمی درجامعه پذيری مطرح شده  در  مربيانهدف اين مقاله تبيين نقش 

، گام دوم معرفی ه پذيری در بيانيه جامعدر اين پژوهش که به شيوه کتابخانه ای انجام شده، سعی شد جايگاه . است

که رهبر  سلسله مباحثی. اسالمی انقالب اهداف تحقق درفرآيند با مطالعه هدفمند بيانيه گام دوم، درمی يابيم. گردد

، انقالب و نظام سلسلهمرحله اول و دوم اين . اند شامل پنج مرحله است های مختلف طرح فرموده معظم انقالب در سال

دولت اسالمی . مرحله سوم آن ، تشکيل دولت اسالمی است. هر دوی اين مراحل کماکان ادامه دارندبوده که  اسالمی 

با ايجاد جامعه اسالمی و تکثير آن، تمدن نوين . شود، ايجاد کند می فرايندبناست جامعه اسالمی را که مرحله چهارم 

در زمينه پرورش افرادی تخصص محور و دانش مربيان پايه، بر اين اسالمی که مرحله غايی نيل به اهداف اسالمی است، 

 .د داشتنبنيان، اخالق مدار، نقدپذير، مردم يار، مطالبه گر، و پاسخگو در بالندگی جامعه نقش به سزايی خواه

 :مقدمه

 دشمن تا اسالمی ايران آينده برای است راهبردی انقالب، دوم سال چهل انداز چشم تحليل بيانيه گام دوم انقالب با    

کلمه ای با محتوای ارزشمند کلمه  ۰011در بيانيه ای  معظم  رهبری قتی و .باشد نداشته را خاک اين به نفوذ جرات

 خارجی و داخلی سياست در زمانی را مطرح می کند نشان دهنده اين است که کشور در چه موقعيت« نظام انقالبی»

چراغ راه رابايد يانيه گام دوم انقالب ب .دنکن پيدا سوق مسيری چه به بايد مردم آينده سال چهل نقشه در و دارد قرار

های تمدن نوين اسالمی و فتح سنگرهای کليدی جهان  نظام و ملت ايران در تداوم انقالب اسالمی و رسيدن به دروازه
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ه مورد خطاب ويژه رهبری کودراين ميان نقش مربيان  تعليم وتربيت  .های رفيع اقتدار، عزت و پيشرفت دانست و قله

همانند يك موجود فعال وپويا کامال مشخص است که  توانمند و باتجربه درامر تعليم و تربيتمعظم بوده به عنوان افراد 

 . بايستی همانند گام اول وبلکه فعال ترازآن برای تحقق گام دوم قدم بردارند

 تعريف مفاهيم     

در  يا نهادی شخصيك عنوانی است که با آن جايگاه و الگوهای رفتاری  شناسی جامعهدر اصطالح  نقش: وجايگاه نقش

 .  گردد تعيين می جامعهبين 

 برای درک بهتر  معنی و مفهوم مربی الزم به تفاوت آن با معلم توجه شود :مربیتعريف  

مربی شخصی است سعی می کند  می پردازد ولیانتقال دانش به گروهی از افراد به  تدريس اسی است که بمعلم ک

آموزش به برای مخاطب درعمل نشان دهد به عبارتی مربی  با مهارت ها و بهترين روش ها را برای دستيابی به موفقيت 

تدريس به جنبه های نظری يك موضوع يا يك هنر می  ولی معلم باجنبه های عملی يك موضوع يا يك هنر می پردازد

يك می پردازد  ولی يك موضوع يا يك هنر ،  "چه کاری را بايد انجام دهد"کافی جنبه های معلم ، به اندازه  . پردازد

 .يك موضوع يا يك هنر توجه می کند "چگونگی انجام"مربی بيشتر به جنبه های 

 جامعه  پذيری

 برهم و آوردن، فراهم يا کردن فراهم آوردن، گردهم گردکردن، معنای به «جَمع» مصدراز لغت، در جامعه لفظ     

 خواهد برگيرنده در و افزاينده برهم آورنده، يا کننده فراهم آورنده، گرد معنای بهجامعه   بنابراين، و. است افزودن

 به خاص قوانين و سنن و آداب و نظامات با که انسانی افراد از ای مجموعهدر اصطالح جامعه شناسی به   جامعه .بود

 گفته می شود  دارند، جمعی دسته زندگی و خورده پيوند يکديگر

 از نظر رهبر معظم انقالب اسالمی جامعه پردازیمفهوم  

 در اين. يکی از مراحل پنجگانه فرايند انقالب اسالمی، با هدف رسيدن به جامعه اسالمی است  جامعه پردازیمفهوم     

