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دهمدقم

مقدمه  ◂

بــه نظر شــما توجه بــه بیانیه گام دوم چــه اهمیتی دارد و  «
تحلیل شما از چرایی صدور بیانیه چیست؟

من فکر میکنم حضرت آقا به تعبیری یک معاینه و تحلیلی از اوضاع 
که بر اســاس آن این بیانیه  امروز و اوضاع پیش روی انقالب داشــتند 

را صادر کردند.
چهــل ســالگی فرصــت خوبی بــرای بیــان صحبتهای جــدی بود. 
گفتمان و نقشــه راه شود در  گر بیانیه خوب عرضه شــود و تبدیل به  ا
گام پیش روی انقالب را خوب برداریم خیلی می تواند مؤثر  اینکه ما 
کشــور در  باشــد. ایــن بیانیه در واقع نســخه ای برای حل مشــکالت 
سطح کالن است. رهبری معتقدند که مردم باید این که از کجا شروع 
کجا هســتیم و چه دســتاوردهایی داشــته ایم را ببینند و  کردیم و در 
جامع هم ببینند و طبیعا مسیر پیش رو و سختی ها و پیچیدگی ها 
و ضرورتهایی که توأمان باید دنبال شوند را دریابند. یکی از معضالت 
گانه بیانیه  که یکی از بندهــای هفت  در برخــورد بــا بیانیه این اســت 
گر این مد نظر  که ا کار قرار بگیرد  به تنهایی برجســته شــود و موضوع 
رهبــری بــود بــه بیان همان نکته بســنده می کردند ولی ایشــان یک 

بسته را عرضه کردند. 
گر ما موقف انقالب را خوب متوجه بشویم و ضرورتهای پیش روی  ا
آن را ببینیم آمادگی الزم را در خودمان فراهم و این مسیر را به خوبی 
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کرد. مســئله در ذهن بنده خیلی واضح اســت. انقالب  طی خواهیم 
در یک مسیری قرار داشت و برای اینکه مرحله بعدی اش را طی کند 
نیاز به این داشته که نیازمندی هایش به رخ جامعه انقالبی کشیده 
گاهی است. جامع نگری  شود. یکی از این نیازمندی ها تامل و خودآ
و نقشه مسیر و ضرورتهای حرکت را معین کردن هم از دیگر نیازمندی 
های ادامه مســیر اســت. یکی دیگر از نیازمندی های اساســی تغییر 
نسل از مهاجرین و انصار به تابعین در برداشتن بار انقالب است. یعنی 
کمیتی که تا ابد قرار است از انقالبی بودنش  جوانها باید زیر بار اداره حا

دفاع بکنیم بروند و انقالبی تر از گذشته گام پیش رو را بردارند. 
کامال ناظر به عینیت و واقعیت باشیم تا آن  در فهم بیانیه هم باید 
را درست بفهمیم. کسی که کاسب است آیات تجاری قرآن را بهتر می 
که مادر اســت روایــات مربوط به محبت مــادر را درک  کســی  فهمد یا 
میکند. االن هم واقعیتی به نام انقالب وجود دارد و این بیانیه کمک 
که ما ایــن واقعیت را به درســتی بفهمیم. لــذا مقام معظم  کنــد  مــی 
کنونی انقالب این اســت و باید دنبال  رهبری برای اینکه بگویند نیاز 

شود این بیانیه را صادر کرده اند.
گر من بخواهم مباحث بیانیه را دسته بندی بکنم اینطور میگویم  ا
کجا بوده ایم  که در  گاهی دارد تا بداند  که جامعه ما نیاز به یک خودآ
کنون به کجا رسیده ایم و چه دستاوردهایی داریم و در مرحله بعد  و ا
توجه دادن به این نکته است که این دستاوردها را ببینیم. دشمن را 
که علی رغم دشمنی ها پیش رفته ایم بنگریم نکته  ببینیم و راهی را 
که ایشان الزم می دانند امید است و این امید یک امید واهی  دومی 
گر واقعیــات به خوبی دیده شــوند این امیــدواری رخ  نیســت چــون ا
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کــه مفصل حرکت انقالب  کنونی  خواهــد داد. به بیــان دیگر در برهه 
اســت آمادگی هایی نیاز اســت مثال یکی از این آمادگــی ها دل بریدن 
از غرب اســت. یکی دیگر از این الزامات پرچمداری به دســت جوانان 

انقالبی مومن است.

گاهی نیست؟ « آیا دل بریدن از غرب خوِد خودآ
گاهی اســت. یعنی جامعه با مرور  نــه؛ ایــن دل بریدن نتیجه خودآ
کردن تجربیاتش و با اعتماد به سنن الهی به دل بریدن از غرب خواهد 
رسید. راه اینکه خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی بهتر اتفاق 
بیفتــد و بتوانیــم آن اتفــاق اصلی را رقــم بزنیم باید مــردم اراده کنند. 
گاهی برسیم و بعد از آن اراده کنیم و بخواهیم  یعنی اول باید به خودآ
کــه اتفاقی رقم بخورد. مقام معظم رهبــری در اول فروردین فرمودند 
گر ملت تصمیم  که مســئله، اراده مــردم به خصوص جوانان اســت. ا
بگیرند تا به سمت اهداف و آرمانهای خودشان استوار حرکت بکنند 
کار تمام است. دشمن هم این نکته را فهمیده است و همه تالشش 
را می کند تا این اراده را تضعیف کند. رهبری در آن دیدار در بخشی از 
فراز پایانی فرمایشاتشان دوازده بار از این واژه استفاده کرده اند. یعنی 
چکیــده صحبت ایشــان همین بود. یکی دیگــر از نکات اصلی بیانیه 
که ما پای حرفمان ایســتاده ایم و در همان جهت حرکت  این اســت 

می کنیم. ثبات گفتمانی و ثبات مقاصد و اهداف داریم.

وضعیــت کنونی ما به تعبیر رهبــری وضعیت جنگ احزاب  «
اســت. حال بــا توجه به بیانیه چطور این نــکات را بیان کنیم 
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که در زندگی مردم ملموس باشد؟
گفــت تمثیل کوه اســت. قله  کــه در ایــن زمینه می شــود  تمثیلــی 
کوه والیت عظمی اســت. نزدیک به قله تمدن اســالمی اســت و  این 
پای کوه هم می شــود انقالب. االن ما در قســمتی از کوه هســتیم که 
شیب تندتری نسبت به بقیه جاها دارد یعنی طی این مسیر سخت 
تر است، اینجای راه و مسیر خودش سختی دارد. ما تا به حال خیلی 
خوب مسیر را طی کرده ایم و این طی مسیر به گونه ای بوده است که 
ما را امیدوار کند که ادامه راه را هم می توانیم طی کنیم. اشکاالتی هم 
گر از آنها درس بگیریم در ادامه راه موفق تر خواهیم بود.  داشته ایم اما ا
که در جنگ احزاب  من جنس راه را اینگونه می فهمم. درست است 
خیلی به مســلمین ســخت گذشــت ولی این جنگ بدون خونریزی 
که مســلمانان در وضعیت انفعال  به پایان رســید. یعنی در هنگامی 
گرسنگی بودند بدون خونریزی به پیروزی رسیدند. بعد  و ســختی و 
گرفت. یعنی به  از آن هــم فتــح مکه بدون جنگ و خونریــزی صورت 
یک اعتبار این جنگ خیلی ســخت اســت ولی به اعتبار دیگر خیلی 
امیدوار کننده است چون ما داریم به قله و پیروزی نزدیکتر می شویم. 
که تا اینجای مسیر را آمده است ادامه راه طی شدنی  کسی هم  برای 

تر است.

در شرایط کنونی طالب چه وظیفه ای دارند؟ «
طلبــه مکلف به فهــم، ترویج و اقامه دین اســت. این جزو هویت، 
رســالت و ماموریــت طلبه اســت. اقامــه دین در عصر حاضر پیشــبرد 
انقالب اسالمی است. امروز محور تجسم اسالم ناب، انقالب اسالمی 
اســت. طلبــه بــرای تبلیــغ و ترویــج دین بایــد عالم بــه زمانه باشــد و 
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نیازهــای زمانــه دینــی جامعه را برطــرف کند. طلبه باید پاســخگوی 
کنــون انقالب  مســئله هــای زمانــه جامعــه دینی اش باشــد. اینکــه ا
اســالمی در چــه موقفــی قــرار دارد مســئله طلبه اســت. طلبه مکلف 
است حرکت جامعه را در مسیر آرمانهای دینی و در مسیر انتظار امام 

