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 يتعال  بسمه

  مقدمه*
 

و امت اسالم و جبهه  رانیملت بزرگ ا یو عمل جهاد یرا در حرکت انقالب ینی، فصل نو«اسالمی گام دوم انقالب» هیانیب  

 یدر راستا شتازیتوانمند و پ ا،یپو ینظام انقالب میتحک یروشن از گذشته، نقشه راه را برا یلیکند و با تحلیم نییمقاومت تب

 "عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن" .نمایدیارکان نظام ارائه م دعملکر یو بهبود جد یبه تمدن اسالم یابیدست

 نقالبا ایشان در بیانیه گام دوم ضمن بیان دستاوردهای .است گام دوم محور مورد تاکید مقام معظم رهبری در بیانیه مینشش

 در ادگیایست افتخارآمیز و شکوه با و ابّهت پر نماد»فرمایند: است، می خواهیاستقالل و ملی عزت به توجه از ناشی که اسالمی

 امتم در. شد تربرجسته روزبهروز کار،جنایت و خوارجهان آمریکای آنان رأس در و جهان مستکبران و زورگویان و قلدران برابر

 مقابل در آن برافراشته گردن و آن الهی هیبت و عظمت و انقالب از پاسداری و صیانت و ناپذیریتسلیم سال، چهل این

  .1.«است رفتهمی شمار به بوم و مرز این جوانان ویژهبه ایرانی و ایران شدهشناخته خصوصیّت مستکبر، و متکبّر هایدولت

 حکمت عزّت،» اصل   از هاییشاخه سه، هر، این دشمن با مرزبندی و خارجی روابط ملی، عزت" منظر رهبر معظم انقالباز   

 آمریکا لطهس برابر در مقاومت الگوی اساس بر اسالمی بیداری نهضت جدید تحرّک" ایشان ."اندالمللیبین روابط در «مصلحت و

 حضور گسترش منطقه؛ در آنها خائن همکاران شدن گیرزمین و آسیا غرب منطقه در آمریکا هایسیاست شکست صهیونیسم؛ و

 مظاهر از بخشی"را به عنوان "سلطه جهان سراسر در آن وسیع بازتاب و آسیا غرب در اسالمی جمهوری سیاسی قدرتمندانه

 در ایشان همچنین. 2«.آمدنمی دست به جهادی مدیران حکمت و شجاعت با جز» کهشمرند بر می" اسالمی جمهوری عزّت

 را وا که است جامعه یک یا فرد یک درونی مستحکم ساخت معنای به عزت: »فرمودند عزت، تعریف در )ره(امام رحلت سالگرد

 نیز را ملی عزتجایی دیگر  در و3«بخشدمی غلبه چالشها بر و کندمی اقتدار دارای موانع با مقابله در و دشمن با مقابله در

 واقعیاتی یک از ناشی باشد، واقعیات از ناشی افتخار احساس این که ملی افتخار احساس یعنی ملی عزت: »کردند یفرتع گونهاین

 یک در چنانچه اگر که است چیزهایی جمله از ملی عزت این. تصورات و توهمات بر متکی نه و زمین روی بر و جامعه متن در

  4.«شودمی نابود ملت آن هویت شد، نابود و رفت بین از کشوری

ای هخواهیم یک خواستاگر می»کنند که در این خصوص نیاز به گفتمان سازی است. چنانکه می فرمایند: لذا تاکید می  

 5 .«صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریمتحقّق پیدا کند، قدم اّول این است که این خواسته را به

ریزی مداوم و دائمی تبلیغی و با هدف کردن یک مفهوم و یک معرفت با استفاده از برنامه گیرسازی، فرآیند همهگفتمان

رشد اعمال صالح در  آن، هاییو هدف ن است میانی رشد اندیشه، بینش و باور همراه با احساس مسئولیت و تعهّد جامعه

گاه گفتمان  این مبنا، باور عمومى، تجلّی بدانیم. بر« شرایط تفاهم و مفاهمه در جامعه»گفتمان را باید  6ست.جامعه ا

                                                           
 رهبری. معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیانیه گام دوم انقالب، پایگاه 1
 رهبری. معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیانیه گام دوم انقالب، پایگاه 2

