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گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

مقدمه««««
1

مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی فرموده اند وقت زیادی برای 
کرده اند و  گام دوم انقالب اسالمی« صرف  نوشــتن »بیانیه ی 
به افراد مختلفی هم توصیه نموده اند که بیانیه را به گفتمان 
تبدیــل کنند. پیش از توجه به »ظــرف صدور«، »ویژگی های 
کلی« و »نظام معنایی« بیانیه، به این نکته توجه کنیم که این 
بیانیه خطاب به ما نوشته شده است و شرط ادب و محبت 
کــه اســتقبال چشــم گیری از بیانیه صــورت بگیرد و  آن اســت 
که از  عالوه بر اهتمام شــخصی، به دیگران هم مدد برســانیم 
کنار آن به ســهولت نگذرند و جایگاه شایسته ای به محتوای 

آن در سپهر اندیشه و عواطف خود بدهند. 
ایشان در این بیانیه خواسته اند خطوط مهمی از »حقیقت 
انقــالب«، »واقعیــت آنچــه بــه عنــوان انقــالب واقع شــده و تا 
چهل ســالگی پیــش آمــده اســت« و »ضرورت هــای راهبردی 

پیش روی انقالب« دیده شود و در خاطرها زنده بماند. 
2

بیانیه در افق یک تصمیم چند دهه ای صادر شده است؛ 
»برپایی تمدن نوین اسالمی«. 

کرده است و  این انقالب شگفتی ســاز از مکتب امام تغذیه 
ماهّیت، افق پرواز و پیروزی خود را مدیون آن اندیشه است، 
ولــی همــواره در معرض تهاجم و مواجهــات تحریف گر جریان 
کارشــناس امور متعدد  لیبــرال موجــود در جامعــه که خــود را 

اجتماعی می دانسته بوده است. 
نکته ی شکوهمندی که در بیانیه مشاهده می شود ثبات 
گفتمانی این نوشــته پس از قریب به شــصت ســال نجواهای 
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گردان متنوع  انقالبی توســط امام و هســته ی نخبگانی و شــا
که نظام سلطه  پیرامون او تا امروز اســت. این در حالی اســت 
دانش های پشتیبان و توجیه گر زندگی طاغوتی خود را با اعتبار 
چشم گیر »علم و دانش«، در تمام دانشگاه های دنیا تدریس 
می کند و در برابر فکر اسالمی انقالب اسالمی ایران صف آرایی 
ظالمانــه ی ملــی و بین المللــی پدیــد مــی آورد. بی شــک این 
تاب آوری فکری و فرهنگی جریان اصیل و نجیب انقالبی جزو 

معجزات دوران معاصر است.
3

بیانیــه روش بســیار متمدنانــه ی رهبــری را بــرای پیگیری 
خواسته ی انقالب به نمایش گذاشته است. بر اساس مکتب 
گــرو صاحب اختیــاری، احســاس  امــام، ســعادت جامعــه در 
مســؤولّیت و میــدان داری توده ی مردم اســت و تنها با رشــد 
کــه چنین طمعــی بــه آن جامعه  و بلــوغ متــن جامعه اســت 

می توان داشت. 
کــه جوانانــش سیاســی نباشــند... مگــر چنیــن  »کشــورى 
کشــورى می تواند بــر دوش مردم، حکومــت و حرکت و مبارزه 
گر حکومت اســتبدادى باشــد، می شود.  و جهاد کند؟! بله؛ ا
حکومت هاى مستبد دنیا، صرفه شان به این است که مردم 
سیاسی نباشند؛ مردم درك و تحلیل و شعور سیاسی نداشته 
کارهاى  که می خواهد به دســت مــردم  باشــند. اما حکومتی 
بزرگ را انجام دهد؛ نظام را می خواهد با قدرت  بی پایان مردم 
به سر منزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام می داند، 
مگــر مردمش به خصوص جوانــان... می توانند غیر سیاســی 

باشند؟!« )1372/8/12(
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گام  کــه آن را  کاریـ   دال مرکــزی بیانیــه، اعالم فصل جدید 
کشــور برخاســته ی ایران اســت. البته  دوم خوانده انــدـ  برای 
جوانــان را بــرای قیــام بــه ادامه ی ایــن راه برانگیخته اســت و 
گیــر امید معرفی  گفتمان فرا مأموریــت اصلی ایشــان را خلــق 
کــرده اســت و زیــر چتــر آن چنــد مأموریت خــرد را نیــز مطالبه 

نموده است.
گام دوم فصــل فرهیختگــی و آزاداندیشــی اســت. فصــل 
اداره ی جامعــه بــر اســاس فرهنــگ و بلوغ شــخصیتی عموم 

مردم است.
»انقالب ایران... اینک وارد دومین مرحله ی خودسازی و 

جامعه پردازی و تّمدن سازی شده  است.«
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصــالة و الّســالم علــی ســّیدنا 
محّمــد و آلــه الّطاهریــن و صحبــه المنتجبیــن و مــن تبعهــم 

باحســان الــی یــوم الّدیــن.

انقالبی منحصر به فرد   «

از میــان همــه ی مّلت هــای زیــر ســتم، کمتــر مّلتــی بــه 
می گمــارد؛  هّمــت  انقــالب 

و در میــان مّلت هایــی کــه بــه پــا خاســته و انقــالب کرده انــد، 
کمتــر دیــده شــده کــه توانســته باشــند کار را بــه نهایــت رســانده 
و به جــز تغییــر حکومت هــا، آرمان هــای انقالبــی را حفــظ کــرده 

باشند.

و  بزرگ تریــن  کــه  ایــران  مّلــت  ُپرشــکوه  انقــالب  اّمــا 
مردمی تریــن انقــالب عصــر جدیــد اســت، تنهــا انقالبــی اســت 
ــه ی ُپرافتخــار را بــدون خیانــت بــه آرمان هایــش  کــه یــک چّل
پشــت ســر نهــاده و در برابــر همــه ی وسوســه هایی که غیرقابل 
کرامــت خــود و اصالــت  از  بــه نظــر می رســیدند،  مقاومــت 
شــعارهایش صیانــت کــرده و اینــک وارد دّومیــن مرحلــه ی 
خودســازی و جامعه پــردازی و تّمدن ســازی شــده اســت. 
ــر نســلی کــه آغــاز کــرد و  ــر ایــن مّلــت؛ ب درودی از اعمــاق دل ب
ــِی  ــزرگ و جهان ــر نســلی کــه اینــک وارد فراینــد ب ادامــه داد و ب

چهــل ســال دّوم می شــود.



12

گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

مطرح«کردن«دین«و«دنیا«در«کنار«هم«و«اعالم«««««
آغاز«عصری«جدید«توسط«انقالب

آن روز کــه جهــان میــان شــرق و غــرب مــاّدی تقســیم 
را  دینــی  بــزرگ  نهضــت  یــک  گمــان  کســی  و  بــود  شــده 
نمی ُبــرد، انقــالب اســالمی ایــران، بــا قــدرت و شــکوه پــا بــه 
میــدان نهــاد؛ چهارچوب هــا را شکســت؛ کهنگــی کلیشــه ها 
ح کــرد  خ دنیــا کشــید؛ دیــن و دنیــا را در کنــار هــم مطــر را بــه ر

ــدی را اعــالم نمــود. و آغــاز عصــر جدی

کنش سردمداران گمراهی و ستم به این انقالب    « وا

کنــش  طبیعــی بــود کــه ســردمداران گمراهــی و ســتم وا
ــد.  کام مان ــا ــش ن کن ــن وا ــا ای ــد، اّم ــان دهن نش

اجــل     بــه  حرکــت  ایــن  دشــمنان  شــدن  نزدیــک 
محتوم شان

چپ و راسِت مدرنیته، 

از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت،    
کردن آن،     گونه گون برای خفه  گسترده و  تا تالش 

هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. 

و  انقــالب  گذشــت چهــل جشــن ســاالنه ی  بــا  کنــون  ا
چهــل دهــه ی فجــر، یکــی از آن دو کانــون دشــمنی نابــود 
شــده و دیگــری بــا مشــکالتی کــه خبــر از نزدیکــی احتضــار 

می دهنــد، دســت و پنجــه نــرم می کنــد! 
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و انقــالب اســالمی بــا حفــظ و پایبنــدی بــه شــعارهای 
خــود همچنــان بــه پیــش مــی رود.

شعارهای«فطری«و«جهانی«انقالب؛«شعارهایی«««««
بدون«تاریخ«مصرف

تاریــخ  و  مفیــد  عمــر  بــرای همــه چیــز می تــوان طــول 
مصــرف فــرض کــرد، اّمــا شــعارهای جهانــی ایــن انقــالب 
ــز بی مصــرف  دینــی از ایــن قاعــده مســتثنا اســت؛ آنهــا هرگ
و بی فایــده نخواهنــد شــد، زیــرا فطــرت بشــر در همــه ی 

عصرهــا بــا آن سرشــته اســت. 

عــّزت،  اســتقالل،  عدالــت،  معنویــت،  اخــالق،  آزادی، 
عقالنّیــت، بــرادری، هیــچ یــک بــه یــک نســل و یــک جامعــه 
مربــوط نیســت تــا در دوره ای بدرخشــد و در دوره ای دیگــر 

افــول کنــد. 

روی گردانــی مســئوالن از این ارزش هــای دینی؛ علت    
دل زدگی های پیش آمده

ایــن  از  کــه  کــرد  تصــّور  را  مردمــی  نمی تــوان  هرگــز 
هــرگاه دل زدگــی  مبــارک دل زده شــوند.  چشــم اندازهای 
پیــش آمــده، از روی گردانــی مســئوالن از ایــن ارزش هــای 
دینــی بــوده اســت و نــه از پایبنــدی بــه آنهــا و کوشــش بــرای 

تحّقــق آن هــا.
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ویژگی«های«انقالب«اسالمی««««

انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و با اراده،

همــواره دارای انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای    
انفعــال  اهــل  و  تجدیدنظرپذیــر  اّمــا  اســت،  خویــش 

نیست. 
بــه نقدهــا حّساســّیت مثبت نشــان می  دهــد و آن را    

نعمــت خدا و هشــدار به صاحبــان حرف های بی عمل 
کــه  می شــمارد، اّمــا بــه هیــچ بهانــه ای از ارزش هایــش 
بحمــداهلل بــا ایمان دینــی مردم آمیخته اســت، فاصله 

نمی گیرد.
و     رکــود  بــه  نظام ســازی،  پــس از  اســالمی  انقــالب 

خموشــی دچــار نشــده و نمی شــود و میــان جوشــش 
انقالبی و نظم سیاســی و اجتماعی تضاد و ناســازگاری 
نمی بینــد، بلکــه از نظرّیه ی نظــام انقالبی تــا ابد دفاع 

می کند.
جمهــوری اســالمی، متحّجــر و در برابــر پدیده هــا و    

ک نیست،  موقعّیت های نو به نو، فاقد احساس و ادرا
اّما به اصول خود به شــّدت پایبنــد و به مرزبندی های 
خود با رقیبان و دشــمنان به شــّدت حّســاس است. با 
خطــوط اصلی خود هرگز بی مباالتــی نمی کند و برایش 

که چرا بماند و چگونه بماند. مهم است 
و     بایدهــا  میــان  ایــن فاصلــه ی  بــودِن  طــی شــدنی 

واقعّیت ها

بی شــک فاصلــه ی میــان بایدهــا و واقعّیت هــا، همــواره 
اّمــا  می دهــد،  و  داده  عــذاب  را  آرمانخــواه  وجدان هــای 
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ســال  چهــل  در  و  اســت  شــدنی  طــی  فاصلــه ای  ایــن، 
گذشــته در مــواردی بارهــا طــی شــده اســت و بی شــک در 
آینــده، بــا حضــور نســل جــوان مؤمــن و دانــا و ُپرانگیــزه، بــا 

ــد. ــد ش ــی خواه ــتر ط ــدرت بیش ق

منطق«و«روش«انقالب«اسالمی«در«مقابل«دیگران««««

انقــالب اســالمی مّلــت ایــران، قدرتمنــد اّمــا مهربــان و 
گذشــت و حّتــی مظلــوم بــوده اســت. با

ننــگ  مایــه ی  کــه  چپ روی هایــی  و  افراط هــا  مرتکــب 
بســیاری از قیامهــا و جنبش هــا اســت، نشــده اســت.