عصر)عج( با روشنگری و تبیین هموار بکند. 
اساس برنامه راهبردی اسالم تبیین است. تبین نیازهای بر زمین 
که  مانده جامعه بر اساس دین. یکی از ویژگی های این بیانیه است 
مبانــی قرآنــی واضحی دارد. مثال وقتی منطــق حرکت جامعه دینی را 
کنیم. برای  کنیم جایگاه بیانیــه را در آن می توانیم پیــدا  دنبــال مــی 
فراز به فراز بیانیه هم میتوان مضامین قرآنی پیدا کرد. یکی از بزرگوران 
سرشــناس فرمودند چهارصد آیه مســتقیما همیــن مضامین بیانیه 
کلی فهم ما از حرکت پیامبــر )ص( در  را دارنــد و بیانیــه مبتنی بــر روح 
گر آقــا را ولی فقیه نبینیــم خودمان  نقطــه هــای عطف اســت. حتی ا
کنیم، نیازهــای دینی جامعه را  بایــد به صحنه جامعه اســالمی نگاه 
کنیم و با ابزار تبیین در مسیر اقامه دین و راهبری فرهنگی  شناسائی 
جامعه بکوشــیم. این توصیفی که آقا مطرح کردند توصیفی نیســت 
کــه تعبدی بپذیریم بلکه باید به صــورت انضمامی آن را بفهمیم. هر 
کم و بیش با یک ضعفی همین  کند به نظر من  کسی به انقالب نگاه 
کــه ذهن مــا در تحلیــل نهایی از  نــکات را مــی فهمــد. علــت این هم 
که ایشان سهم بسیار زیادی  حضرت آقا خیلی دور نیست این است 
که در جامعه ایجاد شده و ادبیات و طرز فکر و زاویه دید  گفتمانی  در 
گاه دارند با دســتگاه  طــالب جوان دارند. خیلی ها به صورت ناخودآ
گفتمان و به  فکری حضرت آقا فکر میکنند. البته وقتی به اساس آن 
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صحنه انقالب نگاه می کنند نمی توانند به اشراف آقا بر عرض وطول 
و ژرفا و جامعیت نگاه آقا انقالب را ببینند ولی شبیه به همین نیاز ها را 
می توانند تصدیق کنند و با راهنمایی و راهبری آقا حتما توجهاتشان 
بیشــتر مــی شــود. فلذا طلبــه موظف بر تبیین مســئله هــای جامعه 
است. شهید مطهری می فرماید طلبه مثل طبیب است. طلبه باید 
گر جامعه  گرفتــاری ها و مشــکالت جامعه را حــل کند. ا آالم روحــی و 
گرفتار ناامیدی باشد طلبه موظف است بر اساس دین و به نام تبیین 
دیــن امیــدواری را در جامعه ترویج بدهد امیدواری به حضرت حق، 
امید به اراده مومنین، امید به حرکت جامعه اســالمی. بیانیه دقیقا 
گر نقش راهبردی طلبه تبیین است  یک راهنما برای طلبه است که ا
این بیانیه نیازسنجی های روی زمین جامعه را به او نشان می دهد 
که ما  تا به آنها پاســخ دهد. لذا طلبه باید حقیقت و واقعیت جامعه 
گوییم و در بیانیه منعکس اســت  به آن نیاز امروز جامعه انقالبی می 
را به جامعه منتقل کند چه اسمس از بیانیه بیاورد و چه نیاورد. یکی 
از بهترین فرصتهای تبیین نیازهای جامعه دینی ماه مبارک رمضان 
که طالب  است. ماه مبارک ماه قرآن است. لذا بهترین فرصت است 
کنند و راهکارهای  به صورت قرآنی نیازها و دردهای جامعه را تبیین 
عبور از مشکالت پیش رو را به صورت قرآنی به جامعه عرضه نمایند و 

یک عزم و اراده عمومی برای استقامت و امید ایجاد کنند.
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ا م« قمم مطمباطمی«هاوقما موم قمد» مینایب

بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران ◂

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را 
گرچه  که ا پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد 
دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند اما دوستانش 
در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن 

پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.
در چنیــن نقطــه ی عطفــی، رهبر حکیم انقالب اســالمی بــا صدور 
گام دوم انقالب« و برای ادامه ی این راه روشــن، به تبیین  »بیانیه ی 
دســتاوردهای شــگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی 
اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه 

فرموده اند.
بیانیه ی »گام دوم انقالب« تجدید مطلعی اســت خطاب به ملت 
که به مثابه منشــوری برای »دومین مرحله ی  ایران و به ویژه جوانان 
خودســازی، جامعه پــردازی و تمدن ســازی« خواهــد بــود و »فصــل 

جدید زندگی جمهوری اسالمی« را رقم خواهد زد.
که ایجــاد تمدن نوین  گام دوم، انقــالب را »بــه آرمــان بزرگش  ایــن 
اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمٰی )ارواحنافداه( 

هست« نزدیک خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به این  شرح است:
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حیم حمن الرّ بسم اهلل الرّ

د و آله  
ّ

لام علی سّیدنا محم لاة و السّ
ّ

الحمدهلل ربّ العالمین و الص

ین.
ّ

اهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الد
ّ

الط

ود انقــالب اســالمی بــه دومین مرحله  ی خودســازی،  «   ور
جامعه پردازی و تمدن سازی 

کمتــر مّلتی به انقــالب هّمت  از میــان همــه ی مّلتهای زیر ســتم، 
کرده اند، کمتر  میگمارد؛ و در میان مّلتهایی که به پاخاسته و انقالب 
کار را به نهایت رســانده و به جز تغییر  دیده شــده که توانســته باشــند 
حکومتها، آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند. اّما انقالب ُپرشکوه 
مّلت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر جدید است، تنها 
که یک چّله ی ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش  انقالبی اســت 
که غیر قابل مقاومت  پشت سر نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی 
کرامــت خــود و اصالــت شــعارهایش صیانــت  بــه نظــر میرســیدند، از 
کــرده و اینــک وارد دّومیــن مرحلــه ی خودســازی و جامعه پــردازی و 
تمّدن ســازی شده  اســت. درودی از اعماق دل بر این مّلت؛ بر نسلی 
که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانِی  کرد و ادامه داد و بر نسلی  که آغاز 

چهل سال دّوم میشود.

وزی انقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالم «   پیر
آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم شده بود و کسی 
گمــان یــک نهضت بــزرگ دینــی را نمیُبرد، انقالب اســالمی ایــران، با 
کهنگی  قدرت و شــکوه پا بــه میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکســت؛ 
کرد و  کنار هم مطرح  کشــید؛ دین و دنیا را در  کلیشــه ها را به رخ دنیا 
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گمراهی  که سردمداران  آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود. طبیعی بود 
کام مانــد. چپ و  کنش نــا کنــش نشــان دهنــد، اّمــا ایــن وا و ســتم وا
راسِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا 
کردند به اجِل  کردن آن، هرچه  گونه گون برای خفه  گسترده و  تالش 
کنون با گذشت چهل جشن ساالنه ی  محتوم خود نزدیک تر شدند. ا
انقالب و چهل دهه ی فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و 
دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند، دست وپنجه 
نرم میکند! و انقالب اســالمی با حفظ و پایبندی به شــعارهای خود 

همچنان به پیش میرود.

  شــعارهای جهانــی، فطری، درخشــان و همیشــه زنده ی  «
انقالب اسالمی

بــرای همه چیز میتــوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، 
اّما شــعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مســتثنا اســت؛ 
آنهــا هرگــز بی مصــرف و بی فایــده نخواهنــد شــد، زیــرا فطرت بشــر در 
همه ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، معنوّیت، عدالت، 
اســتقالل، عــّزت، عقالنّیــت، بــرادری، هیچ یــک به یک نســل و یک 
جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول 
کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصّور کرد که از این چشم اندازهای مبارک 
دل زده شــوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مسئوالن از 
این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای 

تحّقق آنها.
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  دفاع ابدی از نظریه ی نظام انقالبی «
انقالب اســالمی همچون پدیــده ای زنده و بــااراده، همــواره دارای 
انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر 
و اهل انفعال نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان میدهد و آن را 
نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی عمل میشمارد، اّما به 
هیچ بهانه ای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته 
اســت، فاصله نمیگیرد. انقالب اســالمی پس از نظام ســازی، به رکود 
و خموشــی دچار نشــده و نمیشــود و میان جوشــش انقالبــی و نظم 
سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظرّیه ی نظام 

انقالبی تا ابد دفاع میکند.

  جمهوری اسالمی و فاصله ی میان بایدها و واقعیتها «
جمهوری اســالمی، متحّجر و در برابر پدیده ها و موقعّیتهای نو به 
ک نیســت، اّما به اصول خود بشــّدت پایبند  نو، فاقد احســاس و ادرا
و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان بشّدت حّساس است. 
با خطوط اصلی خود هرگز بی مباالتی نمیکند و برایش مهم است که 
چرا بماند و چگونه بماند. بی شک فاصله ی میان بایدها و واقعّیتها، 
همــواره وجدانهــای آرمان خــواه را عــذاب داده و میدهــد، اّمــا ایــن، 
گذشته در مواردی بارها  فاصله ای طی شــدنی است و در چهل سال 
طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا 

و ُپرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
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  انقالب اسالمی؛ مایه ی سربلندی ایران و ایرانی «
گذشــت  انقــالب اســالمی مّلــت ایــران، قدرتمنــد اّمــا مهربــان و با
که  و حّتــی مظلــوم بــوده اســت. مرتکــب افراط هــا و چپ روی هایــی 
مایــه ی ننگ بســیاری از قیامها و جنبشــها اســت، نشــده اســت. در 
گلوله ی اّول را شــّلیک نکرده  هیــچ معرکــه ای حّتی با آمریکا و صّدام، 
کرده و البّته  و در همه ی موارد، پس  از حمله ی دشــمن از خود دفاع 
ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقالب از آغاز تا امروز نه 
بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در 
برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع 
کرده است. این جوانمردی و مرّوت انقالبی، این صداقت و صراحت 
کنار مظلومان  و اقتــدار، ایــن دامنه ی عمل جهانــی و منطقــه ای در 

جهان، مایه ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.