 14/3/91رهبری، معظم مقام دفتر رسانی اطالع پایگاه ،(ره) خمینی امام رحلت سالگرد سومین و بیست مراسم در بیانات.  3

 7/3/97دانشجویان، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  از جمعی دیدار در بیانات 4

 13/4/94  رهبری، معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیانات، پایگاه5

 11/12/97دفتر مقام معظم رهبری،  رسانیاطالع انقالب، پایگاه دوم گام بیانیه گفتمانی کارکرد . اشیری، سعید، ده 6
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...( مورد تفاهم، قبول و پذیرش عموم  وضعیتی که یک سخن )یک آرمان، یک معرفت و است؛ گفتمان یعنى آن جامعه

اى از زمان در یک جامعه جامعه، مفهوم و معرفتی است که در بُرهه مردم تلقى شود و مردم به آن توجه کنند؛ گفتمان

  .1شودر میگیهمه

ای هویژه رسانه ملی باید با شناسایی شاخصسازی بهسازی و گفتماناندر کار فرهنگنهادهای دست برای تحقق این هدف، 

های اصلی این مفاهیم و مقوله "عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن" مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص

ین ابه این منظور  های مختلف به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند.قرار دهند و به شیوهگفتمان را محور تولید محتوای خود 

و  استخراج  "عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن"های مقام معظم رهبری در موضوع با رصد سخنرانی 2پژوهش

ای حلیل مضمونی، در صدد است تا زمینهبه روش ت 1396 تا 1398 هایسال له طیها از بیانات معظماین مفاهیم و مقوله

ه ب ،"عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن"سازیای برای گفتمانبرای سیاستگذاری و تولید محتوای رسانه

 مین محور اصلی بیانیه گام دوم انقالب، فراهم آورد. ششعنوان 

 "نبا دشم یو مرزبند یروابط خارج ،یعزت مل" یگفتمان ساز در خصوص یمقام معظم رهبر اناتیب یمحورها نیهمترم*
 

 

 

 

 

 

                                                           
 . همان منبع. 1
 ، انجام شده است.1398، مرکز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا ، تهران،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب". این پژوهش بر اساس مجموعه کتابهای  2

تقید به اصول و آرمان های نظام، 
راه دستیابی به حفظ عزت ملی

سیاستگذاری بر اساس حفظ -1
کشور/استقالل نظام

باور به اندیشه خودی-2
پایداری و استقامت در حفظ -3

کشور و نظام
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 بر اساس حفظ استقالل نظام/کشور یاستگذاریس -1
 

 

 
 

 دولتمردان یاز سو ژهیامام )ره( به و نیعزت آفر شهیاز اند یرویپ-1-1

 

 

 یحفظ عزت مل یبرا یو علم ی/معنو ینید هیروح تیهتمام و تقوا-2-1

 

 

پیروی از اندیشه عزت -1-1
به ویژه از سوی ( ره)آفرین امام 

دولتمردان

اهتمام و تقویت روحیه -2-1
معنوی و علمی برای حفظ /دینی 

عزت ملی

عزت ملی ایران وابسته به -3-1
شکل گیری انقالب اسالمی

ار اندیشه مقاومت میراث ماندگ
(ره)و جهان گستر امام

ه خودباوری برخاسته از اندیش
ت و امام نتیجه دستیابی به عز

پیشرفت

شناسایی درست و متعهدانه 
آرمانها و اهداف از سوی دولت

عمل به قرآن و ایستادگی در راه عزت و پیروزی ملی

تمسک به قران مایه عزت نظام

دانش مایه عزت و توانایی

معنویت نگهدارنده هویت ، عزت و استقالل ملی
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 یانقالب اسالم یریوابسته به شکل گ رانیا یعزت مل -3-1

 

 

  باور به اندیشه خودی -2

 
 

 استقالل در فکر و تصمیم گیری -1-2

 