از  جامعه آرمان های اسالمی، اهداف اسالم، آروزهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسيم کرده است، تحقق پيدا کند 

، برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، در آينده ی خصوصيات اين جامعه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 با فرد همنوايی و همسازی معنای به پذيری ی توان  گفت که جامعهبنا براين م .  ندش اخود، در پيشرفت خود دارای نق

 ، آن واسطه به که است فراگردی شدن اجتماعی ، ديگر مفهوم به يا است اجتماعی گروهی نگرشهای و هنجارها ، ارزشها

. کند می کسب را اجتماعی و گروهی زندگی در فعال و مؤثر مشارکت برای الزم اجتماعی مهارتهای و دانش ، فرد هر

 و روابط ، جامعه افراد و گروهها با که سازد می قادر را فرد ، مهارتها ، دانشها ، نگرشها ، هنجارها ، ارزشها اين مجموعه

 .است العمر مادام اعتباری به و مستمر امری ، شدن اجتماعی فراگرد. باشد داشته متقابل کنشهای

بيانيه  فرهنگ فارسی معين .سازمان ، حزب يا شخص مسئولی صادر شوداطالعيه يا نوشته ای که از سوی  :بيانيه

دراصطالح سياسی  متنی است که يك شخص يا گروه از آن برای بيان اصول، عقايد و اهداف خود به عموم استفاده 

 .کند می

خطاب به لشکريان . بان تيزبين است صادر شده ای است که توسط فرمانده مقتدری که خود ديده بيانيه، فرمان حمله   

آينده خيز بردارند و حماسه بيافرينند  جوان و توانمند و محترمی که بايد قدر خود را بدانند و با قوّت خداداد، به سوی 

 .ارآزموده و پُرانگيزه از انقالب خود حراست کنندهای آنهاست و بايد ک  های آينده دهه که دهه

  :درتدوين بيانيه بايد به نکات زير توجه شود

 مبتنی بر واقعيات باشد .0

 قابليت اجرای داشته باشد .2

 کننده مسيرهای استراتژيك جديدبرای وضعيت کنونی وآينده باشد منعکس .3

 بايد واضح وقابل فهم باشد .0

 ف را داشته باشدبايد وظايف سازمانها و اقشار مختل .5

 بايستی نويد دهنده وخالق و نوآور باشد .۰

 : انقالب بيانيه گام دوم

با طی چالش های و بوده که درآن مرحله انقالب اسالمی شکل يافته   در ادامه گام اول «گام دوم انقالب»ی  بيانيه    

فصل جديد  ومنشوربه عنوان  که است گام دوم ی بيانه وبيرونی و آسيب های دورنی توانست خود به گام دوم برساند 

پردازی  ی خودسازی، جامعه دومين مرحله»رای رسيدن به بويژه جوانان  به،ملت ايران دربرابر زندگی جمهوری اسالمی

فرمان  ،در اصل ساله انقالب اسالمی است 01ضمن اينکه يك مرور پر تجربه  بيانيه گام دوم .قراردارد« سازی و تمدن

 . ستی سياسی، اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی و دفاعی اها آغاز حمله بزرگ، در تمام عرصه
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 :لهئبيان مس

 های گمان مستکبرش دشمنان اگرچه که نهاد خود حيات پنجم ی دهه به قدم حالی در ايران اسالمی کبير نقالبا    

 های پيشرفت آوردن دست به و ها چالش از گذر در را آن اميدوارانه جهان، سراسر در دوستانش اما داشتند سر در باطلی

 .اند ديده سربلند همواره کننده، خيره

 روشن، راه اين ی ادامه برای و «انقالب دوم گام ی بيانيه» صدور با اسالمی انقالب حکيم رهبر عطفی، ی نقطه چنين در

 ساختن برای بزرگ جهاد» منظور به اساسی هايی توصيه و پرداخته گذشته ی دهه چهار شگرف دستاوردهای تبيين به

 ويژه به و ايران ملت به خطاب است مطلعی تجديد «انقالب دوم گام» ی بيانيه.اند فرموده ارائه «بزرگ اسالمی ايران

 جديد فصل» و بود خواهد «سازی تمدن و پردازی جامعه خودسازی، ی مرحله دومين» برای منشوری مثابه به که جوانان

 و اسالمی نوين تمدن ايجاد که بزرگش آرمان به» را انقالب دوم، گام اين.زد خواهد رقم را «اسالمی جمهوری زندگی

با اين بيان سئوال اصلی اين  .کرد خواهد نزديك «هست( ارواحنافداه) ٰ  عظمی واليت خورشيد طلوع برای آمادگی