  برای برداشــتن گامهای اســتوار در آینده، باید گذشــته را  «
درست شناخت

اینــک در آغــاز فصــل جدیــدی از زندگــی جمهــوری اســالمی، ایــن 
که پا بــه میدان عمل  بنــده ی ناچیــز مایلم بــا جوانان عزیزم، نســلی 
میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ســاختن ایران اســالمی 

بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اّول درباره ی گذشته است.
عزیــزان! نادانســته ها را جــز بــا تجربــه ی خــود یا گوش ســپردن به 
تجربــه ی دیگــران نمیتــوان دانســت. بســیاری از آنچــه را مــا دیــده و 
آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما 
خواهید دید. دهه های آینده دهه های شما است و شمایید که باید 
کنید و آن را هرچه بیشتر  کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست 
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که ایجاد تمّدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع  به آرمان بزرگش 
کنیــد. برای  خورشــید والیــت عظمــٰی )ارواحنافــداه( اســت، نزدیک 
برداشــتن گامهای اســتوار در آینده، باید گذشــته را درســت شناخت 
گــر از ایــن راهبرد غفلت شــود، دروغها به  گرفــت؛ ا و از تجربه هــا درس 
جای حقیقت خواهند نشســت و آینده مورد تهدیدهای ناشــناخته 
گرفــت. دشــمنان انقالب بــا انگیــزه ای قــوی، تحریف و  قــرار خواهــد 
دروغ پــردازی درباره ی گذشــته و حّتی زمــان حال را دنبال میکنند و 
از پــول و همــه ی ابزارها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و 
گاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید. آ

  آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه ی صفر «
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه ی صفر آغاز شد؛

کــه عالوه  بر   اّواًل: همه چیــز علیــه مــا بــود، چه رژیم فاســد طاغوت 
وابســتگی و فســاد و اســتبداد و کودتایی بودن، اّولین رژیم سلطنتی 
کــه به دســت بیگانه -و نه به زور شمشــیر خود- بر ســِر  در ایــران بــود 
کار آمــده بــود، و چــه دولــت آمریکا و برخــی دیگر از دولتهــای غربی، و 
چه وضع بشــّدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شــرم آور در علم و 

فّناوری و سیاست و معنوّیت و هر فضیلت دیگر.
ثانیــًا: هیــچ تجربه ی پیشــینی و راه طی شــده ای در برابــر ما وجود 
آن  امثــال  و  مارکسیســتی  قیامهــای  کــه  اســت  بدیهــی  نداشــت. 
کــه از متن ایمان و معرفت اســالمی پدید  نمیتوانســت بــرای انقالبی 
آمده اســت، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و 
تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهورّیت و اسالمّیت و ابزارهای تشکیل و 
پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام 
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خمینی، به دست نیامد. و این نخستین درخشش انقالب بود.

  تقابــل دوگانــه ی جدیــد »اســالم و اســتکبار«؛ پدیــده ی  «
برجسته ی جهان معاصر

پــس آ نگاه انقالب مّلــت ایران، جهان دوقطبــی آن روز را به جهان 
کرد و سپس با ســقوط و حذف شوروی و اقمارش  ســه قطبی تبدیل 
و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه ی جدید »اسالم و 
کانون توّجه جهانیان  استکبار« پدیده ی برجسته ی جهان معاصر و 
شــد. از ســویی نــگاه امیدوارانــه ی مّلتهــای زیــر ســتم و جریانهــای 
آزادی خــواه جهــان و برخــی دولتهای مایل به اســتقالل، و از ســویی 
کینه ورزانه و بدخواهانه ی رژیم های زورگو و قلدرهای باج طلب  نگاه 
عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله ی 
کرد؛ دشــمنی ها با  انقالب، فرعونهای در بســتِر راحت آرمیده را بیدار 
گر نبــود قدرت عظیــم ایمــان و انگیزه ی  همــه ی شــّدت آغــاز شــد و ا
ایــن مّلــت و رهبــری آســمانی و تأییدشــده ی امــام عظیم الّشــأن ما، 
تــاب آوردن در برابــر آن همــه خصومت و شــقاوت و توطئه و خباثت، 

امکان پذیر نمیشد.

  مدیریــت جهــادی و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم«؛ عامل  «
عزت و پیشرفت ایران در همه ی عرصه ها

به رغــم همــه ی ایــن مشــکالت طاقت فرســا، جمهــوری اســالمی 
روزبه روز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، 
شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفت آور 
در ایــران اســالمی اســت. عظمــت پیشــرفتهای چهل ســاله ی مّلت 
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که این مّدت، با مّدتهای مشــابه  ایران آنگاه بدرســتی دیده میشــود 
کتبر شوروی و  در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب ا
انقالب هند مقایســه شــود. مدیرّیتهای جهادی الهام گرفته از ایمان 
که امام بزرگوار به همه ی ما  اســالمی و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم« 

آموخت، ایران را به عّزت و پیشرفت در همه ی عرصه ها رسانید.

««برکات«بزرگ«انقالب«اسالمی««
که در  کشــور  انقــالب بــه یک انحطاط تاریخــی طوالنی پایان داد و 
دوران پهلوی و قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، 
گام نخســت، رژیم ننگین  گرفــت؛ در  در مســیر پیشــرفت ســریع قــرار 
سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد 
و عنصر اراده ی مّلی را که جان مایه  ی پیشرفت همه جانبه و حقیقی 
است در کانون مدیرّیت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان دار اصلی 
حوادث و وارد عرصه ی مدیرّیت کرد؛ روحیه  و باور »ما میتوانیم« را به 
همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  اّتکاء به توانایی داخلی 

را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:

  یک ( ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران «
که  کشور و تمامّیت ارضی و حفاظت از مرزها را  اّواًل: ثبات و امنّیت 
کرد و معجزه ی  گرفته بود ضمانت  آماج تهدید جّدی دشــمنان قرار 
پیــروزی در جنــگ هشت ســاله و شکســت رژیــم بعثی و پشــتیبانان 

آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید  آورد.
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  دو ( موتــور پیشــران کشــور در عرصــه ی علــم و فّناوری و  «
ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

کشــور در عرصــه ی علــم و فّنــاوری و ایجــاد  ثانیــًا: موتــور پیشــران 
کنون ثمرات  که تا ا زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد 
گیرتر میشــود. هزاران شــرکت دانش بنیان،  بالنــده ی آن روزبــه روز فرا
هزاران طرح زیرســاختی و ضروری برای کشــور در حوزه های عمران و 
حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشاورزی و آب و غیره، 
میلیون هــا تحصیل کرده ی دانشــگاهی یــا در حال تحصیــل، هزاران 
کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه ی  واحد دانشگاهی در سراسر 
سوخت هسته ای، سّلول های بنیادی، فّناوری نانو، زیست فّناوری و 
کّل جهان، شصت برابر شدن صادرات  غیره با رتبه های نخستین در 
غیرنفتــی، نزدیــک به ده برابر شــدن واحدهــای صنعتی، ده هــا برابر 
شــدن صنایــع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ بــه فّناوری بومی، 
گون مهندســی از جمله در  گونا برجســتگی محســوس در رشته های 
صنایع دفاعی، درخشــش در رشــته های مهم و حّســاس پزشــکی و 
جایگاه مرجعّیت در آن و ده ها نمونه ی دیگر از پیشرفت، محصول آن 
کشور  که انقالب برای  روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است 
به ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و فّناوری صفر بود، 

در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.

  ســه( بــه اوج رســانیدن مشــارکت مردمــی و مســابقه ی  «
خدمت رسانی

ثالثًا: مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله 
بــا فتنه های داخلــی، حضــور در صحنه های مّلی و استکبارســتیزی 
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کمک رســانی ها و  بــه اوج رســانید و در موضوعــات اجتماعــی ماننــد 
کــه از پیــش  از انقالب آغاز شــده بــود، افزایش  فّعالّیتهــای نیکــوکاری 
چشــمگیر داد. پس  از انقالب، مردم در مســابقه  ی خدمت رسانی در 

حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.

  چهار ( ارتقاء شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم «
رابعًا: بینش سیاســی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی 
را به گونه ی شــگفت آوری ارتقاء داد. تحلیل سیاســی و فهم مســائل 
بخصــوص  غــرب  جنایــات  همچــون  موضوعاتــی  در  بین المللــی 
آمریکا، مســئله ی فلســطین و ظلــم تاریخی بــه مّلت آن، مســئله ی 
جنگ افروزی هــا و رذالتهــا و دخالتهای قدرتهای قلــدر در امور مّلتها 
و امثــال آن را از انحصــار طبقــه ی محــدود و عزلت  گزیــده ای بــه نــام 
روشــنفکر، بیــرون آورد؛ این گونــه، روشــنفکری میــان عموم مــردم در 
همه ی کشور و همه ی ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این 

دست حّتی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.