در هیــچ معرکــه ای حّتــی بــا آمریــکا و صــّدام، گلولــه ی 
اّول را شــلیک نکــرده و در همــه ی مــوارد، پــس از حملــه ی 
را  متقابــل  ضربــت  البّتــه  و  کــرده  دفــاع  خــود  از  دشــمن 

محکــم فــرود آورده اســت.

ایــن انقــالب از آغــاز تــا امــروز نــه بی رحــم و خون ریــز بــوده 
و نــه منفعــل و مــرّدد.

ــان و گردنکشــان  ــر زورگوی ــا صراحــت و شــجاعت در براب ب
ایســتاده و از مظلومــان و مســتضعفان دفــاع کــرده اســت.

گی هایی که مایه ی سربلندی ایران و ایرانی است    ویژ

این جوانمردی و مرّوت انقالبی،    
این صداقت و صراحت و اقتدار،    
کنــار     ایــن دامنــه ی عمــل جهانــی و منطقــه ای در 
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مظلومان جهان، 
همــواره  و  اســت،  ایرانــی  و  ایــران  ســربلندی  مایــه ی 

بــاد. چنیــن 

سخنی با جوانان برای آغاز بخش دیگری از جهاد بزرگ   

جمهــوری  زندگــی  از  جدیــدی  فصــل  آغــاز  در  اینــک 
اســالمی، ایــن بنــده ی ناچیــز مایلــم بــا جوانــان عزیــزم، 
نســلی کــه پــا بــه میــدان عمــل می گــذارد تــا بخــش دیگــری 
از جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســالمی بــزرگ را آغــاز 

کنــد، ســخن بگویــم. 

سخن اّول   

سخن اّول درباره ی گذشته است.

گــوش    « دانســتن نادانســته ها بــا تجربــه ی خــود یــا 
سپردن به تجربه ی دیگران

ــا گــوش  ــه ی خــود ی ــا تجرب ــزان! نادانســته ها را جــز ب عزی
ســپردن بــه تجربــه ی دیگــران نمی تــوان دانســت. بســیاری 
از آنچــه را مــا دیــده و آزموده ایــم، نســل شــما هنــوز نیازموده 

و ندیــده اســت. مــا دیده ایــم و شــما خواهیــد دیــد.

کــردن بــه ایــن     تکلیــف حراســت از انقــالب و نزدیــک 
آرمان بزرگش

دهه هــای آینــده دهه هــای شــما اســت و شــمایید کــه 
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ــد  ــت کنی ــود حراس ــالب خ ــزه از انق ــوده و ُپرانگی ــد کارآزم بای
و آن را هــر چــه بیشــتر بــه آرمــان بزرگــش کــه ایجــاد تمــّدن 
والیــت  خورشــید  طلــوع  بــرای  آمادگــی  و  اســالمی  نویــن 

عظمــٰی ارواحنافــداه اســت، نزدیــک کنیــد.

برداشــتن     بــرای  گذشــته  از  درس  و  شــناخت  لــزوم 
گام های استوار در آینده

بــرای برداشــتن گام هــای اســتوار در آینــده، بایــد گذشــته 
را درســت شــناخت و از تجربه هــا درس گرفــت.

خطر غفلت از این راهبرد ∗∗∗

جــای  بــه  دروغ هــا  شــود،  غفلــت  راهبــرد  ایــن  از  گــر  ا
تهدیدهــای  مــورد  آینــده  و  نشســت  خواهنــد  حقیقــت 

گرفــت. خواهــد  قــرار  ناشــناخته 

انگیزه ی قوی دشمنان برای تحریف و دروغ پردازی ∗∗∗

و  تحریــف  قــوی،  انگیــزه ای  بــا  انقــالب  دشــمنان 
را  حــال  زمــان  حّتــی  و  گذشــته  دربــاره ی  دروغ پــردازی 
ــرای آن بهــره  دنبــال می کننــد و از پــول و همــه ی ابزارهــا ب

 . نــد می گیر

ــت را از  ــیارند؛ حقیق ــی بس گاه ــده و آ ــر و عقی ــان فک رهزن
دشــمن و پیــاده نظامــش نمی تــوان شــنید.
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آغاز انقالب از نقطه ی صفر

نقطــه ی  از  آن،  از  برخاســته  نظــام  و  اســالمی  انقــالب 
صفــر آغــاز شــد؛ 

اّواًل: همه چیز علیه ما بود، 

که عالوه بر وابستگی و فساد     چه رژیم فاسد طاغوت 
کودتایی بــودن، اّولین رژیم ســلطنتی در  و اســتبداد و 
کــه بــه دســت بیگانه -و نــه به زور شمشــیر  ایــران بــود 

خود- بر سِر کار آمده بود، 
و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت های غربی،    
و چه وضع به شّدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی    

شــرم آور در علــم و فّنــاوری و سیاســت و معنوّیــت و هــر 
فضیلت دیگر.

راه طــی شــده ای در  و  تجربــه ی پیشــینی  ثانیــًا: هیــچ 
قیام هــای  کــه  اســت  بدیهــی  نداشــت.  وجــود  مــا  برابــر 
مارکسیســتی و امثــال آن نمی توانســت بــرای انقالبــی کــه 
از متــن ایمــان و معرفــت اســالمی پدیــد آمــده اســت، الگــو 

شــود. محســوب 

نخستین درخشش انقالب   

انقالبیــون اســالمی بــدون سرمشــق و تجربــه آغــاز کردنــد 
تشــکیل  ابزارهــای  و  اســالمّیت  و  جمهورّیــت  ترکیــب  و 
و  نورانــی  قلــب  و  الهــی  هدایــت  بــا  جــز  آن،  پیشــرفت  و 
ــزرگ امــام خمینــی، بــه دســت نیامــد. و ایــن  اندیشــه ی ب

بــود. انقــالب  نخســتین درخشــش 
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تغییر مسیر جهان توسط انقالب و علت دشمنی های    «
شدید

پــس آنــگاه انقــالب مّلــت ایــران، جهــان دو قطبــی آن روز 
ــقوط  ــا س ــپس ب ــرد و س ــل ک ــی تبدی ــه قطب ــان س ــه جه را ب
آمــدن قطب هــای  و حــذف شــوروی و اقمــارش و پدیــد 
جدیــد قــدرت، تقابــل دوگانــه ی جدیــد »اســالم و اســتکبار« 
توّجــه  کانــون  و  معاصــر  جهــان  برجســته ی  پدیــده ی 

جهانیــان شــد. 

و  ســتم  زیــر  مّلت هــای  امیدوارانــه ی  نــگاه  ســویی  از 
جریان هــای آزادی خــواه جهــان و برخــی دولت هــای مایــل 

ــتقالل،  ــه اس ب

و از ســویی نــگاه کینه ورزانــه و بدخواهانــه ی رژیم هــای 
ــم،  ــو و قلدرهــای باج طلــب عال زورگ

بدان دوخته شد. 

بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت 

و زلزلــه ی انقــالب، فرعون هــای در بســتِر راحــت آرمیــده 
را بیــدار کــرد؛ دشــمنی ها بــا همــه ی شــّدت آغــاز شــد.

راز تاب آوردن در برابر آن همه خصومت   

گر نبود  و ا
قدرت عظیم ایمان و انگیزه ی این مّلت     
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و رهبری آســمانی و تأییدشــده ی امام عظیم الّشــأن    
ما، 

و  شــقاوت  و  خصومــت  همــه  آن  برابــر  در  آوردن  تــاب 
نمی شــد. امکان پذیــر  خباثــت،  و  توطئــه 

ــت    «
ّ
دیــدن عظمــت پیشــرفت های چهل ســاله ی مل

ایران در مقایسه با انقالب های دیگر

بــه رغــم همــه ی ایــن مشــکالت طاقت فرســا، جمهــوری 
ــو  ــه جل ــر و اســتوارتری ب ــه روز گام هــای بلندت اســالمی روز ب
برداشــت. ایــن چهــل ســال، شــاهد جهادهــای بــزرگ و 
افتخــارات درخشــان و پیشــرفت های شــگفت آور در ایــران 
چهل ســاله ی  پیشــرفت های  عظمــت  اســت.  اســالمی 
ایــن  کــه  می شــود  دیــده  به درســتی  آنــگاه  ایــران  مّلــت 
بزرگــی  انقالب هــای  در  مشــابه  مّدت هــای  بــا  مــّدت، 
و  شــوروی  کتبــر  ا انقــالب  و  فرانســه  انقــالب  همچــون 

انقــالب هنــد مقایســه شــود.