است که مربيان تربيتی و عقيدتی سياسی نهاد انقالبی سپاه درقبال جامعه پذيری که در اين بيانيه به عنوان يکی از 

 فرآيند اهداف انقالب اسالمی  چه وظايفی و نقشی جهت ايفا  اجرا دارند؟

توصيفی بوده وبه صورت فيش برداری  مطال جمه  روش مورد مطالعه اين موضوع به صورت کتابخانه و: روش تحقيق

 آوری شده است

 جامعه پذيری در گام دوم انقالب اسالمیجايگاه  :گفتاراول  

 ابتدايی و ساده بسيار هايی برنامه ابتدا در ها مسيرياب.  است مسيرياب  برنامه يك  بيانيه اين: نقش و جايگاه بيانيه گام دوم 

 يا مسير چه و رفت بايد چگونه ب نقطه به الف نقطه از داد می نشان که ای نقشه. بود نقشه يك شامل اغلب که بودند

 موانع، ها، چالش. اند شده هوشمندتر زمان گذر با ها مسيرياب. دارد وجود مقصد به رسيدن برای احتمالی مسيرهای

 جديد های مسيرياب امکانات ديگر از... و خاص های مکان تشخيص زمانی، تخمين جوی، شرايط ترافيك، بار حجم

 ترافيك، بر عالوه. برسيد ديگر ای نقطه به ای نقطه از خواهيد می و غريبه شهر يك در شما کنيد فرض هستندحال

 .بود خواهد ساز چاره ياب مسير که آنجاست.کند می تهديد را شما نيز خاص خطراتی ناآشنايی، و پيچيدگی
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 جايگاه جامعه پذيری 

جامعه پردازی يکی از مراحل پنجگانه فرايند انقالب اسالمی، با هدف رسيدن به جامعه   پيش تر بيان شد چنانچه    

و اين جامعه از نظر رهبر معظم انقالب جامعه ای که در آن، آرمان های اسالمی، اهداف اسالم، آروزهای . اسالمی است

وردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ی عادل، برخ. بزرگی که اسالم برای بشر ترسيم کرده است، تحقق پيدا کند

جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، در آينده ی خود، در پيشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثيرند، جامعه 

ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پيشرفت 

پيشرفت علمی، پيشرفت اقتصادی، پيشرفت سياسی ـ و باالخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، های همه جانبه ـ 

البته اين جامعه تحقق پيدا نکرده ، . بدون توقف و در حال پيشروی دائم؛ اين آن جامعه ای است که ما دنبالش هستيم

 . ولی ما دنبال اين هستيم که اين جامعه تحقق پيدا کند

ما يك انقالب اسالمى داشتيم، بعد نظام اسالمى تشکيل »کنند که  اشاره می بيانيه گام دوم اسالمی در  رهبری انقالب 

  بعد تشکيل تمدن بين  ى بعد تشکيل کشور اسالمى است، مرحله  ى بعد تشکيل دولت اسالمى است، مرحله  داديم، مرحله

 :دانند نقالب اسالمی را در پنج مورد زير میفرآيند تحقق اهداف ا معظم  ؛ لذا رهبری«الملل اسالمى است

 

 انقالب اسالمی؛ .1

 تشکيل نظام اسالمی؛ .2

 تشکيل دولت اسالمی؛ .3

 اسالمی؛ (کشور)جامعهتشکيل  .4

 اسالمی( امّت، تمدن)تشکيل دنيای  .5

مرحله اول و دوم . اند شامل پنج مرحله است های مختلف طرح فرموده که رهبر معظم انقالب در سال سلسله مباحثی    

البته پشت سر گذاشتنی که . ايم ، انقالب و نظام اسالمی است که ما اکنون اين دو مرحله را پشت سر گذاشتهسلسلهاين 

تعريف مشخصی که از انقالب و نظام داريم، ادامه  گوييم به معنای تمام شدن نيست و هر دوی اين مراحل کماکان با می

آن دولت اسالمی بناست جامعه اسالمی را که مرحله چهارم . مرحله سوم آن زنجيره، تشکيل دولت اسالمی است. دارند
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، با ايجاد جامعه اسالمی و تکثير آن، تمدن نوين اسالمی که مرحله غايی نيل به اهداف اسالمی است. شود، ايجاد کند می

منتها رهبر انقالب . اند مبتنی بر همين است اين چيزی که رهبر انقالب در بيانيه گام دوم اشار کرده. شود محقق می