  پنج ( ســنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی  «
کشور

خامسًا: کّفه ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین 
کشــور به دلیل آنکه این  کارکرد عدالت در  کرد. نارضایتی این حقیر از 
گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و  ارزش واال باید 
که برای استقرار عدالت  گرفته شود  هنوز نیست، نباید به این معنی 
کار انجــام نگرفتــه اســت. واقعّیت آن اســت که دســتاوردهای مبارزه 
بــا بی عدالتــی در ایــن چهار دهه، بــا هیچ دوره ی دیگر گذشــته قابل 
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مقایســه نیســت. در رژیــم طاغوت بیشــترین خدمــات و درآمدهای 
کوچکی از پایتخت نشــینان یا همســانان آنان  گروه  کشــور در اختیــار 
کشــور بود. مردم بیشــتر شــهرها بویژه مناطق  در برخی دیگر از نقاط 
دوردســت و روســتاها در آخــر فهرســت و غالبــًا محــروم از نیازهــای 
اّولّیــه ی زیرســاختی و خدمت رســانی بودنــد. جمهــوری اســالمی در 
کمّیتهای جهان در جابه جایی خدمت و ثروت  شمار موّفق ترین حا
کشور، و از مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق  از مرکز به همه جای 
پایین دســت آن بوده است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد 
کز  کشــاورزی و رســاندن بــرق و آب و مرا کــز صنعتــی و اصــالح امور  مرا
درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین 
مناطــق کشــور، حقیقتــًا افتخارآفرین اســت؛ بی شــک ایــن همه، نه 
در تبلیغات نارســای مســئوالن انعــکاس یافته  و نه زبــان بدخواهان 
کرده اســت؛ ولی هســت و حســنه ای  خارجی و داخلی به آن اعتراف 
برای مدیران جهادی و بااخالص نزد خدا و خلق است. البّته عدالت 
که مایل است پیرو حکومت علوی  مورد انتظار در جمهوری اسالمی 
شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به 

شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

  شــش ( افزایــش چشــمگیر معنویــت و اخــالق در فضــای  «
عمومی جامعه

سادسًا: عیار معنوّیت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونه ای 
چشــمگیر افزایــش داد. این پدیده ی مبــارک را رفتار و منش حضرت 
امــام خمینــی در طــول دوران مبــارزه و پس  از پیــروزی انقالب، بیش 
 از هر چیز رواج داد؛ آن انســان معنوی و عارف و وارســته از پیرایه های 
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که مایه های ایمان مردمش بسی  گرفت  ماّدی، در رأس کشوری قرار 
ریشــه دار و عمیق بود. هرچند دســت تطاول تبلیغات مرّوج فســاد و 
بی بندوبــاری در طــول دوران پهلوی ها به آن ضربه های ســخت زده 
و لجنــزاری از آلودگــی اخالقی غربــی را به درون زندگی مردم متوّســط 
کشــانده بــود، ولــی رویکــرد دینــی و اخالقــی در  و بخصــوص جوانــان 
جمهوری اسالمی، دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب 
کــرد و فضا به ســود دین و اخالق دگرگون شــد. مجاهدتهای جوانان 
در میدانهــای ســخت از جمله دفاع مقّدس، با ذکــر و دعا و روحیه ی 
برادری و ایثار همراه شــد و ماجراهای صدر اســالم را زنده و نمایان در 
برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس وظیفه ی 
گون جهاد می شتافتند دل  دینی از عزیزان خود که به جبهه های گونا
کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خون آلود یا جسم آسیب دیده ی آنان 
کردند. مســاجد و فضاهای  روبه رو شــدند، مصیبت را با شــکر همراه 
گرفت. صــف نوبت بــرای اعتکاف از هــزاران  دینــی رونقــی بی ســابقه 
جــوان و اســتاد و دانشــجو و زن و مــرد و صــف نوبــت بــرای اردوهــای 
جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و 
کنده شد. نماز و حج و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراسم  کار آ فدا
گون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا بویژه  گونا
کیفّیت تر شده  میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبه روز بیشتر و با
است. و اینها همه در دورانی اّتفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون 
کشــاندن مرد و زن به  غــرب و پیروانش و تبلیغات ُپرحجم آنان برای 
لجنزارهــای فســاد، اخــالق و معنوّیت را در بخشــهای عمــده ی عالم 
کرده اســت؛ و این معجــزه ای دیگر از انقالب و نظام اســالمی  منــزوی 
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فّعال و پیشرو است.

ون در برابــر قلــدران و زورگویان و  «   هفــت(  ایســتادگی روزافــز
مستکبران جهان

سابعًا: نماد ُپراّبهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران 
و زورگویــان و مســتکبران جهــان و در رأس آنــان آمریــکای جهان خوار 
و جنایــت کار، روزبــه روز برجســته تر شــد. در تمــام ایــن چهــل ســال، 
تســلیم ناپذیری و صیانــت و پاســداری از انقــالب و عظمــت و هیبت 
الهی آن و گردن برافراشته ی آن در مقابل دولتهای متکّبر و مستکبر، 
خصوصّیت شناخته شده ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم 
که همواره حیات  به شــمار میرفته اســت. قدرتهای انحصارگر جهان 
خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع 
حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و 
کردند. مّلت ایران در فضای حیات بخش  انقالبی، اعتراف به ناتوانی 
انقالب توانست نخست دست نشانده ی آمریکا و عنصر خائن به مّلت 
کشــور براَنــد و پــس از  آن هم تا امروز از ســلطه ی دوباره ی قلدران  را از 

جهانی بر کشور با قدرت و شّدت جلوگیری کند.

««انقالب«چهل«ساله«و«گام«بزرگ«دوم««
جوانــان عزیــز! اینهــا بخشــی محــدود از ســرفصل های عمــده در 
سرگذشت چهل ساله ی انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و پایدار 
گام بزرگ دّوم را در پیشبرد  که شــما به توفیق الهی باید  و درخشــانی 

آن بردارید.
کشــور  کنــون برابر چشــم ما اســت:  محصــول تــالش چهل ســاله، ا
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و مّلتــی مســتقل، آزاد، مقتــدر، باعــّزت، متدّیــن، پیشــرفته در علم، 
گران بهــا، مطمئــن و امیــدوار، دارای تأثیــر  انباشــته از تجربه هایــی 
اساســی در منطقه و دارای منطق قوی در مســائل جهانی، رکورددار 
کورددار در رسیدن به رتبه های باال  در شــتاب پیشــرفتهای علمی، ر 
در دانشها و فّناوری های مهم از قبیل هسته ای و سّلول های بنیادی 
گســترش خدمات اجتماعی،  و نانــو و هوافضا و امثال آن، ســرآمد در 
ســرآمد در انگیزه هــای جهــادی میــان جوانــان، ســرآمد در جمعّیت 
جوان کارآمد، و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول 
انقالب و نتیجه ی جهت گیری های انقالبی و جهادی است. و بدانید 
گــر بی توّجهی به شــعارهای انقالب و غفلت از جریــان انقالبی در  کــه ا
برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمیبود -که متأّسفانه بود و خسارت بار 
هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در 
مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت 

کنونی وجود نمیداشت.

  اقتــدار انقــالب اســالمی و تغییــر چالــش هــا و شکســت  «
مستکبران

ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشــهای مســتکبران 
گر آن روز چالش با آمریکا بر سر  روبه رو است اّما با تفاوتی کاماًل معنی دار. ا
کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی 
در تهران یا رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سِر حضور 
ایــران مقتــدر در مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن بســاط نفوذ 
نامشروع آمریکا از منطقه ی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از 
مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از 
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گر  پرچم برافراشته ی حزب اهلل و مقاومتدر سراسر این منطقه است. و ا
آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران 
بود،  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفته ی ایرانی 
گر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند  به نیروهای مقاومت است. و ا
ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام 
اسالمی و مّلت ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی سیاسی و امنّیتی 
با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت 
معاند یا مرعوب میبیند و البّته باز هم در رویارویی، شکست میخورد. 
کنون در جایگاهی متعالی و شایسته ی مّلت  ایران به برکت انقالب، ا
گردنه های دشــوار در  ایــران در چشــم جهانیــان و عبورکــرده از بســی 

مسائل اساسی خویش است.

  جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته ی اسالمی «
اّما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای 
گمان  که به  بلند نظام جمهوری اســالمی است. دنباله ی این مسیر 
زیاد، به دشوارِی گذشته ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و سرعت 
عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، 
اندیشــمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه ی میدانهای سیاســی و 
اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و 
معنوّیت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولّیت دهند، 
گیرند، نگاه انقالبــی و روحیه ی  گذشــته بهره  از تجربه هــا و عبرتهای 
کامل  کار بندنــد و ایران عزیــز را الگوی  انقالبــی و عمــل جهــادی را به 

نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.
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کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و    نیروی انسانی مستعد و 
دینی؛ مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور

نکته ی مهّمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند، این است 
که از نظر ظرفّیتهای طبیعی و انسانی،  که در کشوری زندگی میکنند 
کم نظیــر اســت و بســیاری از ایــن ظرفّیتها بــا غفلت دســت اندرکاران 
کم اســتفاده مانــده اســت. هّمتهــای بلند و  کنــون بی اســتفاده یــا  تا
انگیزه هــای جــوان و انقالبــی، خواهنــد توانســت آنهــا را فّعــال و در 

پیشرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
کشــور، نیروی انســانی مســتعد و  مهم تریــن ظرفّیــت امیدبخــش 
کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعّیت جوان 
زیر ۴۰  سال که بخش مهّمی از آن نتیجه ی موج جمعّیتی ایجادشده 
کشــور اســت. ۳۶  در دهــه ی ۶۰ اســت، فرصــت ارزشــمندی بــرای 
میلیون نفر در سنین میانه ی ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون 
نفــر دارای تحصیالت عالــی، رتبه ی دّوم جهــان در دانش آموختگان 
کرده  کــه با روحیه ی انقالبی رشــد  علــوم و مهندســی، انبوه جوانانی 
و آمــاده ی تــالش جهــادی برای کشــورند، و جمع چشــمگیر جوانان 
که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی  محّقق و اندیشــمندی 
که هیچ  کشــور است  و غیره اشــتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای 

اندوخته ی ماّدی با آن مقایسه نمیتواند شد.
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  فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور «
به جز اینها، فرصتهای ماّدی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل 
میدهد که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه و خردمند میتوانند با فّعال کردن 
و بهره گیری از آن، درآمدهای مّلی را با جهشی نمایان افزایش داده و 
کنند  کشــور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارایاعتمادبه نفس 
کنونــی را برطــرف نمایند. ایران بــا دارا بــودن یک درصد  و مشــکالت 
جمعّیــت جهــان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان اســت: منابع 
عظیم زیرزمینی، موقعیت اســتثنائی جغرافیایی میان شــرق و غرب 
و شــمال و جنــوب، بازار بــزرگ مّلی، بــازار بزرگ منطقه ای با داشــتن 
۱۵ همســایه بــا ۶۰۰ میلیــون جمعّیــت، ســواحل دریایــی طوالنــی، 
حاصلخیــزی زمیــن با محصوالت متنــّوع کشــاورزی و باغی، اقتصاد 
کشــور اســت؛ بســیاری از  بــزرگ و متنــّوع، بخشــهایی از ظرفّیتهــای 
که ایران از نظر  گفته شده  است  ظرفّیتها دست نخورده مانده است. 
ظرفّیتهای استفاده نشده ی طبیعی و انســانی در رتبه ی اّول جهان 
اســت. بی شــک شــما جوانان مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست این 
کنید. دهه ی دّوم چشــم انداز، باید زمان تمرکز  عیب بزرگ را برطرف 
بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفّیتهای استفاده نشده 
کشــور از جمله در بخش تولید و اقتصاد مّلی ارتقاء  باشــد و پیشرفت 

یابد.
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««گام«دوم«و«سرفصلها«و«توصیه«های«اساسی«در«پرتو«««
امید«و«نگاه«خوش«بینانه«به«آینده

کنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در مــورد چند ســرفصل اساســی  ا
توصیه هایــی میکنــم. ایــن ســرفصل ها عبارتنــد از: علــم و پژوهــش، 
معنوّیت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 

عّزت مّلی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.

نــگاه  و  امیــد  از همه چیــز، نخســتین توصیــه ی مــن  اّمــا پیــش 
کلید اساســِی همه ی قفلها،  خوش بینانه به آینده اســت. بدون این 
هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و مّتکی 
کاذب و فریبنده   به واقعّیتهای عینی است. اینجانب همواره از امید 
کاذب نیز  دوری جســته ام، اّما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس 
کنون  برحذر داشــته  ام و برحذر میدارم. در طول این چهل ســال -و ا
مانند همیشــه- سیاســت تبلیغــی و رســانه ای دشــمن و فّعال ترین 
برنامه هــای آن، مأیوس ســازی مــردم و حّتی مســئوالن و مدیران ما 
از آینــده اســت. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشــان 
کردن  کــردن جلوه هــای امیدبخــش، بــزرگ  دادن واقعّیتهــا، پنهــان 
کوچــک نشــان دادن یــا انــکار محّســنات بــزرگ،  کوچــک و  عیــوب 
برنامــه  ی همیشــگی هــزاران رســانه ی صوتــی و تصویــری و اینترنتی 
دشمنان مّلت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز 
قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت 
میکننــد. شــما جوانان بایــد پیش گام در شکســتن ایــن محاصره ی 
تبلیغاتــی باشــید. در خــود و دیگــران نهــال امید بــه آینــده را پرورش 
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دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگران برانید. این نخســتین و 
ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های امیدبخش -که به برخی 
از آنها اشــاره شــد- در برابر چشم شما اســت. رویشهای انقالب بسی 
فراتر از ریزشها است و دست ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر 
کیســه دوختگان اســت. دنیا به جوان ایرانی  از مفســدان و خائنان و 
و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بســیاری از عرصه ها با چشــم 
تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی 

 آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

و اّما توصیه ها:

وهش «   یک( علم و پژ
دانش،  آشــکارترین وســیله ی عّزت و قدرت یک کشور است. روی 
که  دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود 
کند و  توانســت برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ســاله فراهم 
با وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سبک 
کاروان علم، اختیار سیاســت و  زندگــی غربی به جوامع عقب مانده از 
گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه  اقتصاد آنها را به دست 
کشــور به جوشــاندن   به نیاز 

ً
کــرد، توصیه نمیکنیــم، اّما مؤّکدا غــرب 

چشــمه ی دانش در میان خــود اصرار می ورزیم. بحمداهلل اســتعداد 
کنون نزدیک  علم و تحقیق در مّلت ما از متوّسط جهان باالتر است. ا
به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که 
برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد 
متوّســط علم در جهان- به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و 
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که ما را به رتبه ی شانزدهم در میان بیش از  فّناوری ما در این مّدت 
کشور جهان رسانید و مایه ی شگفتی ناظران جهانی شد و  دویست 
در برخی از رشته های حّساس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقاء 
که کشــور دچار تحریم مالی و  داد، همه وهمــه در حالــی اّتفاق افتاده 
تحریــم علمــی بوده اســت. ما با وجود شــنا در جهــت مخالف جریان 
دشمن ســاز، به رکوردهای بزرگ دســت یافته ایــم و این نعمت بزرگی 

که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت. است 

اّمــا آنچــه مــن میخواهم بگویم این اســت که این راه طی شــده، با 
همــه ی اهّمّیتــش فقــط یک آغاز بوده اســت و نه بیشــتر. مــا هنوز از 
قّله های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قّله ها دست یابیم. باید 
کنیــم. ما از این  کنونی دانش در مهم ترین رشــته ها عبور  از مرزهــای 
کرده ایــم. عقب ماندگی  مرحلــه هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صفر شــروع 
شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه ی 
علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه ی سختی بر ما وارد کرده و ما را از 
کنون حرکت را  این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما ا
 آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شّدت 
بــاال ادامــه یابــد تــا آن عقب افتادگــی جبران شــود. اینجانــب همواره 
کــز پژوهش و پژوهنــدگان، گرم و  بــه دانشــگاه ها و دانشــگاهیان و مرا
قاطع و جّدی دراین باره تذّکر و هشــدار و فراخوان داده ام، ولی اینک 
مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس 
گیرید. سنگ بنای  مسئولّیت بیشــتر و همچون یک جهاد در پیش 
گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از  کشــور  یک انقالب علمی در 
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قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به پاخیزید و دشمن بدخواه و 
کام سازید. ک است نا کینه توز را که از جهاد علمی شما بشّدت بیمنا

  دو( معنوّیت و اخالق «
معنوّیت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخالص، 
ایثــار، تــوّکل، ایمــان در خــود و در جامعــه اســت، و اخــالق بــه معنــی 
رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشــت، کمک به نیازمند، 
راســتگویی، شــجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقّیات نیکو 
است. معنوّیت و اخالق، جهت دهنده ی همه ی حرکتها و فّعالّیتهای 
فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی 
را حّتــی بــا کمبودهــای ماّدی، بهشــت میســازد و نبــودن آن حّتی با 

برخورداری ماّدی، جهّنم می آفریند.

کند  شــعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشــتر رشد 
برکات بیشــتری به بار مــی آورد؛ این، بی گمان محتــاج جهاد و تالش 
اســت و این تالش و جهاد، بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی 
نخواهــد یافت. اخالق و معنوّیت، البّته با دســتور و فرمان به دســت 
کنند،  نمی آیــد، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قــدرت قاهره ایجاد 
اّما اّواًل خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، و ثانیًا 
کنند و به نهادهای اجتماعی  زمینه  را برای رواج آن در جامعه فراهم 
کانونهای ضّد معنوّیت  کمک برســانند؛ با  دراین باره میدان دهند و 
و اخــالق، بــه شــیوه ی معقــول بســتیزند و خالصــه اجــازه ندهند که 

جهّنمی ها مردم را با زور و فریب، جهّنمی کنند.
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کی در  گیر، امکان بســیار خطرنا ابزارهای رســانه ای پیشــرفته و فرا
کنون  کانونهای ضّد معنوّیت و ضّد اخالق نهاده اســت و هم ا اختیار 
ک جوانــان و نوجوانــان و  تهاجــم روزافــزون دشــمنان بــه دلهــای پــا
حّتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به چشــم خود می بینیم. 
دستگاه های مســئول حکومتی دراین باره وظایفی سنگین بر عهده 
گیــرد. و این  کاماًل مســئوالنه صــورت  کــه بایــد هوشــمندانه و  دارنــد 
البّتــه به معنی رفع مســئولّیت از اشــخاص و نهادهــای غیرحکومتی 
نیست. در دوره ی پیشِ رو باید دراین باره ها برنامه های کوتاه مّدت و 

میان مّدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ ان شاء اهلل.