ا.ا.عزت ملی یکی از خواسته های مهم نظام ج

ا دلیل عصبانیت دشمن.ا.اقتدار و عزت وام گرفته از قدرت الهی در ج

رشد پیشرفت و اقتدار ملی در دهه های بعد از انقالب

بازگرداندن عزت ملی با پیروزی انقالب

لگد مال شدن عزت ملی در دوران قبل از انقالب

برتری پیشرفتهای انقالب اسالمی ایران در قیاس با انقالب های جهان

استقالل در فکر و تصمیم گیری-1-2

اصالح اقتصاد برای کسب عزت ملی با نگاه بومی و علمی-2-2

آگاهی بخشی و ارتباط گیری با نسل جوان به منظور صیانت از عزت ملی و حاکمیتی-3-2

نیجهاتعامالتدرهاغربیویژهبهبیگانگانبرابردرنیامدنکوتاهبارهدرسیاستگذارانبههشدار-4-2

پاسداری و تقویت عزت ملی، وظیفه خطیر مسئوالن قوا -5-2

ارجاع به درون برای اصالح کارهاربی هااتکا نکردن به بیگانگان به ویژه غ
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 اصالح اقتصاد برای کسب عزت ملی با نگاه بومی و علمی -2-2

 

 

 با نسل جوان به منظور صیانت از عزت ملی و حاکمیتی آگاهی بخشی و ارتباط گیری-3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید و اقتصاد مقاومتی راهی برای درک عزت ملی

ضعف عملکرد اقتصادی با وجود برخورداری از الگوی مطلوب اقتصادی

وابستگی عزت ملی به اقتصاد

عزت ملی یعنی افتخار به داشته های واقعی

نوید پیروزی و عزت ایران به 
جوانان

لزوم آگاهی جوانان از مخالفت 
دشمنان ایران با عزت و 
استقالل و پیشرفت کشور

جوانان ذخایر عزت آفرین 
کشور

لزوم توجه جوانان به نقش 
ا .ا.عزت آفرین ج

لزوم آمادگی و تالش جوانان 
به اوج عزت. ا.برای رسیدن ج
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 کوتاه نیامدن در برابر بیگانگان به ویژه غربی ها در تعامالت جهانی بارههشدار به سیاستگذاران در -4-2

 

 

 پاسداری و تقویت عزت ملی، وظیفه خطیر مسئوالن قوا  -5-2
 

 

 پایداری و استقامت در حفظ کشور و نظام -3
 

 

 

 

ر مدیریت روابط بین الملل ب
مبنای عزت، حکمت و 

مصلحت

مدیریت جهادی حکیمانه و 
شجاعانه عامل اقتدار منطقه 

ای ایران

مرزبندی انقالبی، ارزشی، 
حکیمانه و مصلحت جویانه 
و دولت در رویارویی با آمریکا

اروپا

ضرورت موضع گیری در 
برجام متناسب با منافع و 

عزت ملی

ران بی اعتمادی به سیاستگذا
خارجی

دقت داشتن در روابط 
ی دیپلماسی با اروپایی های ب

اخالق

بهره گیری و استفاده از 
کیه بیگانگان بدون اعتماد و ت

به آنان 

ا با به .ضرورت حفظ عزت ج
کارگیری عقل، تدبیر و 

مراودات، تصمیم گیری ها و 
حرف های درست

حفظ عزت ملی آزمون بزرگ مسئوالن کنونی

اتحاد ملی، فرهنگ ملی و داشتن مسئوالن متعهد از لوازم کسب عزت ملی

حفظ عزت ملی یکی از تعهدات رئیس جمهور

حفظ عظمت و بزرگی ملت ایران در مواجهه با ابر قدرت ها

مجلس، مظهر عزت و اقتدار ملی

هم افزایی همه نهادها اعم از نظامی، علمی و  غیره برای حفظ امنیت و عزت ملی

ان دفاع در مقابل تجاوز بیگانگ-1-3
ه به مرزهای کشور موجب دستیابی ب

عزت ملی

اهمیت پشتیبانی ملت از -2-3
جمهوری اسالمی برای حفظ عزت 

ملی

توجه دادن دولتمردان به -3-3
دشمن شناسی دقیق و سهل 

نگرفتن نقشه های دشمن
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 یبه عزت مل یابیموجب دست ،کشور یبه مرزها گانگانیدفاع در مقابل تجاوز ب-1-3