نتيجه که  رسيم  پردازی می اند که بعد از اين و البته هم زمان به جامعه آورده« خودسازی»را به عنوان « سازی دولت»

پردازی و  خودسازی، جامعه»يشان پنج مرحله اشاره شده را در عبارت در واقع ا. اش تمدن نوين اسالمی است نهايی

 .اند خالصه کرده« سازی تمدن

بله . سازی است؛ درباره رابطه دولت و جامعه چند ديدگاه مطرح است سازی بعد از دولت ها معتقدند جامعه برخی    

شکيل جامعه اسالمی را مقدم بر دولت اسالمی آيد، رهبر انقالب بايد ت برخی معتقدند، چون دولت از دل جامعه درمی

چون دولت و حاکمان بيشترين تأثير را . شود اما برخی ديگر معتقدند تا دولت، اسالمی نشود جامعه، اسالمی نمی. کنند

يا « ترند تا پدرانشان مردم به امرايشان شبيه»در روايت هم داريم که . ها دارند در زندگی مردم و سبك زندگی آن

شوند، مگر  مردم صالح نمی»: البالغه نيز آمده است نهج 20۰در خطبه . «الناس علی دين ملوکهم»ايم که  ن شنيدههمگا

با توجه به اين موارد پس بايد ابتدا دولت اسالمی شود تا در اثر اين اسالمی شدن، جامعه هم « .حکومتشان صالح باشد

گذاری و  ر جامعه نظير ندارد و هر رفتار حاکمان يا سياستدولت عنصری است که از حيث اثرگذاری ب. اسالمی شود

توان گفت اين دولت  به عبارت ديگر می. تواند در مقياس وسيع، توليد فضيلت يا عدم فضيلت کند هايشان می طراحی

ت کند و ادامه حيا کند و جامعه در آن زمين تعريف شده، حيات پيدا می بازی را تعريف می است که چارچوب و زمين

ای، اسالم را نخواهد اساساً در آن جامعه دولت  ای که وجود دارد اين است که اگر جامعه اما در کنار اين نکته. دهد می

مردم صالح »: گويند بالفاصله بعد از اينکه می 20۰حضرت هم در آن خطبه . اسالمی امکان تولد پيدا نخواهد کرد

ها هرگز صالح نخواهند شد، مگر آنکه توده  حکومت»: فرمايند چنين میهم« .شوند، مگر آنکه حکومتشان صالح باشند نمی

کنيم که ابتدا و پيش از تشکيل دولت اسالمی،  لذا اين دو منطق را اينطور جمع می« .ملت استوار و با استقامت شوند

يدا کرد آنگاه هر چه خواه باشد؛ اگر جامعه اسالم را خواست و دولت اسالمی امکان تولد پ جامعه بايد اجماالً اسالم

توان بين جامعه  پس يك حالت رفت و برگشتی می .شود تر اسالمی می تر اسالمی شود، جامعه تفصيلی دولت تفصيلی

 .اسالمی و دولت اسالمی در نظر گرفت

 

  پردازی  چگونگی جامعه
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منظور اين است که دائماً . های معرفتی استفاده کرده است پردازی از روش جبهه انقالب در گام اول عموماً برای جامعه

های مؤثر  آيا روش. صورت بگيرد پردازی  با برگزاری جلسات سخنرانی، چاپ کتاب و نشريه جامعه شده استتالش 

. معرفت بخشی خيلی مهم است اين حتماً بايد باشد ا توجه کرد؟ه ديگری هم وجود دارد که درگام دوم بايد بيشتربه آن

هايی  آل جامعه را به آن ايده شودبايد سعی  (اعتقادی و رفتاری)وهم در حوزه گرايشی(چگونگی)در حوزه بينشی ولی

گيرد، در رأس اين عوامل  شاکله جامعه تحت تأثير عوامل مختلفی شکل می. ساختکه اسالم گفته است نزديك 

در مراحل بعدی نخبگان، خانواده، نظام تعليم و تربيت و رسانه . است( گذاری حاکمان اعم از رفتار و سياست)حکومت 

اکله جامعه را شکل ها ش ، بر جامعه اثرگذار است و سر جمع اين هر نوع کنش و هر فعل و ترک فعلیو.. وجود دارد

 .دهد می

برای  بايد جهاد گونه وبا سوز دل وارد ميدان شد ها را جلو برد شود، کار صرفاً با يك برنامه نمیچنانچه مشخص است      

مثالً اگر . تمرکزداشتها  رفتار حاکمان بايد تراز انقالب اسالمی شود و بايد بر اصالح اين رفتاررسيدن به جامعه اسالمی 