  سه( اقتصاد «
کلیدِی تعیین کننده اســت. اقتصــاد قوی،  اقتصــاد یک نقطــه ی 
نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است 
و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت 
دشــمنان اســت. فقر و غنا در ماّدّیات و معنوّیات بشــر، اثر میگذارد. 
که  اقتصاد البّته هدف جامعه ی اسالمی نیست، اّما وسیله ای است 
کید بر تقویت اقتصاد مستقّل  بدون آن نمیتوان به هدفها رســید. تأ
کیفّیــت، و توزیــع عدالت محور، و  کــه مبتنی  بر تولیــد انبوه و با کشــور 
مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیرّیتی خردمندانه است 
کید شــده،  و در ســالهای اخیر از ســوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأ
به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و 

فردای جامعه بگذارد.
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انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران 
طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را 
از بیرون و درون دچار چالش ســاخته اســت. چالش بیرونی تحریم و 
وسوسه ها ی دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی، کم اثر 
و حّتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و 

ضعفهای مدیرّیتی است.

بــودن  نفــت، دولتــی  بــه  اقتصــاد  وابســتگی  مهم تریــن عیــوب، 
که در حیطه ی وظایف دولت نیســت، نگاه به  بخشــهایی از اقتصاد 
خــارج و نــه بــه تــوان و ظرفّیت داخلی، اســتفاده ی انــدک از ظرفّیت 
کشــور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، و ســرانجام  نیروی انســانی 
عــدم ثبــات سیاســتهای اجرائــی اقتصــاد و عــدم رعایــت اولوّیتهــا و 
وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه های 
حکومتی است. نتیجه ی اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری 

جوانها، فقر درآمدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن است.

که  راه حــّل ایــن مشــکالت، سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی اســت 
باید برنامه های اجرائی برای همه ی بخشــهای آن تهّیه و با قدرت و 
کاری و احساس مسئولّیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود.  نشــاط 
درون زایی اقتصاد کشور، موّلد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی 
کــردن اقتصــاد و تصّدیگری نکــردن دولــت، برون گرایی با اســتفاده از 
که قباًل به آن اشــاره شــد، بخشــهای مهّم این راه حل ها  ظرفّیتهایی 
اســت. بی گمــان یــک مجموعــه ی جــوان و دانــا و مؤمن و مســّلط بر 
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دانســته های اقتصــادی در درون دولــت خواهنــد توانســت بــه ایــن 
مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید میدان فّعالّیت چنین مجموعه ای 

باشد.

که همه ی راه حل ها در داخل  جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند 
کشور است. اینکه کسی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفًا ناشی 
از تحریم اســت و عّلت تحریم هم مقاومت ضّد اســتکباری و تســلیم 
نشــدن در برابر دشــمن اســت؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشــمن 
گرگ است« خطایی نابخشودنی است. این  و بوســه زدن بر پنجه ی 
تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی 
کانونهای فکر و توطئه ی خارجی است  صادر میشــود، اّما منشــأ آن، 
که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی 

القاء میشود.

  چهار( عدالت و مبارزه با فساد «
 ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد. فســاد اقتصــادی و اخالقــی و 
گر در بدنه ی حکومتها  کشورها و نظامها و ا سیاسی، توده ی چرکین 
عارض شــود، زلزله ی ویرانگر و ضربه زننده به مشــروعّیت آنها اســت؛ 
که نیازمند مشــروعّیتی  و ایــن برای نظامی چون جمهوری اســالمی 
فراتر از مشروعّیتهای مرسوم و مبنائی تر از مقبولّیت اجتماعی است، 
بسیار جّدی تر و بنیانی تر از دیگر نظامها است. وسوسه ی مال و مقام 
و ریاســت، حّتــی در َعَلوی تریــن حکومت تاریــخ یعنی حکومت خود 
کســانی را لغزاند، پس خطر ُبروز  حضرت امیر  المؤمنین )علیه الّسالم( 
که روزی مدیران و مسئوالنش  این تهدید در جمهوری اســالمی هم 
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مســابقه ی زهد انقالبی و ساده زیســتی میدادند، هرگــز بعید نبوده و 
کارآمد با نگاهی تیزبین  که دســتگاهی  نیســت؛ و این ایجاب میکند 
و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای 

واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه های حکومتی.

کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی  البّته نســبت فســاد در میان 
در مقایســه با بســیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت 
که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهلل مأموران 
این نظام غالبًا سالمت خود را نگاه داشته اند، ولی حّتی آنچه هست 
که طهارت اقتصادی شــرط  غیر قابل قبول اســت. همه باید بدانند 
مشــروعّیت همه ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. همه 
بایــد از شــیطاِن حــرص برحذر باشــند و از لقمــه ی حرام بگریزنــد و از 
خداونــد دراین بــاره کمک بخواهند و دســتگاه های نظارتی و دولتی 
باید با قاطعّیت و حّساسّیت، از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با 
رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، 
ک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش  و منیع الّطبع با دستانی پا
اثرگذاری است از تالش همه جانبه ای که نظام جمهوری اسالمی باید 

کار برد. در راه استقرار عدالت به 

عدالت در صدر هدفهای اّولّیه ی همه  ی بعثتهای الهی است و در 
جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه ای 
کامل، جز  مقــّدس در همه ی زمانها و ســرزمین ها اســت و به صــورت 
در حکومــت حضرت ولّی عصر )ارواحنافداه( میّســر نخواهد شــد ولی 
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به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای بر عهده ی 
کمان و قدرتمندان اســت. جمهوری اسالمی ایران در  همه بویژه حا
کوتاه  که قباًل بدان اشــاره ای  گامهای بلندی برداشــته اســت  این راه 
رفت؛ و البّته در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد 
کنون  گونه نمایــی و الاقل ســکوت و پنهان ســازی که ا و توطئــه ی واژ

برنامه ی جّدی دشمنان انقالب است، خنثی گردد.

کشــور،  کــه آینــده ی  بــا ایــن همــه، اینجانــب بــه جوانــان عزیــزی 
کنون شده با آنچه باید  چشم انتظار آنها است صریحًا میگویم آنچه تا
میشــده و بشــود، دارای فاصله  ای ژرف است. در جمهوری اسالمی، 
دلهــای مســئوالن به طــور دائــم باید بــرای رفــع محرومّیتها بتپــد و از 
ک باشــد. در جمهــوری  شــکافهای عمیــق طبقاتــی بشــّدت بیمنــا
که مورد تشویق نیز هست،  کسب ثروت نه تنها جرم نیست  اسالمی 
اّمــا تبعیض در توزیــع منابع عمومی و میدان دادن بــه ویژه خواری و 
مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت 
ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو 
مورد قبول نیســت. این ســخنان در قالب سیاســتها و قوانین، بارها 
تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته ی آن، چشم امید به شما 
گون کشور به جوانان  گونا گر زمام اداره ی بخشهای  جوانها اســت؛ و ا
کاردان -که بحمداهلل کم نیســتند- ســپرده  مؤمــن و انقالبــی و دانا و 

شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهلل.
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  پنج( استقالل و آزادی «
 استقالل مّلی به معنی آزادی مّلت و حکومت از تحمیل و زورگویی 
قدرتهــای ســلطه گر جهــان اســت. و آزادی اجتماعی به معنــای حّق 
تصمیم گیــری و عمــل کردن و اندیشــیدن برای همــه ی افراد جامعه 
اســت؛ و ایــن هــر دو از جملــه ی ارزشــهای اســالمی اند و ایــن هــر دو 
عطّیــه ی الهی به انســانها یند و هیچ کدام تفّضــل حکومتها به مردم 
نیســتند. حکومتهــا موّظــف بــه تأمین ایــن دو انــد. منزلــت آزادی و 
استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیده اند. مّلت ایران 
با جهاد چهل ســاله ی خود از جمله ی آنها اســت. اســتقالل و آزادی 
کنونــی ایران اســالمی، دســتاورد، بلکه خــون آورِد صدها هزار انســان 
کار اســت؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه های رفیع  واال و شــجاع و فدا
انسانّیت. این ثمر شجره ی طّیبه ی انقالب را با تأویل و توجیه های 
ســاده لوحانه و بعضــًا مغرضانــه، نمیتــوان در خطــر قــرار داد. همــه 
-مخصوصــًا دولــت جمهوری اســالمی - موّظف بــه حراســت از آن با 
که »استقالل« نباید به معنی زندانی  همه ی وجودند. بدیهی است 
کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و »آزادی« نباید 
در تقابــل بــا اخالق و قانون و ارزشــهای الهی و حقوق عمومی تعریف 

شود.