عامل عّزت و پیشرفت ایران در همه ی عرصه ها   

گرفته از ایمان اسالمی    مدیرّیت های جهادی الهام 
و اعتقــاد بــه اصل »مــا می توانیم« که امــام بزرگوار به    

همه ی ما آموخت،
عرصه هــا  همــه ی  در  پیشــرفت  و  عــّزت  بــه  را  ایــران 

نید. ســا ر
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برکات انقالب اســالمی، بعد از پایــان دادن به یک    «
انحطاط تاریخی طوالنی

انقــالب بــه یــک انحطــاط تاریخــی طوالنــی پایــان داد و 
کشــور کــه در دوران پهلــوی و قاجــار به شــّدت تحقیــر شــده 
و به شــّدت عقــب مانــده بــود، در مســیر پیشــرفت ســریع 

قــرار گرفــت؛

گام نخســت، رژیم ننگین ســلطنت استبدادی را     در 
کرد به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل 

کــه جان مایــه ی پیشــرفت     و عنصــر اراده ی مّلــی را 
کشــور  کانون مدیرّیت  همه جانبــه و حقیقــی اســت در 

کرد؛ وارد 
وارد     و  حــوادث  اصلــی  میــدان دار  را  جوانــان  آنــگاه 

کرد؛ عرصه مدیرّیت 
روحیــه و بــاور »مــا می توانیــم« را به همــگان منتقل    

کرد؛
به برکت تحریم دشــمنان،  اّتکاء به توانایی داخلی را    

به همه آموخت 
و این منشأ برکات بزرگ شد:

1. ثبات و امنّیت کشــور و تمامّیت ارضی و حفاظت از    
مرزها

: ثبــات و امنّیــت کشــور و تمامّیــت ارضــی و حفاظــت  ً
اّوال

از مرزهــا را کــه آمــاج تهدیــد جــّدی دشــمنان قــرار گرفتــه بــود 
ضمانــت کــرد و معجــزه ی پیــروزی در جنــگ هشت ســاله و 
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شکســت رژیــم بعثــی و پشــتیبانان آمریکایــی و اروپایــی و 
شــرقی اش را پدیــد آورد.

ایجــاد     و  فّنــاوری  و  2. پیشــرفت در عرصــه ی علــم 
زیرساخت ها

کشــور در عرصــه ی علــم و فّنــاوری  : موتــور پیشــران  ً
ثانیــا

عمرانــی  و  اقتصــادی  و  حیاتــی  زیرســاخت های  ایجــاد  و 
گیرتــر  کنــون ثمــرات بالنــده ی آن روز بــه روز فرا کــه تــا ا شــد 

می شــود. 

نمونه هایی از پیشرفت ∗∗∗

هزاران شرکت دانش بنیان،

در  کشــور  بــرای  ضــروری  و  زیرســاختی  ح  طــر هــزاران 
و  نیــرو  و  صنعــت  و  نقــل  و  حمــل  و  عمــران  حوزه هــای 

غیــره،  و  آب  و  کشــاورزی  و  ســالمت  و  معــدن 

حــال  در  یــا  دانشــگاهی  تحصیل کــرده ی  میلیون هــا 
 ، تحصیــل

هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، 

ح بــزرگ از قبیــل چرخــه ی ســوخت هســته ای،  ده هــا طــر
ســّلول های بنیــادی، فنــاوری نانــو، زیســت فّناوری و غیــره 

بــا رتبه هــای نخســتین در کّل جهــان، 

شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، 
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نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، 

ده ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، 

تبدیل صنعت مونتاژ به فّناوری بومی،

گــون  گونا رشــته های  در  محســوس  برجســتگی   
دفاعــی،  صنایــع  در  جملــه  از  مهندســی 

و  پزشــکی  حّســاس  و  مهــم  رشــته های  در  درخشــش 
آن  در  مرجعّیــت  جایــگاه 

و ده هــا نمونــه ی دیگــر از پیشــرفت، محصــول آن روحیــه 
کــه انقــالب بــرای  و آن حضــور و آن احســاس جمعــی اســت 
کشــور بــه ارمغــان آورد. ایــراِن پیــش از انقــالب، در تولیــد 
علــم و فّنــاوری صفــر بــود، در صنعــت به جــز مونتــاژ و در 

ــت. ــری نداش ــه هن ــز ترجم ــم به ج عل

مســائل     در  مردمــی  مشــارکت  رســاندن  اوج  بــه   .3
سیاسی و موضوعات اجتماعی

ثالثــًا: مشــارکت مردمــی را در مســائل سیاســی ماننــد 
در  حضــور  داخلــی،  فتنه هــای  بــا  مقابلــه  انتخابــات، 
رســانید  اوج  بــه  استکبارســتیزی  و  مّلــی  صحنه هــای 
و  کمک رســانی ها  ماننــد  اجتماعــی  موضوعــات  در  و 
آغــاز  انقــالب  پیــش  از  از  کــه  نیکــوکاری  فّعالّیت هــای 
شــده بــود، افزایــش چشــمگیر داد. پــس از انقــالب، مــردم 
و  طبیعــی  حــوادث  در  خدمت رســانی  مســابقه ی  در 
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می کننــد. شــرکت  مشــتاقانه  اجتماعــی  کمبود هــای 

4. ارتقاء شــگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه    
آنان به مسائل بین المللی

بــه  آنــان  نــگاه  و  مــردم  آحــاد  سیاســی  بینــش  رابعــًا: 
مســائل بین المللــی را بــه گونــه ی شــگفت آوری ارتقــاء داد. 
تحلیــل سیاســی و فهــم مســائل بین المللــی در موضوعاتــی 
مســئله ی  آمریــکا،  به خصــوص  غــرب  جنایــات  همچــون 
مســئله ی  آن،  مّلــت  بــه  تاریخــی  ظلــم  و  فلســطین 
جنگ افروزی هــا و رذالت هــا و دخالت هــای قدرت هــای 
قلــدر در امــور مّلت هــا و امثــال آن را از انحصــار طبقــه ی 
محــدود و عزلت گزیــده ای بــه نــام روشــنفکر، بیــرون آورد؛ 
ایــن گونــه روشــنفکری میــان عمــوم مــردم در همــه ی کشــور 
و همــه ی ســاحت های زندگــی جــاری شــد و مســائلی از 
ایــن دســت حّتــی بــرای نوجوانــان و نونهــاالن، روشــن و 

ــت. ــم گش ــل فه قاب

ه ی عدالت در تقســیم امکانات    
ّ

کف کردن  5. ســنگین 
عمومی کشور، در عین نارضایتی از کارکرد آن

خامســًا: کّفــه ی عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــی 
کشــور ســنگین کــرد. 

نارضایتــی ایــن حقیــر از کارکــرد عدالــت در کشــور بــه دلیــل 
آنکــه ایــن ارزش واال بایــد گوهــر بی همتــا بــر تــارک نظــام 
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جمهــوری اســالمی باشــد و هنــوز نیســت، نبایــد بــه ایــن 
بــرای اســتقرار عدالــت کار انجــام  کــه  معنــی گرفتــه شــود 
نگرفتــه اســت. واقعّیــت آن اســت کــه دســتاوردهای مبــارزه 
بــا بی عدالتــی در ایــن چهــار دهــه، بــا هیــچ دوره ی دیگــر 

ــت. ــه نیس ــل مقایس ــته قاب گذش

عملکرد رژیم طاغوت در عدالت ∗∗∗

در رژیــم طاغــوت بیشــترین خدمــات و درآمدهــای کشــور 
در اختیــار گــروه کوچکــی از پایتخت نشــینان یــا همســانان 
بــود. مــردم بیشــتر  نقــاط کشــور  از  آنــان در برخــی دیگــر 
آخــر  در  روســتاها  و  دوردســت  مناطــق  به ویــژه  شــهرها 
فهرســت و غالبــًا محــروم از نیازهــای اّولیــه ی زیرســاختی و 

بودنــد. خدمت رســانی 

کمّیت هــای  ∗∗∗ حا موّفق تریــن  از  اســالمی  جمهــوری 
ثــروت جهــان در جابه جایــی خدمــت و 

کمّیت هــای  جمهــوری اســالمی در شــمار موّفق تریــن حا
بــه  مرکــز  از  ثــروت  و  خدمــت  جابه جایــی  در  جهــان 
شــهرها  مرّفه نشــین  مناطــق  از  و  کشــور،  جــای  همــه 
بــزرگ  آمــار  اســت.  بــوده  آن  پایین دســت  مناطــق  بــه 
کــز صنعتــی و اصــالح  راه ســازی و خانه ســازی و ایجــاد مرا
کــز درمانــی و  امــور کشــاورزی و رســاندن بــرق و آب و مرا
بــه  امثــال آن  و  نیــروگاه  و  واحدهــای دانشــگاهی و ســّد 
اســت. افتخارآفریــن  حقیقتــًا  کشــور،  مناطــق  دورتریــن 
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انعکاس نیافتن این همه خدمات ∗∗∗

بی شــک ایــن همــه، نــه در تبلیغــات نارســای مســئوالن 
انعــکاس یافتــه و نــه زبــان بدخواهــان خارجــی و داخلــی 
بــه آن اعتــراف کــرده اســت؛ ولــی هســت و حســنه ای بــرای 

مدیــران جهــادی و بــا اخــالص نــزد خــدا و خلــق اســت.

چشــم امیــد بــه جوان هــا بــرای اجــرای عدالــت مــورد  ∗∗∗
انتظــار در جمهــوری اســالمی

کــه  انتظــار در جمهــوری اســالمی  البّتــه عدالــت مــورد 
ــی  ــود، بس ــناخته ش ــوی ش ــت عل ــرو حکوم ــت پی ــل اس مای
برتــر از این هــا اســت و چشــم امیــد بــرای اجــرای آن بــه 
شــما جوان هــا اســت کــه در ادامــه بــدان خواهــم پرداخــت.

6. افزایش چشمگیر عیار معنوّیت و اخالق در فضای    
عمومی جامعه 

سادســًا: عیــار معنوّیــت و اخــالق را در فضــای عمومــی 
جامعــه بگونــه ای چشــمگیر افزایــش داد.

عامل رواج این پدیده ی مبارک ∗∗∗

امــام  منــش حضــرت  و  رفتــار  را  مبــارک  پدیــده ی  ایــن 
خمینــی در طــول دوران مبــارزه و پــس از پیــروزی انقــالب، 
بیــش از هــر چیــز رواج داد؛ آن انســان معنــوی و عــارف و 
وارســته از پیرایه هــای مــاّدی، در رأس کشــوری قــرار گرفــت 
و عمیــق  ریشــه دار  بســی  مردمــش  ایمــان  مایه هــای  کــه 
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و  فســاد  مــرّوج  تبلیغــات  تطــاول  دســت  هرچنــد  بــود. 
بی بندوبــاری در طــول دوران پهلوی هــا بــه آن ضربه هــای 
ســخت زده و لجنــزاری از آلودگــی اخالقــی غربــی را بــه درون 
کشــانده  جوانــان  به خصــوص  و  متوّســط  مــردم  زندگــی 
بــود، ولــی رویکــرد دینــی و اخالقــی در جمهــوری اســالمی، 
دل هــای مســتعد و نورانــی به ویــژه جوانــان را مجــذوب 

ــون شــد. ــه ســود دیــن و اخــالق دگرگ ــرد و فضــا ب ک

مثال هایی از این پدیده ∗∗∗

از     ســخت  میدان هــای  در  جوانــان  مجاهدت هــای 
جملــه دفــاع مقّدس، با ذکــر و دعا و روحیــه ی برادری 
و ایثــار همــراه شــد و ماجراهــای صــدر اســالم را زنده و 

نمایان در برابر چشم همه نهاد. 
پــدران و مــادران و همســران بــا احســاس وظیفــه ی    

گون جهاد  گونا که به جبهه های  دینــی از عزیزان خــود 
کــه بــا پیکــر  کندنــد و ســپس، آنــگاه  می شــتافتند دل 
خون آلود یا جســم آســیب دیده ی آنان روبه رو شــدند، 

کردند.  مصیبت را با شکر همراه 
گرفت.     مســاجد و فضاهــای دینــی رونقی بی ســابقه 

صــف نوبــت بــرای اعتــکاف از هــزاران جوان و اســتاد و 
دانشجو و زن و مرد 

و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهادسازندگی    
کار  و بســیج ســازندگی از هــزاران جــوان داوطلــب و فدا

کنده شد.  آ
نماز و حج و روزه داری و پیاده روی زیارت    
گون دینی    گونا و مراسم 
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و انفاقــات و صدقــات واجب و مســتحب در همه جا    
به ویژه میان جوانان رونق یافت 

کیفیت تر شده است. و تا امروز، روز به روز بیشتر و با 

معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی ∗∗∗

و اینهــا همــه در دورانــی اّتفــاق افتــاده کــه ســقوط اخالقی 
آنــان  حجــم  ُپــر  تبلیغــات  و  پیروانــش  و  غــرب  روزافــزون 
ــه لجنزارهــای فســاد، اخــالق و  ــرای کشــاندن مــرد و زن ب ب
معنوّیــت را در بخش هــای عمــده ی عالــم منــزوی کــرده 
ــالمی  ــام اس ــالب و نظ ــر از انق ــزه ای دیگ ــن معج ــت؛ و ای اس

فّعــال و پیشــرو اســت.