دوستی  گرايی و تجمل ن به سمت حرص رفتند و قوه شهوتشان بر قوای ديگرغلبه کرد، اين بر مردم و مصرفحاکما

جامعه به سمت نوعی  خوب تدوين شده باشداگر اينطور شد حاال هر چه هم برنامه . ها هم تأثير خواهد گذاشت آن

گيرد، همه  بگير است، اما آنچه از رفتار حاکمان تأثير می جامعه نمازخوان و روزه رفت و داری مناسکی خواهد دين

حکومت و نخبگان نسبت به عوامل ديگر بيشترين تأثيرگذاری را  لذا اينجاست که . کند ها را خنثی می ها و برنامه حرف

رفتار حاکمان و ) اگر به اين دو عامل . پذيرند دارند و عوامل ديگر همه به نوعی از رفتار حاکمان يا نخبگان تأثير می

، شايد آنچه امروز بيش از هر چيز قابل توجه است چسبندگی نخبگان نسل اولی به نگاه شودشناسانه  ن آسيب(نخبگان

آنجه  از فرمايشات   ايد مانع پيشروی اين دو آسيب شد؟در گام دوم چطور ب اذاگری مسئوالن است  قدرت و اشرافی

ها را دست  سال، آرام آرام کار 01که نسل جوان تربيت شده در اين می آيد به عنوان راه اول  اينکه رهبری معظم بر

های انقالب اسالمی، نسلی کارآمد است که هم از نظر فکری و  نسل تربيت شده جديد به عنوان يکی از دستاورد .بگيرد 

خيلی . يك راه ديگر هم شفافيت است. ب خواهد دادهم از نظر شخصيتی نقاط قوت بسياری دارد و شانه زير بار انقال

های مختلف از  اگر شفافيت در عرصه. توانند قانون را دور بزنند، اما افکار عمومی را نخواهند توانست ها افراد می وقت

يره گر باشند ديگر هيچ مسئولی نخواهد توانست خارج از دا مالی تا اداری صورت بگيرد و مردم هم در صحنه و مطالبه
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گر شدن مردم و نظارت  را مطالبه« پردازی جامعه»توان يکی ديگر از ابعاد  پس می.اش فکر کند قانون به منفعت شخصی

 .ها بر عملکرد مسئوالن دانست دائمی آن

ما شاهد هستيم که جامعه از يك سو متأثر از . ، مدرن شدن جامعه ايرانی است«پردازی جامعه»ها در  يکی از بحث   

خواهيم  شود و از سوی ديگر ما می به سمت مدرن شدن کشيده می... ها، سبك زندگی و  ای اجتماعی، ماهوارهه شبکه

آل اسالمی يکی از  دانيم جامعه ايده در حالی که مثالً می. آل اسالمی بکشانيم ها را به سوی جامعه ايده با خودسازی آن

ها را  اين تضاد. ای منقطع شده از عالم ملکوت است رن جامعهارکانش معنويت آن هم معنويت الهی است، اما جامعه مد

 پردازی لحاظ کرد؟ چگونه بايد در جامعه

يا منفعل باشيم يا واکنشگر باشيم . تصورکرد توان مدل کنش می جهارتحوالت پيش آمده دنيای مدرن  در مواجهه با   

افتد  فعال باشيم، يعنی متوجه شويم در آينده چه اتفاقی می يا پيش. يعنی بعد از رخ داد يك تحول، واکنشی نشان دهيم

االن . يا در بهترين حالت، پيشتاز باشيم يعنی خودمان آينده را رقم بزنيم. ای بريزيم و بعد بر اساس آن طرح يا برنامه

های  مثل همين شبکه. می شودواکنشگرايانه عمل  شودسفانه مواجهه ما با آينده يا منفعالنه است يا اگر خيلی هنر متأ

شان را بر اساس آن شکل  کند، مردم زندگی آيد، گسترش پيدا می تلگرام می. وقتیمثال زد،  می تواناجتماعی را 

خب عاقالنه اين است که ما وقتی فهميديم . خلی هم راه بيندازيمتوانيم شبکه دا افتد که می دهند، بعد ما يادمان می می

البته در حوزه نظامی وضعيت اين نيست و حداقل . مردم نياز به ارتباط دارند، پيش دستانه اين نياز را برآورده کنيم

 رسيدن به يك گام هايی برای ايران دربرخی موارد وارد مرحله جهارم شديم يعنی های ما از نوع سوم بوده که  کنش

اشاره ( ره)گرايش مردم به حضرت امام مثال ديگر دراين  را نی توان به زمينه  .برداشته است قدرت نظامی بازدارنده 