 
 

 یحفظ عزت مل یبرا یاسالم یملت از جمهور یبانیپشت تیاهم-2-3

 

 

 دشمن یو سهل نگرفتن نقشه ها قیدق یتوجه دادن دولتمردان به دشمن شناس-3-3

 

عزت ملی برآمده از 
جانفشانی نیروهای مسلح

مجاهدت فرزندان کشور 
موجب عزت پایدار

اهمیت امنیت برای 
پیشرفت و عزت آفرینی

عزت ملی ایران در منطقه 
با غلبه بر تکفیری ها 
دفاع مقدس تضمین 

کننده هویت و عزت ملی

ثواب دنیوی مجاهدت در 
راه خدا، رسیدن به عزت 

و اقتدار و پیشرفت

عزت ملی نتیجه ایستادگی و
فداکاری و بصیرت مردم

پایمردی و همت بلند 
همگان، ضرورتی برای 

رسیدن به عزت و پیشرفت

ا پشتیبانی ملت از انقالب ب
همه کاستی ها

تالش همگان در جهت 
پیشرفت ملت ایران در همه 

عرصه ها

نابودی عزت ملی برابر با 
نابودی هویت ملی

حضور منظم، قانونمند و 
اخالقی مردم در انتخابات 
مایه آبرو و بی اخالقی در 

انتخابات مایه خسران

حضور ملت در انتخابات 
عامل حراست از عزت ملی

شرکت مردم در انتخابات 
موجب ارتقای عزت ملی

هوشیاری مسئوالن در 
برابر رفتارهای منافقانه 

دشمن

اهمیت شناسایی موقعیت 
خود و دشمن برای مقابله

تالش دشمن برای ضعیف 
نشان دادن ایران

شناسایی دشمن اصلی

صف بندی خود و دشمن
اراده قوی، تصمیم جدی و 
بصیرت الزم، شرط ایمن 

ماندن در برابر دشمن

پرهیز از تحریک دشمن به 
عنوان یک اصل عقالنی

پیروزی مشروط به 
شناخت دشمن و 

ترفندهایش و چگونگی 
مقابله با آن

شناخت دشمن به ویژه 
آمریکا یکی از شروط برای 

رسیدن به آرمان های 
انقالب اسالمی

ضرورت شناخت درست 
دشمن و عمق دشمنی اش 
با نظام و ملت راهی برای 

پیروزی

نشان دادن ایستادگی در 
برابر آمریکا و صهیونیست

ها از سوی نامزدهای 
انتخاباتی و دولتمردان
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 باور و تقید به آرمانهای نظام نتیجه راهبردی تقویت  ،"عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن" *

در بیانات مقام معظم رهبری  "با دشمن عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی"ضامین و مفاهیم مرتبط با موضوع از بررسی م

 آید که رهبر معظم انقالب در خصوص این موضوع هم حوزه فکر و اندیشه را مشخصطی سالهای گذشته چنین بر می

 ند.ااند و هم شیوه عمل و چگونگی انجام کار را تعیین کردههم شیوه سیاستگذاری و مبانی آن را ترسیم کرده ،اندکرده

ته از های برخاسباید مبتنی بر اندیشه ،، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنعزت ملی که توان گفتمی به این ترتیب

گیری قرار گیرد. از این منظر هرگونه تفکری که با نفی باورهای خودی یا بومی مورد رایزنی و تصمیم ،درون و خویشتن

ای هخسران همراه است. سیاستگذاری و طراحی سیاست حلیل و تفسیر این محور باشد نافرجام و با ضرر وتبه دنبال 

 اسالمی و کشور شکل بگیرد و این مهم بدون مرتبط با این محور نیز باید مبتنی بر پاسداری از استقالل نظام جمهوری

 های انقالب اسالمی ممکن نیست.توجه به اصول و آرمان

ا زند و در تقابل بخارجی را به نفع جمهوری اسالمی رقم میکند و روابط را تضمین می "عزت ملی"در نهایت طریقتی که 

کند، پایداری و استقامت در زمینه حفظ کشور و نظام است. بنابر این با توجه به چارچوب دشمن پیروزی را نصیب کشور می