7. ایســتادگی روزافــزون در برابر قلــدران و زورگویان و    
مستکبران جهان

افتخارآمیــز  و  شــکوه  بــا  و  اّبهــت  پــر  نمــاد  ســابعًا: 
ایســتادگی در برابــر قلــدران و زورگویــان و مســتکبران جهــان 
ــه  ــت کار، روز ب ــوار و جنای ــکای جهان خ ــان آمری و در رأس آن

شــد.  برجســته تر  روز 

در تمــام ایــن چهــل ســال، تســلیم ناپذیری و صیانــت و 
ــردن  ــی آن و گ ــت اله ــت و هیب ــالب و عظم ــداری از انق پاس
برافراشــته ی آن در مقابــل دولت هــای متکّبــر و مســتکبر، 
به ویــژه  ایرانــی  و  ایــران  شناخته شــده ی  خصوصّیــت 

ــه شــمار می رفتــه اســت.  ــوم ب ــان ایــن مــرز و ب جوان
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اعتــراف قدرت هــای انحصارگــر جهــان بــه ناتوانــی در  ∗∗∗
برابــر ایــران اســالمی و انقالبــی

قدرت هــای انحصارگــر جهــان کــه همــواره حیــات خــود 
را در دســت اندازی بــه اســتقالل دیگــر کشــورها و پایمــال 
خــود  شــوم  مقاصــد  بــرای  آن هــا  حیاتــی  منافــع  کــردن 
دانســته اند، در برابــر ایــران اســالمی و انقالبــی، اعتــراف بــه 

ناتوانــی کردنــد. 

مّلــت ایــران در فضــای حیات بخــش انقــالب توانســت 
ــت  ــه مّل ــن ب ــکا و عنصــر خائ نخســت دست نشــانده ی آمری
از ســلطه ی  امــروز  تــا  هــم  آن  از  پــس  و  براَنــد  کشــور  از  را 
و شــّدت  قــدرت  بــا  کشــور  بــر  قلــدران جهانــی  دوبــاره ی 

کنــد. جلوگیــری 

لزوم برداشتن گام بزرگ دّوم، در پیشبرد انقالب   «

جوانــان عزیــز! این هــا بخشــی محــدود از ســرفصل های 
عمــده در سرگذشــت چهل ســاله ی انقــالب اســالمی اســت، 
انقــالب عظیــم و پایــدار و درخشــانی کــه شــما بــه توفیــق 

الهــی بایــد گام بــزرگ دّوم را در پیشــبرد آن برداریــد.

محصول تالش چهل ساله   

مــا  چشــم  برابــر  کنــون  ا چهل ســاله،  تــالش  محصــول 
اســت: 

کشور و مّلتی مستقل،    
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آزاد،    
مقتدر،    
با عّزت،    
متدّین،    
پیشرفته در علم،    
گرانبها،     انباشته از تجربه هایی 
مطمئن و امیدوار،    
دارای تأثیر اساسی در منطقه    
و دارای منطق قوی در مسائل جهانی،    
رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی،    
رکــورددار در رســیدن بــه رتبه هــای بــاال در دانش ها    

و فّناوری هــای مهــم از قبیــل هســته ای و ســّلول های 
بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، 

گسترش خدمات اجتماعی،     سرآمد در 
سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان،    
کارآمد،     سرآمد در جمعّیت جوان 

همگــی  کــه  دیگــر  افتخارآمیــز  گی هــای  ویژ بســی  و 
محصــول انقــالب و نتیجــه ی جهت گیری هــای انقالبــی و 

اســت.  جهــادی 

از  ∗∗∗ غفلــت  و  انقــالب  بــه شــعارهای  بی توّجهــی  گــر  ا
نبــود... انقــالب  جریــان 

انقــالب  شــعارهای  بــه  بی توّجهــی  گــر  ا کــه  بدانیــد  و 
تاریــخ  از  برهه هایــی  در  انقالبــی  جریــان  از  غفلــت  و 
چهل ســاله نمی بــود -کــه متأّســفانه بــود و خســارت بار هــم 
بــود- بی شــک دســتاوردهای انقــالب از ایــن بســی بیشــتر و 
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کشــور در مســیر رســیدن بــه آرمان هــای بــزرگ بســی جلوتــر 
کنونــی وجــود نمی داشــت. بــود و بســیاری از مشــکالت 

 معنی دار در چالش های ایران مقتدر    «
ً

تفاوتی کامال
با مستکبران

بــا  انقــالب  آغــاز  ماننــد  هــم  امــروز  مقتــدر،  ایــران 
چالش هــای مســتکبران روبــه رو اســت اّمــا بــا تفاوتــی کامــاًل 

معنــی دار. 

کردن دســت     کوتاه  گر آن روز چالش با آمریکا بر ســر  ا
عّمــال بیگانــه یــا تعطیلــی ســفارت رژیم صهیونیســتی 
کــردن النه ی جاسوســی بــود، امروز  در تهــران یــا رســوا 
چالــش بــر ســِر حضــور ایــران مقتــدر در مرزهــای رژیــم 
صهیونیســتی و برچیدن بســاط نفوذ نامشــروع آمریکا 
از منطقه ی غرب آســیا و حمایت جمهوری اســالمی از 
مبــارزات مجاهدان فلســطینی در قلب ســرزمین های 
و  حــزب اهلل  برافراشــته ی  پرچــم  از  دفــاع  و  اشــغالی 

مقاومت در سراسر این منطقه است. 
خریــد     از  جلوگیــری  غــرب  مشــکل  روز،  آن  گــر  ا و 

تســلیحات ابتدایــی بــرای ایــران بــود،  امروز مشــکل او 
جلوگیــری از انتقــال ســالح های پیشــرفته ی ایرانــی به 

نیروهای مقاومت است. 
که با چنــد ایرانی     گمــان آمریــکا آن بــود  گــر آن روز  و ا

خواهــد  بالگــرد  و  هواپیمــا  چنــد  بــا  یــا  خودفروختــه 
توانســت بر نظام اســالمی و مّلت ایران فائق آید، امروز 
برای مقابله ی سیاســی و امنّیتی با جمهوری اسالمی، 
خــود را محتــاج بــه یــک ائتــالف بــزرگ از ده هــا دولــت 
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معانــد یــا مرعوب میبینــد و البّته باز هــم در رویارویی، 
شکست می خورد. 

کنــون در جایگاهــی متعالــی و  ایــران بــه برکــت انقــالب، ا
ــرده  ــور ک ــان و عب ــم جهانی ــران در چش ــت ای ــته ی مّل شایس
خویــش  اساســی  مســائل  در  دشــوار  گردنه هــای  بســی  از 

است.

نکاتی«برای«طی«کردن«دنباله«ی«مسیر««««

اّمــا راه طــی شــده فقــط قطعــه ای از مســیر افتخارآمیــز بــه 
ســوی آرمان هــای بلنــد نظــام جمهــوری اســالمی اســت. 

گمان زیاد، به دشــوارِی     که بــه  دنبالــه ی این مســیر 
گذشته ها نیست، 

باید با هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما    
جوانان طی شود. 

اندیشــمندان  جــوان،  کارگــزاران  جــوان،  مدیــران 
جــوان، فّعــاالن جــوان، در همــه ی میدان هــای سیاســی 
و اقتصــادی و فرهنگــی و بین المللــی و نیــز در عرصه هــای 

و عدالــت،  و معنوّیــت  اخــالق  و  دیــن 

باید شانه های خود را به زیر بار مسئولّیت دهند،    
گیرند،     گذشته بهره  از تجربه ها و عبرت های 
نــگاه انقالبــی و روحیــه ی انقالبی و عمــل جهادی را    

کار بندند  به 
کامــل نظــام پیشــرفته ی اســالمی  و ایــران عزیــز را الگــوی 

بســازند.
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کــه بســیاری از آن هــا    « کشــور  ظرفّیت هــای کم نظیــر 
کنون بی استفاده مانده است تا

آینده ســازان در نظــر داشــته  بایــد  کــه  نکتــه ی مهّمــی 
باشــند، ایــن اســت کــه در کشــوری زندگــی می کننــد کــه از 
انســانی، کم نظیــر اســت و  نظــر ظرفّیت هــای طبیعــی و 
دســت اندرکاران  غفلــت  بــا  ظرفّیت هــا  ایــن  از  بســیاری 

اســت. مانــده  کم اســتفاده  یــا  بی اســتفاده  کنــون  تا

ایجاد جهش با فّعال کردن این ظرفّیت ها ∗∗∗

انقالبــی،  و  جــوان  انگیزه هــای  و  بلنــد  هّمت هــای 
فّعــال و در پیشــرفت مــاّدی و  را  آنهــا  خواهنــد توانســت 

کننــد. ایجــاد  جهــش  واقعــی  معنــی  بــه  کشــور  معنــوی 

کارآمــد با زیربنــای عمیق و     نیروی انســانی مســتعد و 
اصیل ایمانی و دینی

مهم تریــن ظرفّیــت امیدبخــش کشــور، نیــروی انســانی 
بــا زیربنــای عمیــق و اصیــل ایمانــی و  مســتعد و کارآمــد 

دینــی اســت. 