ها و جبهه  هايی که مارکسيست در کنار پاسخ( ره)حضرت امام . ايشان که نيامد برای مردم فلسفه و اصول بگويد. کرد

ها را شنيدند، پذيرفتند و  ها جواب دادند و مردم اين پاسخ ز خاستگاه اسالم به اين نيازدادند ا های مردم می ملی به نياز

با اين بيان می توان  نتيجه گرفت  .پردازی حتماً بايد ناظر به مسائل مردم باشد به همين خاطر  نظريه. به سمت آن آمدند

بايد  فراتر ازآن گام برداشت يعنی  گاهی هم و .ستهای مردم ا پردازی بر اساس نياز پردازی نظريه بخشی از جامعه که 

گاهی  .گردد شود و به مردم بازمی از مردم شروع می. گردد ها به مردم بازمی اما همه اين. برای مردم نيازسازی کرد

ه کنشی شود، ولی مثالً رفتاری يا معماری ساختمانی، تحولی در او ايجاد و حتی منجر ب ای به مردم ارائه نمی هيچ نظريه
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ای بنشينيم به  و بدون آنکه کسی چيزی به ما بگويد يا پای سخنرانی( ع)رويم حرم امام رضا  مثالً من و شما می. شود می

 پردازی استفاده کرد؟ هايی برای جامعه شود از چنين راهکار آيا نمی. کنيم سمت معنويت سوق پيدا می

 انقالب  در گام دوم مربيانو جايگاه  نقش:  گفتاردوم   

وابسته به همگان  و که بر اساس يك حرکت مردمی  کشورهای همانند ايرانبا توجه به اينکه اداره مملکت در         

 بلکه هر شخصینمی تواند باشد خاصی يا نهادشخص صرفا  مقام معظم رهبریاست بنابراين می توان گفت خطاب 

جهاد بزرگ برای ساختن ايران »که « گام دوم انقالب»ی  بنا به مسئوليت خود وظيفه پيشبرد هدف بيانيه وهرارگانی

بنا براين می توان گفت که مخاطب مقام معظم رهبری در اين بيانيه آحاد مردم اعم از  داردرا  است « اسالمی بزرگ

 .هستندنيز  ومربيان و معلمان ، اساتيد مديران، کارگزاران، دولت مردان و عموم ملت

جامعه پردازی مهمترين محور بيانيه گام دوم انقالب محسوب می شود و همه محورها را تحت شعاع قرار می دهد،    

 جامعه مفهوم سه اين قلب در .وارد دوره دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است که  انقالب اسالمی

 پردازی جامعه اگر رود؛ می شمار به دوم گام بيانيه در مساله آورترين تکليف سازی جامعه رو اين از دارد وجود پردازی

مطرح بوده  قطب و محور  به عنوان امام  جامعهاين  در.گيرد می قرار خودش ريل در سازی تمدن بپذيرد صورت

 جامعه اسالمی را   که مخاطب اصلی دراين   مردم لذا می توان   ودين اسالم به عنوان محتوای  جامعه مد نظر می باشد

نخست نصرت است معموال کسانی که در اين دسته قرار می گيرند از نظر  محسوب می شود   به سه اليه تقسيم کرد اليه

تعداد کم ولی از نظر کيفيت بی نظير هستند؛ آنان خود را وقت امام می کنند تنها به اين فکر هستند که باری از دوش 

ر و نهی از جانب ايشان صادر ام اگر و دارند قبول را جامعه امام آنان است اطاعت و ايمان اليه دوم، اليه .بردارند امام

شود که متوجه آنان باشد اطاعت می کنند؛ برای مثال اگر بشنوند رهبری فرمودند از کاالی ايرانی استفاده کنيد به امر 

کسانی هستند که از همه اوامر و نواهی ايشان اطاعت نمی کنند  اليه سوم خاکستری به عنوان اليه  .ولی عمل می کنند

 ه عنوان قشر خاکستری ياد می شوداما با ايشان دشمنی هم نمی ورزند به اصطالح رايج امروز از آنان ب

اين است که در يك فضای کامال الهی و تشکيالتی اليه نصرت را شکل و گسترش دهيم و  مربيان ما مهمترين وظيفه امروز

بيانات واليت فقيه را به گونه ای هنرمندانه در اليه ايمان و اطاعت منتشر کنيم به گونه ای که از جمعيت اليه خاکستری 
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يمان و اطاعت است وارد شوند اين همان به صورت طبيعی کم شود و افراد از اليه خاکستری وارد اليه دوم که همان ا

 نمی اطاعت باشد نداشته جامعه که امامی نبودند جامعه دارای اما داشتند جمعيت( ع)علی امام .جامعه پردازی است