زبندی با دشمن « وابط خارجی، مر   شش( عزت ملی، ر
ایــن هــر ســه، شــاخه هایی از اصِل »عــّزت، حکمــت، و مصلحت« 
در روابط بین المللی اند. صحنه ی جهانی، امروز شــاهد پدیده هایی 
که تحّقق یافته یا در آســتانه  ی ظهورند: تحّرک جدید نهضت  اســت 
بیداری اســالمی بر اســاس الگوی مقاومت در برابر ســلطه ی آمریکا و 
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صهیونیســم؛ شکســت سیاســت های آمریکا در منطقه ی غرب آسیا 
گســترش حضور  و زمین گیــر شــدن همــکاران خائــن آنهــا در منطقه؛ 
قدرتمندانــه ی سیاســی جمهــوری اســالمی در غــرب آســیا و بازتــاب 

وسیع آن در سراسر جهان سلطه.

کــه جز با  اینهــا بخشــی از مظاهــر عــّزت جمهــوری اســالمی اســت 
شــجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران 
نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عمومًا شامل فریب و خدعه 
و دروغ اســت. امروز مّلت ایران عالوه  بر آمریکای جنایت کار، تعدادی 
از دولتهــای اروپایــی را نیز خدعه گر و غیر قابــل اعتماد میداند. دولت 
کند؛  جمهــوری اســالمی بایــد مرزبندی خــود را با آنها با دّقــت حفظ 
گام هم عقب نشــینی نکند؛ از  از ارزشــهای انقالبــی و مّلــی خود، یک 
تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت کشور و مّلت خود 
را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البّته از موضع 
کند. در مورد آمریکا  انقالبی، مشــکالت قابل حّل خود را بــا آنان حل 
کره بــا آن جز زیان مــاّدی و  حــّل هیچ مشــکلی متصــّور نیســت و مذا

معنوی محصولی نخواهد داشت.

  هفت( سبک زندگی «
سخن الزم دراین باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر  وامیگذارم 
کتفا میکنم که تالش غرب در ترویج سبک زندگی  و به همین جمله ا
غربــی در ایــران، زیانهــای بی جبــران اخالقــی و اقتصــادی و دینــی و 
سیاسی به کشور و مّلت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه 

و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
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در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن مّلت عزیز 
در بیست ودّوم بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم اسالمی تشّکر 

میکنم و پیشانی سپاس بر درگاه حضرت حق میسایم. 
ســالم بر حضــرت بقّیــة اهلل )ارواحنافــداه(؛ ســالم بــر ارواح طّیبه ی 
شهیدان واالمقام و روح مطّهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه ی مّلت عزیز 

ایران و سالم ویژه به جوانان.

گوی شما  دعا
سّیدعلی خامنه ای
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

توضیــح :  تیترهــای میانــی متــن، جزو بیانیــه نبــوده و صرفًا برای دســته بندی 
مطالب قرار داده شده است.
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طرح تبلیغی تبیین بیانیه  ی گام دوم انقالب در ماه مبارک رمضان      ◂

که ملت اســالمی ایران برگزیده است، یعنی مسیر تحقق  مســیری 
اراده های الهی در زمین و ادامه ی راه پیامبران و مقدمه ســازی برای 
کاری تعداد زیادی از بندگان مخلص خدا به موقف  ظهور، با ایثار و فدا

کنونی رسیده است. 
که  کردیم، مسیر پر فراز و نشیبی  که شروع  فهم درست از نقطه ای 
که در آن قرار داریم  کم بر جهان آمدیم، نقطه ای  در خالف جهت حا
و چشــم انداز آینده، شــرط عزم و اراده برای ادامه دادن این راه نورانی 

است.
که نشان دهنده ی نکته ی شکوهمنِد  گام دوم انقالب،  بیانیه ی 
گفتمانــی« پــس از قریب به شــصت ســال نجواهــای انقالبی  »ثبــات 
گردان حقیقی او تا امروز است، در افق تصمیم بلند  توسط امام و شا

مدت »برپایی تمدن نوین اسالمی« تدوین شده است.
که رهبــر انقالب بــرای تدویــن ایــن بیانیه صرف  زمــان مبســوطی 
کردنــد و ارجاعــات پیاپی به آن و نیز، پیگیری های مســتمر ایشــان از 
بزرگان و مدیران و مؤثران، برای تبیین آن، حجت را بر هر مبلغ و مدیر 
فرهنگی تمام می کند که می بایست طرح تبلیغی و فرهنگی خود را در 
راستای تحقق گام دوم انقالب، سامان دهد. لذا امروز، منبر و تبلیغ و 
فعالیت فرهنگی و تربیتی، در صورتی می تواند به وصف انقالبی مزین 
گام دوم،  که نسبتش را به نحو وثیقی با محتوا و اهداف بیانیه  شــود 

مشخص کرده باشد.
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سیاست های حاکم بر طرح «

1.قرآنمحوری 
که از مسائل دارد، میدان  لسان قرآن شریف، و نوع ورود و تقریری 
که همــان اســالم قرآنی اســت، در  موّســعی بــرای تبیین اســالم نــاب 
که بهار  اختیــار مبلغ می گــذارد؛ خاصه در فرصت ماه مبــارک رمضان 
قرآن اســت، و قلوب مؤمنان برای درک معارف و احســاس نور قرآن، 
مستعدتر است، استفاده از مباحث تفسیری و معالم قرآنی، ظرفیتی 

شگرف برای مبلغ ایجاد خواهد کرد. 
به عنوان مثال، تأمل در احوال امروز انقالب اسالمی که تمام احزاب 
مجــازی و حقیقی طاغوت در تمام عرصه هــای  فرهنگی و اقتصادی 
برای هزیمت آن به میدان آمده اند، مؤمنان ژرف اندیش را به یاد ایام 
پایانی جنگ احــزاب می اندازد؛ جنگی عظیم با محاصره  ای طوالنی 
که دل منافقان و بیماران را از امید به وعده الهی منصرف، و به روایت 
کفار نمود. آنچــه می تواند عزم مؤمنان  کریم آنهــا را متمایل به  قــرآن 
را در این معرکه بین المللی جزم نماید، تدبر در آیات حماســه آفرین و 
عبرت آموز سوره مبارکه ی احزاب است. باید توجه داشت اوج فشارها 
و مصائــب در روزهــای آخــر جنگ خندق، مقــارن با اشــتداد ایمان و 
یقین جبهه حق بود و شــاید بتــوان اوضاع امروز انقالب اســالمی را با 
آن شرایط مقایسه نمود و امید به تحقق وعده نصرت الهی را مضاعف 

دانست.
گفتــن از زبــان قــرآن، مخالفــان  تجربــه نشــان داده اســت ســخن 
گر معــارف قرآنی، دقیق و  سرســخت را نیــز می تواند همراه می کنــد و ا

درست بیان شوند، زمینه پذیرش نیز بسیار مهیاتر است.
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»کتاب انقالب ما قرآن کریم و مجیدی است که از وحی حکیم خبیر 
کوچک و قابل فهم و  گرفته و در اختیار عامل و عالم، بزرگ و  منشــاء 
استفاده همگان است. این رسالت ماست که حجاب های افکنده بر 
کنون  چهره ی قرآن را کنار بزنیم و آن را از انزوا و غربت خارج سازیم ... ا
کریم و با گسترش و تعمیق  که با تدبر و تعمق در قرآن  نوبت آن است 
فرهنــگ اصیل قرآنی در ســطح جامعه، یکایــک رهنمودها و فرامین 
قرآن را برای تشکیل نظام اسالمی، کامل به کار گیریم و جامعه را قرآِن 

مجسم کنیم.«

۲.جامع نگری  
در مواجهه با بیانیه، در سه الیه، مباحث دنبال می شود. فرامتن، 

متن و پیامدهای متن. 
در الیه فرامتن، به اهمیت، غرض، شأن صدور، زمینه های صدور 
بیانیــه می پردازیــم. در الیــه متــن، دال مرکــزی، محورهــای اصلــی و 
ارتباطــات میــان اجــزای متــن اســتخراج می شــود و در پیامدهــا، به 
که بر عهده اصناف  وظایف عملی و توصیه ها می رســیم و از تکالیفی 

مخاطبین است، سخن گفته می شود.

۳.کلنگری 
گام دوم رفت و از دو منظر  با دو رهیافت، می توان به سمت بیانیه 
که به اجــزاء متن می پــردازد و  بــدان نگریســت. یکی رویکــرد جزءنگر 
گزاره ها و ســرفصل ها را جداجدا  کلیدواژه ها،  تــالش می کند هریک از 
تفصیل داده و تبیین کند؛ با بسنده کردن به این رویکرد ممکن است 
غــرض اصلــی و هدف غایی از صدور بیانیه، پنهان بماند و تبعًا عزمی 
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برای حرکت، در مخاطب پدید نیاید.
کلیت متن  کــه انتخــاب و توصیــه ما نیز هســت، بــه  رویکــرد دوم، 
می نگرد و تالش می کند لّب ســخن و داّل مرکزی کالم را کشــف کند و 
غرض و غایت محوری نویســنده را از صدور بیانیه، به دســت آورد. در 
این صورت، تمامی اجزاء متن، حول غرض اصلی، سامان می یابند و 

معنا پیدا می کنند.