که بخــش مهّمی از آن     جمعّیــت جــوان زیر ۴0 ســال 
نتیجــه ی مــوج جمعّیتــی ایجــاد شــده در دهــه ی ۶0 

کشور است. است، فرصت ارزشمندی برای 
3۶ میلیون نفر در سنین میانه ی 15 و ۴0 سالگی،    
نزدیک به 1۴ میلیون نفر دارای تحصیالت عالی،    
و     علــوم  دانش آموختــگان  در  جهــان  دّوم  رتبــه ی 
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مهندسی، 
کرده و     که با روحیــه ی انقالبی رشــد  انبــوه جوانانــی 

کشورند،  آماده ی تالش جهادی برای 
و جمــع چشــمگیر جوانــان محّقــق و اندیشــمندی    

کــه به آفرینش هــای علمی و فرهنگــی و صنعتی و غیره 
اشتغال دارند؛ 

هیــچ  کــه  اســت  کشــور  بــرای  عظیمــی  ثــروت  اینهــا 
شــد. نمی توانــد  مقایســه  آن  بــا  مــاّدی  اندوختــه ی 

فهرست طوالنی فرصت های ماّدی کشور   

به جــز اینهــا، فرصت هــای مــاّدی کشــور نیــز فهرســتی 
طوالنــی را تشــکیل میدهــد کــه مدیــران کارآمــد و ُپرانگیــزه 
کــردن و بهره گیــری از آن،  و خردمنــد می تواننــد بــا فّعــال 
کشــور  درآمدهــای مّلــی را بــا جهشــی نمایــان افزایــش داده و 
را ثروتمنــد و بی نیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمــاد بــه 

کننــد و مشــکالت کنونــی را برطــرف نماینــد. نفــس 

ایران با دارا بودن یک درصد جمعّیت جهان، دارای    
7 درصد ذخایر معدنی جهان است

منابع عظیم زیرزمینی،    
موقعیت اســتثنائی جغرافیایی میان شــرق و غرب و    

شمال و جنوب، 
بازار بزرگ مّلی،    
بــازار بــزرگ منطقه ای با داشــتن 15 همســایه با ۶00    

میلیون جمعّیت، 
سواحل دریایی طوالنی،    
کشــاورزی     حاصل خیزی زمین با محصوالت متنّوع 
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و باغی، 
اقتصاد بزرگ و متنوع،    

بخش هایــی از ظرفّیت هــای کشــور اســت؛ بســیاری از 
ظرفّیت هــا دســت نخورده مانــده اســت. گفتــه شــده اســت 
کــه ایــران از نظــر ظرفّیت هــای اســتفاده نشــده ی طبیعــی و 

انســانی در رتبــه ی اّول جهــان اســت.

ــن و  ∗∗∗ ــان مؤم ــط جوان ــب توس ــن عی ــردن ای ک ــرف  برط
ُپرتــالش

خواهیــد  ُپرتــالش  و  مؤمــن  جوانــان  شــما  بی شــک 
کنیــد.  برطــرف  را  بــزرگ  عیــب  ایــن  توانســت 

دســتاوردهای  ∗∗∗ از  بهره بــرداری  بــر  تمرکــز  دهــه ی 
نشــده اســتفاده  ظرفّیت هــای  نیــز  و  گذشــته 

بــر  تمرکــز  زمــان  بایــد  چشــم انداز،  دّوم  دهــه ی 
بهره بــرداری از دســتاوردهای گذشــته و نیــز ظرفّیت هــای 
اســتفاده نشــده باشــد و پیشــرفت کشــور از جمله در بخش 

تولیــد و اقتصــاد مّلــی ارتقــاء یابــد.

توصیه هایی در مورد چند سرفصل اساسی   «

کنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در مــورد چنــد ســرفصل  ا
اساســی توصیه هایــی می کنــم. ایــن ســرفصل ها عبارتنــد 
از: علــم و پژوهــش، معنوّیــت و اخــالق، اقتصــاد، عدالــت 
و مبــارزه بــا فســاد، اســتقالل و آزادی، عــّزت مّلــی و روابــط 

خارجــی و مرزبنــدی بــا دشــمن، ســبک زندگــی.
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پیش از همه چیز   

کلیــد اساســِی  ∗∗∗ امیــد و نــگاه خوشــبینانه بــه آینــده؛ 
قفل هــا همــه ی 

ــا پیــش از همــه چیــز، نخســتین توصیــه ی مــن امیــد  اّم
کلیــد  ایــن  بــدون  اســت.  آینــده  بــه  نــگاه خوشــبینانه  و 
گامــی نمی تــوان برداشــت. اساســِی همــه ی قفل هــا، هیــچ 

بــه  مّتکــی  و  صــادق  امیــد  یــک  می گویــم  آنچــه 
واقعّیت هــای عینــی اســت. این جانــب همــواره از امیــد 
را  همــه  و  خــود  اّمــا  جســته ام،  دوری  فریبنــده  و  کاذب 
از نومیــدی بی جــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــته ام و 

مــی دارم. برحــذر 

ــی مســئوالن؛ فّعال تریــن  ∗∗∗ مأیوس ســازی مــردم و حّت
برنامــه ی سیاســت تبلیغــی دشــمن

کنــون ماننــد همیشــه-  در طــول ایــن چهــل ســال -و ا
فّعال تریــن  و  دشــمن  رســانه ای  و  تبلیغــی  سیاســت 
برنامه هــای آن، مأیوس ســازی مــردم و حّتــی مســئوالن و 

مدیــران مــا از آینــده اســت. 

خبرهای دروغ،    
تحلیل های مغرضانه،    
وارونه نشان دادن واقعّیت ها،    
کردن جلوه های امیدبخش،     پنهان 
کوچک نشــان دادن یا     کوچک و  کردن عیوب  بــزرگ 
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انکار محّسنات بزرگ، 
برنامــه ی همیشــگی هــزاران رســانه ی صوتــی و تصویــری 
و اینترنتــی دشــمنان مّلــت ایــران اســت؛ و البّته دنباله های 
آنــان در داخــل کشــور نیــز قابــل مشــاهده اند کــه بــا اســتفاده 

از آزادی هــا در خدمــت دشــمن حرکــت می کننــد. 

نخستین و ریشه ای ترین جهاد جوانان ∗∗∗

ایــن  شکســتن  در  پیــش گام  بایــد  جوانــان  شــما 
نهــال  باشــید. در خــود و دیگــران  تبلیغاتــی  محاصــره ی 
امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از 
ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین  برانیــد.  خــود و دیگــران 

اســت.  شــما  جهــاد 

نشانه های امیدبخش ∗∗∗

اشــاره  آنهــا  از  برخــی  بــه  امیدبخــش -کــه  نشــانه های 
شــد- در برابــر چشــم شــما اســت. 

رویش های انقالب بسی فراتر از ریزش ها است 

و دســت و دل هــای امیــن و خدمتگــزار، به مراتــب بیشــتر 
کیســه دوختگان اســت.  از مفســدان و خائنــان و 

دنیــا بــه جــوان ایرانــی و پایــداری ایرانــی و ابتکارهــای 
ــا چشــم تکریــم و احتــرام  ایرانــی، در بســیاری از عرصه هــا ب
بــه  خــداداد،  قــّوت  بــا  و  بدانیــد  را  خــود  قــدر  می نگــرد. 

ســوی آینــده خیــز برداریــد و حماســه بیافرینیــد.
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و اّما توصیه ها:

1. علم و پژوهش   «

دانش؛  آشکارترین وسیله ی عّزت و قدرت یک کشور   

دانــش،  آشــکارترین وســیله ی عــّزت و قــدرت یــک کشــور 
اســت. روی دیگــر دانایــی، توانایــی اســت. 

دنیــای غــرب بــه برکــت دانــش خــود بــود کــه توانســت 
ــروت و نفــوذ و قــدرت دویســت ســاله فراهــم  ــرای خــود ث ب
و  اخالقــی  بنیان هــای  در  تهیدســتی  وجــود  بــا  و  کنــد 
بــه جوامــع  غربــی  زندگــی  بــا تحمیــل ســبک  اعتقــادی، 
عقب مانــده از کاروان علــم، اختیــار سیاســت و اقتصــاد آنهــا 

را بــه دســت گیــرد.
مــا بــه سوءاســتفاده از دانــش ماننــد آنچــه غــرب کــرد، 
ً بــه نیــاز کشــور بــه جوشــاندن 

توصیــه نمی کنیــم، امــا مؤّکــدا
ــم. ــرار می ورزی ــود اص ــان خ ــش در می ــمه ی دان چش

آغاز رستاخیز علمی در کشور از دو دهه قبل   

از  مــا  مّلــت  در  تحقیــق  و  علــم  اســتعداد  بحمــداهلل 
اســت.  باالتــر  جهــان  متوّســط 

کنــون نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه رســتاخیز علمــی  ا
در کشــور آغــاز شــده و بــا ســرعتی کــه بــرای ناظــران جهانــی 
رشــد  شــتاب  برابــر  یــازده  -یعنــی  بــود  غافلگیرکننــده 
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متوّســط علــم در جهــان- بــه پیــش رفتــه اســت. 

دســتاوردهای دانــش و فّنــاوری مــا در ایــن مــّدت کــه 
کشــور  ــه رتبــه شــانزدهم در میــان بیــش از دویســت  مــا را ب
ــد و  ــی ش ــران جهان ــگفتی ناظ ــه ی ش ــانید و مای ــان رس جه
در برخــی از رشــته های حّســاس و نــو پدیــد بــه رتبه هــای 

نخســتین ارتقــاء داد.

دســت یافتــن بــه ایــن رکوردهــای بــزرگ در شــرایط  ∗∗∗
تحریــم و دشــمنی

همــه و همــه در حالــی اّتفــاق افتــاده کــه کشــور دچــار 
تحریــم مالــی و تحریــم علمــی بــوده اســت. مــا بــا وجــود 
شــنا در جهــت مخالــف جریــان دشمن ســاز، بــه رکوردهــای 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــن نعم ــم و ای ــت یافته ای ــزرگ دس ب

خاطــر آن بایــد روز و شــب خــدا را ســپاس گفــت.

راه طی شده؛ یک آغاز و نه بیشتر   

اّمــا آنچــه مــن می خواهــم بگویــم ایــن اســت کــه ایــن 
راه طــی شــده، بــا همــه ی اهمّیتــش فقــط یــک آغــاز بــوده 

اســت و نــه بیشــتر. 

مــا هنــوز از قّله هــای دانــش جهــان بســیار عقبیــم؛ بایــد 
بــه قّله هــا دســت یابیــم. بایــد از مرزهــای کنونــی دانــش در 
مهم تریــن رشــته ها عبــور کنیــم. مــا از ایــن مرحلــه هنــوز 

بســیار عقبیــم.
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شــروع مــا از صفــر بــا عقب ماندگــی شــرم آور علمــی در  ∗∗∗
دوران پهلوی هــا و قاجارهــا

مــا از صفــر شــروع کرده ایــم. عقب ماندگــی شــرم آور علمــی 
در دوران پهلوی هــا و قاجارهــا در هنگامــی کــه مســابقه ی 
علمــی دنیــا تــازه شــروع شــده بــود، ضربــه ی ســختی بــر مــا 
وارد کــرده و مــا را از ایــن کاروان شــتابان، فرســنگ ها عقــب 

نگــه داشــته بــود. 