حتی رسول  .يابد افزايش نصرت اليه افراد تعداد به تا شوند متذکر يکديگر به را امام نصرت مدام بايد جامعه مردم. شود

در بدترين شرايط اراده می کردند ( ره)امتی به خوبی امت امام راحل نداشتند زيرا می بينيم که امام خمينی (ص)اهلل

 .کاری انجام شود، انجام می شد چون ايشان امت داشتند

و فصل جديد زندگی جمهوری اسالمی، با ورود به دهه پنجم بعد از « گام دوم انقالب»رسالت جديد ملت ايران در       

-مرحله ای که بعد از نظام سازی و دولت سازی مقدمه تمدن اسالمی .يروزی انقالب اسالمی، جامعه پردازی استپ

ايرانی در شکل نوين آن و مطلع بايسته ی طلوع خورشيد واليت عظمی بوده و مناسبات زندگی اجتماعی انسان ها را 

خود مبتنی بر شعارهای انقالب اسالمی ، روحيه و حرکت اما اين جامعه سازی . در هزاره جاری تحت تأثير قرار می دهد

سپاه با عنايت به تجربه گرانبهايی که دارند در تحقق اهداف گام دوم  مربيان عقيدتی سياسی  اينجاست که انقالبی است،

ل گذشته درتمام ابعاد سياسی ،اجتماعی، اقتصادی دفاعی و فرهنگی  هم خود  وهم جامعه راهمانند چهل ساوظيه دارند 

که به برخی  .آماده کنند« سازی پردازی و تمدن ی خودسازی، جامعه دومين مرحله»به عنوان خط شکن در رسيدن به  

 .ازآنها اشاره می شود

 

 

 : مطالعه کردن و آگاه شدن به متن و محتوا بيانيه-0

ای تشکيل شده حتما  کلمه  ۰011که از   اين بيانيه. بايددنبال اين بود که بيانيه از مخاطبين خود چه چيز را می طلبد      

نيازمند روشنگری است، و آينده انقالب و مسير بشريت « گام دوم انقالب»بيانيه  .نيازمند تعمق و شايسته تدبر در آن است

 .است« نقالبگام دوم ا»گره خورده با بيانيه 

ها و نظرات مقام معظم رهبری در بعضی موارد به صورت شعاری در  متاسفانه دستورالعمل: عملياتی کردن بيانيه -2

بلکه به عنوان يك سند . اين بيانيه صرفا برای تمجيد و تجليل نيست .آيد اين در حالی است که بايد نقشه راه باشد، می
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قابل توجه اينکه اگر تمام مسئوليت ها را متوجه دولت يا قوه قضائيه بدانيم  طبيعی  نکته. کامالً عملياتی و اجرايی است

 .است که به تنهايی قادر به اجرای آن نخواهند بود بنابراين عملياتی کردن بيانيه نيازمند همت آحاد ملت است

 .. است جامعه افراد کردن اجتماعی ، مربيان جامعه کارکردهای معلمان و از يکی-3

 پذيری جامعه با نظم و قواعد آموزش-0

 علمی روشهای تا گرفته روزمره رفتار و عادات و آداب از ، اساسی نظامات و قواعد آموزش پذيری جامعه مقاصد از يکی

 ، رفتاری چنين. شود می ناشی آنی محرک يا ناگهانی های انگيزه از معموال ، قاعده خالف و نامنظم رفتار. است افراد به ،

 بر مبتنی رفتار ، برعکس. گيرد می ناديده ، گذرا و آنی های رضايتمندی و لذات مقابل در را آتی خشنوديهای و نتايج

 تعويق به را گذرا و آنی خشنوديهای ، آتی هدف يك به دستيابی برای يا اجتماعی پذيرش منظور به ، انظباط و نظم

 .کند می تحديد و تعديل را آنها ، انداخته

 پذيری جامعه توسط مهارتها آموزش-5

 جامعه در ، توانند می افراد که مهارتهاست يادگيری و اکتساب با فقط است مهارتها آموختن ، معلمان و مربيان ديگر هدف

 شوند واقع اثر منشأ ،

 افراد در آرزو و اميد ايجاد-۰

 به آورد، می در انظباط و نظم تحت ، اجتماعی هنجارهای مطابق را فرد رفتار و عادات که ميزان همان به پذيری جامعه

 به ، تدريج به. است سوز تحمل باشد، پاداش بی و شاق فرد برای وقتی ، خود خودی به انظباط. دهد می آرزو و اميد او