4.انتخابمخاطب 
گرچــه خطــاب به ملت ایــران صادر شــده اما در  گام دوم، ا بیانیــه 
جای جای متن بیانیه، روی سخنش با جوانان است و بار تحقق گام 
که محور امیدها و حرکت ها هســتند،  دوم انقالب را بر دوش ایشــان 

قرار داده است.
بر این اساس، مخاطب اصلی برای تبیین بیانیه نیز جوانان خواهند 
که آنان را بیش از  گیر از جوانان است  گام دوم، دعوتی فرا بود. بیانیه 
پیش به میدان داری پیشبرد نهضت، فرامی خواند. این دعوت، باید 
گفتگو با جوانان اعالم شــود و فراخوان رهبری  گســترده در  به صورت 
مبنی بر حضور جوانان در مدارهای مدیریتی و عملیاتی مهم و کالن، 

ابالغ شود.
اما روی دیگر این دعوت، متوجه عموم ملت ایران است. ملتی که 
به مهمترین ســرمایه اش، یعنی نیروی جوان مومن، دانا و پرانگیزه، 
اعتماد نکند و راه را برای ظهور و بروز این ســرمایه بی بدیل باز نکند، 
عمــاًل از حرکــت به ســمت قله  هــای بلنــد، محــروم خواهد مانــد. لذا 
می بایســت این ســرمایه انباشــته را پیش چشــم همــگان آورد و این 
گره ها به دســت جوانان  کورترین  که  تجربه تاریخی ملی را یادآور شــد 
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کنون نیز چنین بوده  مومن انقالبی، بازشدنی است؛ همان طور که تا
است.

کــه در رقابت  »بهتریــن صنایع ما، پیشــرفته ترین صنایع بزرگ ما 
کشــورهای درجه یک دنیا در صدر فهرســت قرار داریم، به وســیله  بــا 
کمیــل خــوان و نماز شــب خــوان دارد پیشــرفت  جوان هــای دعــای 
می کنــد؛ جوان هــای اهــل اعتــکاف، جوان هــای اهــل دعــای ندبــه، 

جوان های متدین.«

محتوای بیانیه گام دوم «

به نظر می رسد لّب سخن بیانیه گام دوم )جهت تمرکز تبلیغی روی 
کرد: آن( را می توان در سه محور اصلی خالصه 

گاهی تاریخی 1.خودآ  

مبــدأ هرگونه حرکــت، معرفت اســت و حرکت به ســوی آرمان های 
انقالب اســالمی، نیازمند فهم دقیق دارایی ها و فقــدان  دیروز و امروز 

انقالب است. 
طلیعــه ســخن رهبــر معظــم انقــالب در بیانیــه، بــه ایجــاد یــک 
کــرد و نیز  کــه در عالم  کاری  گاهــی نســبت بــه جایگاه انقــالب و  خودآ
کم بر جهاِن  تبییــن مســیری که از صفــر و در خالف جهت جریــان حا
دور افتــاده از تعالیم انبیا، و باوجود دشــمنی های متعدد و مختلف، 
سرافرازانه طی کردیم اختصاص دارد. مسیری که در طی آن دشمنان 
این ملت روز به روز ضعیف تر شدند و برخی نابود گردیدند. راهی که در 

آن وعده های نصرت الهی را به وضوح دیدیم.
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گذشــته را درست  گام های اســتوار در آینده، باید  »برای برداشــتن 
گــر از ایــن راهبرد غفلت شــود،  گرفــت. ا شــناخت و از تجربه هــا درس 
دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشســت و آینده مورد تهدیدهای 

ناشناخته قرار خواهد گرفت.«
گام دوم انقالب باید اتفاق بیفتد  »عرض من این است که آنچه در 
اواًل شناختن و جدی گرفتن داشته های خود ]است[... ثانیًا، آفت ها 
را بشناسیم، فسادها را بشناسیم، راه های رخنه دشمن را بشناسیم و 
در مقابل آنها به طور جدی ایستادگی کنیم. امروز گام دوم انقالب این 
اســت: شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از آن ها، و شناختن 
فسادها و رخنه ها و کمبودها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل 

آنها.«

۲. ایجاد امید و اراده برای ادامه ی مسیر  

گاهــی، ایجــاد امیــد بــه آینــده و عــزم و اراده  بــرای  نتیجــه ی خودآ
رســیدن بــه آرمان بــزرگ انقــالب یعنی »ایجــاد تمّدن نوین اســالمی 
و آمادگــی بــرای طلوع خورشــید والیت عظمــی ارواحنافداه« اســت. 

اراده ای که در صورت ایجاد آن، رسیدن به اهداف، حتمی است.
کنونــی انقــالب،  کــه درک موقــف  کتســابی اســت  اراده، عنصــری ا
می تواند موجب ایجاد و ارتقای آن شود. هرگاه تصویر دقیق از گذشته 
و حــال انقــالب، نقشــه های متوالی دشــمن و دســتاوردهای متنوع 
کامل شــد، تصدیــق فایده  جبهــه خــودی در ذهــن جامعــه انقالبی 
گام بعدی در رفتار او محقق خواهد شد. لذا تعالی و تقویت  پیمودن 

اراده ی امت وظیفه ی رهبران فکری جامعه است. 
»انقالب ... عنصر اراده ملی را که جان مایه پیشرفت همه جانبه و 



52

مدمبمدیمیتمیدیمبممممم    مری» ر مریبم ما م« قمام مطمباطمی«هاومبی

حقیقی است را در کانون مدیریت کشور وارد کرد.«
»تالش آن ها ]دشــمنان[ این اســت که نگذارند اراده ی مّلت ایران 
برای پیشــرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه ی اســالمی و تمّدن 
گر این اراده شکل گرفت، بدون تردید  اسالمی شکل بگیرد؛ می دانند ا

تحّقق پیدا خواهد کرد.«  
»نخســتین توصیه مــن امید و نــگاه خوش بینانه به آینده اســت. 
بدون این کلید اساسی همه قفل ها، هیچ گامی نمی توان برداشت... 
سیاســت تبلیغی و رســانه ای دشــمن و فعال ترین برنامه هــای آنان، 
مایوس ســازی مردم و حتی مســئوالن و مدیران ما از آینده اســت... 
شــما جوانــان باید پیشــگام در شکســتن ایــن محاصــره ی تبلیغاتی 
باشــید. در خــود و دیگران نهال امید به آینــده را پرورش دهید. ترس 
و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخســتین و ریشــه ای ترین 

جهاد شما است.«
پرواضح است که اتصال اراده و همم مومنین در امتداد اراده الهی، 
هــم امید و خوش بینــی به آینده را در قلوب آنــان ایجاد می کند و هم 

آنان را از اغیار منصرف می کند.
» تمام پیغمبران اولی حرفشان عبارت بوده از اینکه از خدا اطاعت 
کنید، وازطاغوت، ازکسانی که از غیر خدا هستند و می خواهند انسان 
کنیــد؛ّاِن اعبــدوا اهلَل و اجَتِنبوا  کننــد، اجتنــاب  کننــد و بــرده  را اســیر 

الطاغوَت «
» ایــن نتیجــه مطالعات فــراوان و مشــاهده ی تجربیــات خودمان 
و تجربیــات دیگران اســت: من عــرض می¬کنم سیاســت و قدرت در 
غــرب، در دولت هــای غربی اعم از آمریکا و اروپا، هم ظالم اســت، هم 
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زورگو است، هم بی منطق است، هم زیاده خواه است. این¬ها هیچ 
منطقی سرشان نمی¬شــود؛ با منطق واقعًا ]بیگانه¬اند[. در باطن، 
کلمه  سیاســتمداران غربــی آدم¬هایــی هســتند بــه معنــای واقعــی 

وحشی.«
»در داخــل متأســفانه بعضی¬هــا غــرب را بــزک می¬کننــد، رتوش 
می¬کننــد، نمی¬گذارنــد افــکار عمومی متوجه بشــود... البتــه امروز 
بــه توفیق الهــی جوان¬هــای مومن  مــا و مردم انقالبی مــا نخواهند 

گذاشت این تقی زاده ها حرفشان به کرسی بنشیند« 

۳.میدانداریجواناندرمبارزهتمدنی 

که روح نهضت  اساسًا مفاهیمی چون قیام، استقامت و مقاومت 
را تشــکیل می دهند و برای جهاد و هجرت به ســوی آرمان های بلند 
زمینه ســازی می کننــد، بــدون حضــور عنصــر جــوان و خــالق محقق 
نخواهد شد.این بار را جوانان مؤمن دانا و پرانگیزه می توانند به منزل 
برســانند. نســل جدیــد روییــده در انقــالب باید مســئولیت بپذیرد و 

شانه های خود را زیر این بار بزرگ قرار دهد.

که پــا به میدان  »ایــن بنــده ناچیز مایلم بــا جوانان عزیزم، نســلی 
می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ســاختن ایران اســالمی 
بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. .. شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه 
کنید و آن را هر چه بیشــتر بــه آرمان بزرگش  از انقــالب خــود حراســت 
که ایجاد تمدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت 

عظمی ارواحنا فداه است، نزدیک کنید.« 
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»جوان هــا بایــد شانه شــان را زیــر بــار مســئولّیت های دشــواِر 
کشــور این اســت. ما در  کوچک و بزرگ بدهند؛ عالج مشــکالت 
گام دّوم انقــالب بایســتی حرکــت کشــور را بــر دوش جوان هــا قرار 
کــه در گام اّول در دوره ی انقــالب هــم هدایــت  بدهیــم همچنــان 
را امــام می کــرد اّمــا حرکــت را و موتــور پیشــرفت را جوانان روشــن 

می کردند، حرکت را آن ها به وجود می آوردند.« 
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