بــا احســاس مســئولّیت  ∗∗∗ راه  ایــن  گرفتــن  در پیــش 
بیشــتر و همچــون یــک جهــاد

پیــش  شــتاب  بــا  و  کــرده  آغــاز  را  حرکــت  کنــون  ا مــا 
بــاال  بــا شــّدت  بایــد ســال ها  ایــن شــتاب  ولــی  می رویــم 
ــا آن عقب افتادگــی جبــران شــود. این جانــب  ــد ت ادامــه یاب
کــز پژوهــش  همــواره بــه دانشــگاه ها و دانشــگاهیان و مرا
و پژوهنــدگان، گــرم و قاطــع و جــّدی در این بــاره تذّکــر و 
هشــدار و فراخــوان داده ام، ولــی اینــک مطالبــه ی عمومــی 
مــن از شــما جوانــان آن اســت کــه ایــن راه را بــا احســاس 
مســئولّیت بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در پیــش گیریــد. 

ســنگ بنــای یــک انقــالب علمــی در کشــور گذاشــته شــده 
و ایــن انقــالب، شــهیدانی از قبیــل شــهدای هســته ای نیــز 
را  کینه تــوز  و  بدخــواه  و دشــمن  به پاخیزیــد  اســت.  داده 
کام  ک اســت نــا کــه از جهــاد علمــی شــما به شــّدت بیمنــا

ســازید.
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2. معنوّیت و اخالق   «

معنای معنوّیت و اخالق   

معنوّیــت بــه معنــی برجســته کــردن ارزش هــای معنــوی 
در  و  خــود  در  ایمــان  تــوّکل،  ایثــار،  اخــالص،  قبیــل:  از 

اســت،  جامعــه 

چــون  فضلیت هایــی  رعایــت  معنــی  بــه  اخــالق  و 
راســتگویی،  نیازمنــد،  بــه  کمــک  گذشــت،  خیرخواهــی، 
خلقّیــات  دیگــر  و  نفــس  بــه  اعتمــاد  تواضــع،  شــجاعت، 

اســت. نیکــو 

معنوّیت و اخالق؛ جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و    
فّعالّیت ها و نیاز اصلی جامعه

معنوّیــت و اخــالق، جهت دهنــده ی همــه ی حرکت هــا 
و فّعالّیت هــای فــردی و اجتماعــی و نیــاز اصلــی جامعــه 

اســت؛ 

عامل بهشت یا جهّنم شدن زندگی ∗∗∗

کمبودهــای  بــا  حّتــی  را  زندگــی  محیــط  آنهــا،  بــودن 
مــاّدی، بهشــت می ســازد و نبــودن آن حّتــی بــا برخــورداری 

می آفرینــد. جهّنــم  مــاّدی، 

احتیاج به جهاد و تالش برای رشد این ها   

هرچــه  جامعــه  در  اخالقــی  وجــدان  و  معنــوی  شــعور 
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بیشــتر رشــد کنــد بــرکات بیشــتری بــه بــار مــی آورد؛ ایــن، 
اســت  تــالش  و  بی گمــان محتــاج جهــاد 

کار حکومت ها در این جهاد   

حکومت هــا  همراهــی  بــدون  جهــاد،  و  تــالش  ایــن  و 
توفیــق چندانــی نخواهــد یافــت. اخــالق و معنوّیــت، البّتــه 
ــا  ــس حکومت ه ــد، پ ــت نمی آی ــه دس ــان ب ــتور و فرم ــا دس ب

نمی تواننــد آن را بــا قــدرت قاهــره ایجــاد کننــد، اّمــا

اّواًل خــود بایــد منــش و رفتــار اخالقــی و معنــوی داشــته 
باشــند، 

و ثانیًا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند 
و بــه نهادهای اجتماعی در این بــاره میدان دهند و    

کمک برسانند؛ 
کانون هــای ضــّد معنوّیــت و اخــالق، به شــیوه ی     بــا 

که جهّنمی ها  معقول بســتیزند و خالصه اجازه ندهند 
کنند. مردم را با زور و فریب، جهّنمی 

ک ابزارهای رسانه ای پیشرفته     امکان بسیار خطرنا
گیر و فرا

گیــر، امــکان بســیار  ابزارهــای رســانه ای پیشــرفته و فرا
و ضــّد  کانون هــای ضــّد معنوّیــت  اختیــار  کــی در  خطرنا
روزافــزون  تهاجــم  کنــون  هم ا و  اســت  نهــاده  اخــالق 
ک جوانــان و نوجوانــان و حّتــی  دشــمنان بــه دل هــای پــا
نونهــاالن بــا بهره گیــری از ایــن ابزارهــا را بــه چشــم خــود 
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 . می بینیــم

وظایف ســنگین دســتگاه های مســئول حکومتی در  ∗∗∗
ــاره این ب

این بــاره وظایفــی  دســتگاه های مســئول حکومتــی در 
کامــاًل  و  هوشــمندانه  بایــد  کــه  دارنــد  عهــده  بــر  ســنگین 

گیــرد.  صــورت  مســئوالنه 

و  اشــخاص  از  مســئولّیت  رفــع  معنــی  بــه  البّتــه  ایــن  و 
ــد  نهادهــای غیرحکومتــی نیســت. در دوره ی پیــش رو بای
مــّدت  میــان  و  مــّدت  کوتــاه  برنامه هــای  این باره هــا  در 

جامعــی تنظیــم و اجــرا شــود؛ ان شــاءاهلل.

3. اقتصاد   «

جایگاه اقتصاد در جامعه ی اسالمی   

اقتصاد یک نقطه ی کلیدِی تعیین کننده است. 

مهــّم  عامــل  و  قــّوت  نقطــه ی  قــوی،  اقتصــاد 
اقتصــاد  و  اســت  کشــور  نفوذناپذیــری  و  ســلطه ناپذیری 
و  ســلطه  و  نفــوذ  زمینه ســاز  و  ضعــف  نقطــه ی  ضعیــف، 

اســت.  دشــمنان  دخالــت 

فقر و غنا در ماّدیات و معنوّیات بشر، اثر می گذارد. 

اّمــا  نیســت،  اســالمی  جامعــه ی  هــدف  البّتــه  اقتصــاد 
هدف هــا  بــه  نمی تــوان  آن  بــدون  کــه  اســت  وســیله ای 

رســید. 
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کیــد بر تقویت اقتصاد مســتقّل کشــور مبتنی  ∗∗∗ عّلــت تأ
بــر ایــن اصول

کید بر تقویت اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی بر  تأ

کیفّیت،     تولید انبوه و با 
و توزیع عدالت محور،    
و مصرف به اندازه و بی اسراف،    
و مناسبات مدیرّیتی خردمندانه است    

و در ســال های اخیــر از ســوی این جانــب بارهــا تکــرار و 
کیــد شــده، بــه خاطــر همیــن تأثیــر شــگرفی اســت  بــر آن تأ
فــردای جامعــه  امــروز و  بــر زندگــی  اقتصــاد می توانــد  کــه 

بگــذارد.

ــت عملکردهای    
ّ

دچــار چالــش شــدن اقتصــاد بــه عل
ضعیف

و  ضعیــف  اقتصــاد  از  نجــات  راه  اســالمی  انقــالب 
ــی  ــان داد، ول ــا نش ــه م ــوت را ب ــد دوران طاغ ــته و فاس وابس
عملکردهــای ضعیــف، اقتصــاد کشــور را از بیــرون و درون 

اســت. ســاخته  چالــش  دچــار 

چالش بیرونی و درونی ∗∗∗

چالش بیرونی 

تحریم    
و وسوسه های دشمن   

کم اثــر و  کــه در صــورت اصــالح مشــکل درونــی،  اســت 
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حّتــی بــی اثــر خواهــد شــد. 

چالش درونی عبارت از 

عیوب ساختاری    
و ضعف های مدیرّیتی    

است.

مهم ترین عیوب ساختاری اقتصاد کشور   

مهم ترین عیوب، 

وابستگی اقتصاد به نفت،    
که در حیطه ی     دولتــی بودن بخش هایــی از اقتصاد 

وظایف دولت نیست، 
ج و نه به توان و ظرفّیت داخلی،     نگاه به خار
کشور،     استفاده ی اندک از ظرفّیت نیروی انسانی 
بودجه بندی معیوب و نامتوازن،    
و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد    
و عدم رعایت اولوّیت ها    
در     مســرفانه  حّتــی  و  زائــد  هزینه هــای  وجــود  و 

بخش هایی از دستگاه های حکومتی
است. 

نتیجه ی این عیوب ∗∗∗

قبیــل  از  مــردم  زندگــی  مشــکالت  این هــا  نتیجــه ی 
بــی کاری جوان هــا، فقــر درآمــدی در طبقــه ی ضعیــف و 

اســت. آن  امثــال 
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 این مشکالت   
ّ

سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ راه حل

اقتصــاد  سیاســت های  مشــکالت،  ایــن  راه حــّل 
مقاومتــی اســت کــه بایــد برنامه هــای اجرائــی بــرای همــه ی 
بخش هــای آن تهّیــه و بــا قــدرت و نشــاط کاری و احســاس 

اقــدام شــود.  مســئولّیت، در دولت هــا پیگیــری و 

کشور،     درون زایی اقتصاد 
موّلد شدن و دانش بنیان شدن آن،    
کردن اقتصاد و تصّدی گری نکردن دولت،     مردمی 
که قباًل به آن     برون گرایی با استفاده از ظرفّیت هایی 

اشاره شد، 
بخش های مهّم این راه حل ها است.

مجموعه ای که می تواند به این مقاصد برسد ∗∗∗

مؤمــن  و  دانــا  و  جــوان  مجموعــه ی  یــک  بی گمــان 
دولــت  درون  در  اقتصــادی  دانســته های  بــر  مســّلط  و 
خواهنــد توانســت بــه ایــن مقاصــد برســند. دوران پیــِش رو 

باشــد. چنیــن مجموعــه ای  فّعالّیــت  میــدان  بایــد 

تحلیلی سراپا غلط و خطایی نابخشودنی   

همــه ی  کــه  بداننــد  کشــور  سراســر  در  عزیــز  جوانــان 
گمــان  کســی  اینکــه  اســت.  کشــور  داخــل  در  راه حل هــا 
کــه »مشــکالت اقتصــادی صرفــًا ناشــی از تحریــم اســت  کنــد 
تســلیم  و  اســتکباری  ضــّد  مقاومــت  هــم  تحریــم  عّلــت  و 
ــو زدن در  ــل، زان ــس راه ح ــت؛ پ ــمن اس ــر دش ــدن در براب نش
گــرگ اســت« خطایــی  برابــر دشــمن و بوســه زدن بــر پنجــه ی 
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نابخشــودنی اســت. ایــن تحلیــل ســراپا غلــط، هرچنــد گاه 
از زبــان و قلــم برخــی غفلــت زدگان داخلــی صــادر می شــود، 
اّمــا منشــأ آن، کانون هــای فکــر و توطئــه ی خارجــی اســت 
کــه بــا صــد زبــان بــه تصمیم ســازان و تصمیم گیــران و افــکار 

عمومــی داخلــی القــاء می شــود.