 منشأ يا گروهی وابستگی ، سن ، جنس به توجه با که پايگاههايی خور در ، آرزوهايی و خواستها ، خود اعضای از يك هر

 .کند می القا کرد، خواهند اشغال خانوادگی

 پذيری جامعه اجتماعی نقش-7

 های نقش. آموزد می فرد به را نقشها آن به مربوط گرايشهای و انتظارات ، نگرشها و اجتماعی نقشهای ، پذيری جامعه

 يك معلمی مثال دارند، يکديگر با تنگاتنگی متقابل روابط ، رفتاری نظامات و قواعد و هويتها ، آرزوها و آمال ، اجتماعی

 اجتماعی نقش يك ، باالخره است، شخصی هويت نوعی دارد، ای ويژه هنجارهای و قواعد است، شغلی و معنوی آرزوی

 .است برخوردار خاصی معنوی مسئوليت و احترام از معلم ، جامعه سنتهای بنابر. است
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 : اسالمی وعزت ملی حراست از انقالب  -8

ها درس   ، بايد گذشته را درست شناخت و از تجربهبرای دفاع از آزادی و استقالل کشور درگام دوم  :شناخت گذشته-9

 .گرفت 

هر حرکت ، شناسايی به موقع و هوشمندانه آسيب ها و دفع الزمه  بدون ترديد :مسير حرکتآسيب شناسی  -01 

درگام اول بايستی علل و عوامل مسببين  برملتجلوگيری ازتحميل خسارت های محض در جامعه ما هم برای  . آنهاست

   .آن شناسايی و برای حفظ انقالب و تداوم آن درگام های بعدی اقدام کرد

 برای مانع زدائی مسير جامعه پذيری وجلوگيری از فساد  کمك به تحقق عدالت -00

برای شکل گيری و استحگام جامعه  همانند رسيدن به رونق دفاعی و فرهنگ مهدوی کمك به رونق اقتصادی -02

 پذيری مردم

 جامعه پذيری جهت گسترش و معنويت اخالص تقويت روحيه جهادی و -03

  به عنوان رکن اصلی جامعه پذيری ومدير ان درطراز انقالب اسالمی جواننيرو های  تربيت   -00

  (رکن اول دين  ورکن دوم مردم جامعه پذير) به عنوان رکن دوم جامعه واليی  پشتيبان واليت فقيه تقويت و   -05

 برای هموارکردن مسير جامعه پذيری ايرانی -تقويت سبك زندگی اسالمی -0۰

 تقويت دانش وپژوهش به منظور خودکفايی واستقالل علمی و خارج شدن از وابستگی -07

ل و گسترش دهيم يشکترا  که پيشتر اشاره گرديد اين است اليه نصرت مربيان ما وظيفه امروز و خطيرترين مهمترين -08

و بيانات واليت فقيه را به گونه ای هنرمندانه در اليه ايمان و اطاعت منتشر کنيم به گونه ای که از جمعيت اليه 

 خاکستری به صورت طبيعی کم شود و افراد از اليه خاکستری وارد اليه دوم که همان ايمان و اطاعت است وارد شوند

 .ين همان جامعه پردازی استا که

 

 

 

   :تيجه گيری ن    
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 ی ساله 01 ی تجربه مرور با اين بوده که  انقالب اسالمی  «انقالب دوم گام» ی بيانيه در اسالمی انقالب نظرعمده رهبر   

 ی نظريه» چارچوب در بايد که دومی گام. است  شده سازی تمدّن و پردازی جامعه و خودسازی ی مرحله دوّمين وارد

 آمادگی و اسالمی نوين تمدّن ايجاد» آرمانِ تحقق سوی به «اسالمی ايران جوانان مجاهدت و تالش» با و «انقالبی نظام

پيشگامان در گام اول باعث پيروزی انقالب شدند، . شود برداشته« (ارواحنافداه) عظمی واليت خورشيد طلوع برای

آنچه به عنوان وظيفه برای مربيان  .آوردند را حفظ کرده و رشد دهند حال نوبت جوانان است که آنچه آنها به دست

در خصوص مهمترين   های اين پيام  ظرفيت تا با تببينيانيه جای تدريس، تبيين و ترويج دارد، ب مطرح شد اين بوده که 

 ضمن حفظ و پاسداشت  تا   .کردبتوان از ميوه آن در جامعه استفاده رکن فرايند انقالب اسالمی   يعنی جامعه پذيری 

 انقالب اين »فرموده انقالب معظم جلوگيری کرد  چنانچه رهبررکود و خموشی  از گرفتارشدن در انقالب اسالمی 

 «خير انفعال ولی دارد انعطاف
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