  1است. « نظامهای باور و تقید به آرمان»تعریف شده باید گفت که نکته فراگیر در مجموع متون مربوط به این محور 
 

 

 2بیانیه گام دوم انقالب  در متن "عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن " پیوست : مباحث مرتبط با*

 :برکات بزرگ انقالب اسالمی 

 جهان مستکبران و زورگویان و قلدران برابر در روزافزون ایستادگی( هفت

شکوه و پُرابّهت نماد: سابعاً ستادگی افتخارآمیز و با ستکبران و زورگویان و قلدران برابر در ای  نانآ رأس در و جهان م

 داریپاس و صیانت و ناپذیریتسلیم سال، چهل این تمام در. شد تربرجسته روزروزبه کار،جنایت و خوارجهان آمریکای

 خصتتتوصتتتیّت مستتتتکبر، و متکبّر دولتهای مقابل در آن یبرافراشتتتته گردن و آن الهی هیبت و عظمت و انقالب از

ست میرفته شماربه بوم و مرز این جوانان بویژه ایرانی و ایران یشدهشناخته صارگر قدرتهای. ا  همواره که جهان انح

 خود شتتوم مقاصتتد برای آنها حیاتی منافع کردن پایمال و کشتتورها دیگر استتتقالل به اندازیدستتت در را خود حیات

سته سالمی ایران برابر در اند،دان ضای در ایران ملّت. کردند ناتوانی به اعتراف انقالبی، و ا ستت انقالب بخشحیات ف  وان

ست ست نخ شاندهد صر و آمریکا ین شور از را ملّت به خائن عن  یدوباره یسلطه از امروز تا هم آن از پس و برانَد ک

 .کند جلوگیری شدّت و قدرت با کشور بر جهانی قلدران

 : بینانه به آیندههای اساسی در پرتو امید و نگاه خوشگام دوم و سرفصلها و توصیه 

 با دشمن یمرزبند ،یروابط خارج ،یشش( عزت مل

در روابط « عزّت، حکمت، و مصلحت»از اصل   ییهاهر سه، شاخه نیبا دشمن: ا یمرزبند ،یروابط خارج ،یعزّت ملّ »

نهضت  دیظهورند: تحرّک جد در آستانه ای افتهیاست که تحقّق  ییهادهیامروز شاهد پد ،یجهان . صحنهاندیالمللنیب

 در منطقه کایآمر یهااستیشکست س سم؛یونیو صه کایآمر سلطه برمقاومت در برا یبر اساس الگو یاسالم یداریب

                                                           
 ا.ا.ج سیمای و صدا تحقیقات مرکز ، تهران دوم، گام بیانیه گانه هفت محورهای باره در رهبری معظم مقام فکری منظومه تبیین ،(1398)  محبوبه محمدی، علی.  1
 22/11/97بیانیه گام دوم انقالب، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  2
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در  یاسالم یجمهور یاسیس شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه ریگنیو زم ایآسغرب 

 آن در سراسر جهان سلطه. عیو بازتاب وس ایغرب آس

. آمدیبه دست نم یجهاد رانیاست که جز با شجاعت و حکمت مد یاسالم یاز مظاهر عزّت جمهور یبخش نهایا

بر  عالوه رانیو خدعه و دروغ است. امروز ملّت ا بیآنها عمومًا شامل فر یشنهادهاینظام سلطه نگرانند؛ پ سردمداران

 یاسالم ی. دولت جمهورداندیقابل اعتماد مریو غ گرعهخد زیرا ن ییاروپا یهااز دولت یتعداد کار،تیجنا یکایآمر

نکند؛ از  ینینشگام هم عقب کیخود،  یو ملّ یانقالب یهاشخود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارز یمرزبند دیبا

 انهیجوو مصلحت مانهیحال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکپوچ آنان نهراسد؛ و در همه یدهایتهد

و  ستیمتصوّر ن یمشکل چیحّل ه کایمشکالت قابل حّل خود را با آنان حل کند. در مورد آمر ،یو البتّه از موضع انقالب

 «نخواهد داشت. یمحصول یو معنو یمادّ انیمذاکره با آن جز ز