4. عدالت و مبارزه با فساد   «

زلزله ی ویرانگر و ضربه زننده به مشروعّیت نظام   

فســاد اقتصــادی و اخالقــی و سیاســی، تــوده ی چرکیــن 
گــر در بدنــه ی حکومت هــا عــارض  کشــورها و نظام هــا و ا
شــود، زلزلــه ی ویرانگــر و ضربه زننــده بــه مشــروعّیت آن هــا 
ــه  ــالمی ک ــوری اس ــون جمه ــی چ ــرای نظام ــن ب ــت؛ و ای اس
و  از مشــروعّیت های مرســوم  فراتــر  نیازمنــد مشــروعّیتی 
ــر و  ــت اجتماعــی اســت، بســیار جّدی ت ــر از مقبولّی مبنائی ت

بنیانی تــر از دیگــر نظام هــا اســت.

بعید نبودن خطر ُبروز وسوسه ی مال و مقام و ریاست   

در  حّتــی  ریاســت،  و  مقــام  و  مــال  وسوســه ی 
َعَلوی تریــن حکومــت تاریــخ یعنــی حکومــت خــود حضــرت 
امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم کســانی را لغزانــد، پــس خطــر ُبــروز 
ــران  ــه روزی مدی ــد در جمهــوری اســالمی هــم ک ایــن تهدی
و مســئوالنش مســابقه ی زهــد انقالبــی و ســاده زیســتی 

نیســت؛  و  نبــوده  بعیــد  هرگــز  می دادنــد، 



48

گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

کارآمــد بــرای مبــارزه بــا  ∗∗∗ لــزوم حضــور یــک دســتگاه 
فســاد

ــا نگاهــی  و ایــن ایجــاب می کنــد کــه دســتگاهی کارآمــد ب
تیزبیــن و رفتــاری قاطــع در قــوای ســه گانــه حضــور دائــم 
داشــته باشــد و بــه معنــای واقعــی بــا فســاد مبــارزه کنــد، 

حکومتــی. دســتگاه های  درون  در  به ویــژه 

کارگزاران حکومت     کمتر بودن نســبت فســاد در میان 
جمهوری اسالمی

حکومــت  کارگــزاران  میــان  در  فســاد  نســبت  البّتــه 
جمهــوری اســالمی در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای 
دیگــر و به خصــوص بــا رژیــم طاغــوت کــه ســر تــا پــا فســاد و 
فســادپرور بــود، بســی کمتــر اســت و بحمــداهلل مأمــوران این 
نظــام غالبــًا ســالمت خــود را نــگاه داشــته اند، ولــی حّتــی 

آنچــه هســت غیرقابــل قبــول اســت.

طهارت اقتصادی؛ شرط مشروعّیت همه ی مقامات    
حکومت جمهوری اسالمی

شــرط  اقتصــادی  طهــارت  کــه  بداننــد  بایــد  همــه 
مشــروعّیت همــه ی مقامــات حکومــت جمهــوری اســالمی 

ــت.  اس

نیاز این مبارزه به چنین انسان هایی   

همــه بایــد از شــیطان حــرص برحــذر باشــند و از لقمــه ی 



49

گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

حــرام بگریزنــد و از خداونــد در این بــاره کمــک بخواهنــد 
و  قاطعّیــت  بــا  بایــد  دولتــی  و  نظارتــی  دســتگاه های  و 
حساســّیت، از تشــکیل نطفه ی فســاد پیشــگیری و با رشــد 

آن مبــارزه کننــد. 

این مبارزه نیازمند انسان هایی 

با ایمان    
و جهادگر،    
و منیع الّطبع    
ک     با دستانی پا
و دل هایی نورانی    

است. 

عدالت در صدر هدف های اّولّیه ی همه ی بعثت های    
الهی

تــالش  از  اســت  اثرگــذاری  بخــش  مبــارزه  ایــن 
بایــد در راه  کــه نظــام جمهــوری اســالمی  همه جانبــه ای 

بــرد. کار  بــه  عدالــت  اســتقرار 

همــه ی  اّولّیــه ی  هدف هــای  صــدر  در  عدالــت 
بعثت هــای الهــی اســت و در جمهــوری اســالمی نیــز دارای 
مقــّدس  کلمــه ای  ایــن،  اســت؛  جایــگاه  و  شــأن  همــان 
صــورت  بــه  و  اســت  ســرزمین ها  و  زمان هــا  همــه ی  در 
کامــل، جــز در حکومــت حضــرت ولّی عصــر ارواحنافــداه میّســر 
نخواهــد شــد ولــی بــه صــورت نســبی، همه جــا و همه وقــت 
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کمــان و  ــژه حا ــر عهــده ی همــه به وی ممکــن و فریضــه ای ب
اســت.  قدرتمنــدان 

بلنــد جمهــوری     گام هــای  و تشــریح  لــزوم توضیــح 
اسالمی در این زمینه

ــدی  ــای بلن ــن راه گام ه ــران در ای ــالمی ای ــوری اس جمه
و  رفــت؛  کوتــاه  اشــاره ای  بــدان  قبــاًل  کــه  اســت  برداشــته 
بیشــتری  کارهــای  بایــد  آن  تشــریح  و  توضیــح  در  البّتــه 
گونه نمایــی و الاقــل ســکوت و  صــورت گیــرد و توطئــه ی واژ
کنــون برنامــه ی جــّدی دشــمنان انقــالب  پنهان ســازی کــه ا

اســت، خنثــی گــردد.

کنــون شــده و آنچه باید     فاصلــه ای ژرف بیــن آنچــه تا 
می شده

ــا ایــن همــه اینجانــب بــه جوانــان عزیــزی کــه آینــده ی  ب
کشــور، چشــم انتظــار آنهــا اســت صریحــًا می گویــم آنچــه 
دارای  بشــود،  و  می شــده  بایــد  آنچــه  بــا  شــده  کنــون  تا

فاصلــه ای ژرف اســت.

در جمهــوری اســالمی، دل هــای مســئوالن بــه طــور    
دائم باید برای رفع محرومّیت ها بتپد 

ک     و از شــکاف های عمیــق طبقاتــی به شــّدت بیمنا
باشد. 

جــرم     نه تنهــا  ثــروت  کســب  اســالمی  جمهــوری  در 
که مورد تشویق نیز هست، اّما  نیست 
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o  تبعیض در توزیع منابع عمومی
o  و میدان دادن به ویژه خواری
o  و مــدارا بــا فریبگــران اقتصــادی کــه همــه بــه

بی عدالتی می انجامد، 
به شّدت ممنوع است؛ 

همچنیــن غفلــت از قشــرهای نیازمنــد حمایــت، به    
هیچ رو مورد قبول نیست. 

اشکال در اجرای سیاست ها و قوانین   

بارهــا  قوانیــن،  و  سیاســت ها  قالــب  در  ســخنان  ایــن 
تکــرار شــده اســت ولــی بــرای اجــرای شایســته ی آن چشــم 

امیــد بــه شــما جوان هــا اســت؛

اداره ی  ∗∗∗ زمــام  ســپردن  بــا  امیــد  ایــن  بــرآوردن 
جوانــان اینگونــه  بــه  کشــور  گــون  گونا بخش هــای 

بــه  کشــور  گــون  گونا بخش هــای  اداره ی  زمــام  گــر  ا و 
ــه بحمــداهلل  ــا و کاردان - ک ــان مؤمــن و انقالبــی و دان جوان
کــم نیســتند - ســپرده شــود، ایــن امیــد بــرآورده خواهــد 

ان شــاءاهلل. شــد؛ 

5. استقالل و آزادی   «

ی و آزادی اجتماعی   
ّ

معنای استقالل مل

از  حکومــت  و  مّلــت  آزادی  معنــی  بــه  مّلــی  اســتقالل 
تحمیــل و زورگویــی قدرت هــای ســلطه گر جهــان اســت. 
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و آزادی اجتماعــی بــه معنــای حــّق تصمیم گیــری و عمــل 
کــردن و اندیشــیدن بــرای همــه ی افراد جامعه اســت؛ 

عطّیه ی الهی به انسان ها، نه تفّضل حکومت ها ∗∗∗

و ایــن هــر دو از جملــه ی ارزش هــای اســالمی اند و ایــن 
هــر دو عطّیــه ی الهــی بــه انســان هایند و هیــچ کــدام تفّضــل 
حکومت هــا بــه مــردم نیســتند. حکومت هــا موّظــف بــه 

تأمیــن ایــن دو انــد.

کنونــی ایــران اســالمی، خــون آورِد     اســتقالل و آزادی 
صدها هزار انسان واال

منزلــت آزادی و اســتقالل را کســانی بیشــتر می داننــد کــه 
بــرای آن جنگیده انــد. مّلــت ایــران بــا جهــاد چهل ســاله ی 
خــود از جملــه ی آن هــا اســت. اســتقالل و آزادی کنونــی 
بلکــه خــون آورِد صدهــا هــزار  ایــران اســالمی، دســتاورد، 
کار اســت؛ غالبــًا جــوان، ولــی  انســان واال و شــجاع و فــدا

همــه در رتبه هــای رفیــع انســانّیت. 

و  تأویــل  بــا  را  انقــالب  طّیبــه ی  شــجره ی  ثمــر  ایــن 
توجیه هــای ســاده لوحانه و بعضــًا مغرضانــه، نمی تــوان در 

خطــر قــرار داد.

وظیفــه ی همــه در حراســت از ایــن ثمــر شــجره ی  ∗∗∗
انقــالب طّیبــه ی 

همــه - مخصوصــًا دولــت جمهــوری اســالمی - موّظــف 
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بــه حراســت از آن بــا همــه ی وجودنــد.

مالحظات در مورد استقالل و آزادی   

بدیهــی اســت کــه »اســتقالل« نبایــد بــه معنــی زندانــی 
کــردن سیاســت و اقتصــاد کشــور در میــان مرزهــای خــود، و 
»آزادی« نبایــد در تقابــل بــا اخــالق و قانــون و ارزش هــای 

الهــی و حقــوق عمومــی تعریــف شــود.

ی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن   «
ّ
6. عّزت مل

ــت، و  ــّزت، حکم ــِل »ع ــاخه هایی از اص ــه، ش ــر س ــن ه ای
مصلحــت« در روابــط بین المللی انــد. 

بخشی از مظاهر عّزت جمهوری اسالمی در صحنه ی    
ق آن ها

ّ
ت تحق

ّ
جهانی و عل

صحنــه ی جهانــی، امــروز شــاهد پدیده هایــی اســت کــه 
ــا در آســتانه ی ظهورنــد:  تحّقــق یافتــه ی

تحــّرک جدیــد نهضــت بیــداری اســالمی بــر اســاس    
الگوی مقاومت در برابر سلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ 

شکســت سیاســت های آمریــکا در منطقــه ی غــرب    
آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ 

گســترش حضــور قدرتمندانــه ی سیاســی جمهوری    
اســالمی در غــرب آســیا و بازتــاب وســیع آن در سراســر 

جهان سلطه.
این هــا بخشــی از مظاهــر عــّزت جمهــوری اســالمی اســت 
کــه جــز بــا شــجاعت و حکمــت مدیــران جهــادی بــه دســت 
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نمی آمــد. 

پیشنهادهای آمریکا و تعدادی از دولت های اروپایی؛    
 شامل فریب و خدعه و دروغ

ً
عموما

ســردمداران نظــام ســلطه نگراننــد؛ پیشــنهادهای آنهــا 
عمومــًا شــامل فریــب و خدعــه و دروغ اســت. 

اصول ارتباط با دولت های اروپایی خدعه گر   

جنایــت کار،  آمریــکای  بــر  عــالوه  ایــران  مّلــت  امــروز 
تعــدادی از دولت هــای اروپایــی را نیــز خدعه گــر و غیرقابــل 

می دانــد.  اعتمــاد 

دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها    
کند؛  با دّقت حفظ 

گام هــم     یــک  مّلــی خــود،  و  انقالبــی  ارزش هــای  از 
عقب نشینی نکند؛ 

از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛    
کشــور و مّلت خــود را در نظر     و در همــه حــال، عــّزت 

داشته باشد 
موضــع     از  البّتــه  و  مصلحت جویانــه  و  حکیمانــه  و 

کند.  انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل 
کره با آمریکا    زیان ماّدی و معنوی؛ تنها محصول مذا

نیســت  متصــّور  مشــکلی  هیــچ  حــّل  آمریــکا  مــورد  در 
محصولــی  معنــوی  و  مــاّدی  زیــان  جــز  آن  بــا  کــره  مذا و 

داشــت. نخواهــد 
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7.«سبک«زندگی««««

7( ســبک زندگــی: ســخن الزم در این بــاره بســیار اســت. 
آن را بــه فرصتــی دیگــر وامی گــذارم 

زیان های بی جبران ترویج سبک زندگی غربی   

غــرب  تــالش  کــه  می کنــم  کتفــا  جملــه ا همیــن  بــه  و 
زیان هــای  ایــران،  در  غربــی  زندگــی  ســبک  ترویــج  در 
بــه  سیاســی  و  دینــی  و  اقتصــادی  و  اخالقــی  بی جبــران 

اســت؛  زده  مــا  مّلــت  و  کشــور 

چشــم امید بــه جوان ها بــرای جهــادی همه جانبه و    
هوشمندانه برای مقابله با آن

هوشــمندانه  و  همه جانبــه  جهــادی  آن،  بــا  مقابلــه 
بــه شــما جوان هــا  آن  امیــد در  بــاز چشــم  کــه  می طلبــد 

ــت. اس

تشّکر«از«حضور«ســرافرازانه«و«افتخارانگیز«و«««««
دشمن«شکن«مّلت«عزیز

و  افتخارانگیــز  و  ســرافرازانه  حضــور  از  پایــان  در 
و  بهمــن  بیســت ودّوم  در  عزیــز  مّلــت  دشمن شــکن 
چهلمیــن ســالگرد انقــالب عظیــم اســالمی تشــّکر می کنــم و 

میســایم.  حــق  حضــرت  درگاه  بــر  ســپاس  پیشــانی 

ارواح  بــر  ســالم  ارواحنافــداه؛  بقّیــة اهلل  حضــرت  بــر  ســالم 



56

گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

طّیبــه ی شــهیدان واال مقــام و روح مطّهــر امــام بزرگــوار؛ 
بــه  ویــژه  ایــران و ســالم  مّلــت عزیــز  بــر همــه ی  و ســالم 

جوانــان.

گوی شما دعا

سّیدعلی خامنه ای

22/بهمن ماه/13۹7
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طرح«تبلیغی«تبیین«بیانیه««ی«گام«دوم«انقالب«««««

در«ماه««مبارک«رمضان«««««

که ملت اسالمی ایران برگزیده است، یعنی مسیر  مســیری 
تحقــق اراده هــای الهــی در زمیــن و ادامــه ی راه پیامبــران و 
کاری تعــداد زیادی از  مقدمه ســازی برای ظهور، بــا ایثار و فدا

بندگان مخلص خدا به موقف کنونی رسیده است. 
کردیم، مســیر پــر فراز و  فهــم درســت از نقطه ای که شــروع 
کم بر جهان آمدیم، نقطه ای  که در خالف جهت حا نشــیبی 
که در آن قرار داریم و چشم انداز آینده، شرط عزم و اراده برای 

ادامه دادن این راه نورانی است.
کــه نشــان دهنــده ی نکتــه ی  گام دوم انقــالب،  بیانیــه ی 
گفتمانی« پس از قریب به شــصت ســال  شــکوهمنِد »ثبــات 
گردان حقیقــی او تا امروز  نجواهای انقالبی توســط امام و شــا
اســت، در افــق تصمیــم بلنــد مــدت »برپایــی تمــدن نویــن 

اسالمی« تدوین شده است.
کــه رهبر انقالب بــرای تدویــن این بیانیه  زمان مبســوطی 
کردنــد و ارجاعــات پیاپــی بــه آن و نیــز، پیگیری هــای  صــرف 
مســتمر ایشــان از بــزرگان و مدیــران و مؤثــران، بــرای تبییــن 
آن، حجــت را بــر هــر مبلــغ و مدیــر فرهنگــی تمــام می کند که 
می بایســت 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 
شود که نسبتش را به نحو وثیقی با محتوا و اهداف بیانیه گام 

دوم، مشخص کرده باشد.
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سیاست«های«حاکم«بر«طرح««««

 1. قرآن محوری   

که از مسائل دارد،  لسان قرآن شریف، و نوع ورود و تقریری 
میدان موّسعی برای تبیین اسالم ناب که همان اسالم قرآنی 
است، در اختیار مبلغ می گذارد؛ خاصه در فرصت ماه مبارک 
رمضان که بهار قرآن است، و قلوب مؤمنان برای درک معارف 
و احســاس نــور قــرآن، مســتعدتر اســت، اســتفاده از مباحث 
تفســیری و معالــم قرآنی، ظرفیتی شــگرف برای مبلــغ ایجاد 

خواهد کرد. 
که  بــه عنوان مثــال، تأمل در احــوال امروز انقالب اســالمی 
تمــام احزاب مجــازی و حقیقی طاغوت در تمــام عرصه های  
فرهنگــی و اقتصــادی بــرای هزیمــت آن بــه میــدان آمده اند، 
مؤمنــان ژرف اندیــش را بــه یــاد ایــام پایانــی جنــگ احــزاب 
کــه دل  می انــدازد؛ جنگــی عظیــم بــا محاصــره  ای طوالنــی 
منافقــان و بیمــاران را از امیــد بــه وعــده الهــی منصــرف، و به 
کفار نمود. آنچه می تواند  کریم آنها را متمایل به  روایــت قرآن 
عــزم مؤمنان را در این معرکه بین المللی جــزم نماید، تدبر در 
آیات حماسه آفرین و عبرت آموز سوره مبارکه ی احزاب است. 
باید توجه داشت اوج فشارها و مصائب در روزهای آخر جنگ 
خندق، مقارن با اشتداد ایمان و یقین جبهه حق بود و شاید 
بتوان اوضاع امروز انقالب اسالمی را با آن شرایط مقایسه نمود 

و امید به تحقق وعده نصرت الهی را مضاعف دانست.
تجربه نشان داده است سخن گفتن از زبان قرآن، مخالفان 
گر معــارف قرآنی،  سرســخت را نیــز می تواند همراه می کنــد و ا
دقیق و درســت بیان شــوند، زمینه پذیرش نیز بسیار مهیاتر 
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است.
کــه از وحی  کریم و مجیدی اســت  »کتــاب انقالب مــا قرآن 
گرفتــه و در اختیار عامل و عالــم، بزرگ و  حکیــم خبیر منشــاء 
کوچــک و قابــل فهــم و اســتفاده همگان اســت. این رســالت 
کنار بزنیم  که حجاب های افکنده بر چهره ی قرآن را  ماســت 
کنون نوبت آن اســت  و آن را از انزوا و غربت خارج ســازیم ... ا
که با تدبر و تعمق در قرآن کریم و با گسترش و تعمیق فرهنگ 
اصیــل قرآنی در ســطح جامعــه، یکایک رهنمودهــا و فرامین 
گیریم و  کار  کامــل بــه  قــرآن را بــرای تشــکیل نظــام اســالمی، 

جامعه را قرآِن مجسم کنیم.«
2.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 بیانیه می پردازیم. در الیه متن، دال مرکزی، محورهای 
اصلــی و ارتباطات میان اجزای متن اســتخراج می شــود و در 
پیامدها، به وظایف عملی و توصیه ها می رسیم و از تکالیفی 

که بر عهده اصناف مخاطبین است، سخن گفته می شود.
3.کل نگری   

گام دوم رفت و  بــا دو رهیافــت، می تــوان به ســمت بیانیــه 
که به اجزاء  از دو منظــر بدان نگریســت. یکی رویکرد جزءنگــر 
گزاره ها  کلیدواژه ها،  متن می پــردازد و تالش می کند هریک از 
کند؛ با بسنده  و سرفصل ها را جداجدا تفصیل داده و تبیین 
کردن به این رویکرد ممکن اســت غرض اصلی و هدف غایی 
از صــدور بیانیــه، پنهــان بماند و تبعــًا عزمی بــرای حرکت، در 
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مخاطب پدید نیاید.
کلیت  که انتخاب و توصیه ما نیز هســت، به  رویکــرد دوم، 
کالم را  متن می نگرد و تالش می کند لّب ســخن و داّل مرکزی 
کشف کند و غرض و غایت محوری نویسنده را از صدور بیانیه، 
به دست آورد. در این صورت، تمامی اجزاء متن، حول غرض 

اصلی، سامان می یابند و معنا پیدا می کنند.
4.انتخاب مخاطب   

گرچــه خطاب به ملت ایران صادر شــده  گام دوم، ا بیانیــه 
اما در جای جای متن بیانیه، روی سخنش با جوانان است و 
بار تحقق گام دوم انقالب را بر دوش ایشان که محور امیدها و 

حرکت ها هستند، قرار داده است.
بر این اساس، مخاطب اصلی برای تبیین بیانیه نیز جوانان 
گیر از جوانان اســت  گام دوم، دعوتی فرا خواهنــد بود. بیانیه 
کــه آنــان را بیــش از پیــش بــه میــدان داری پیشــبرد نهضت، 
گفتگو با  گسترده در  فرامی خواند. این دعوت، باید به صورت 
جوانان اعالم شــود و فراخوان رهبری مبنی بر حضور جوانان 

در مدارهای مدیریتی و عملیاتی مهم و کالن، ابالغ شود.
اما روی دیگر این دعوت، متوجه عموم ملت ایران اســت. 
ملتی که به مهمترین سرمایه اش، یعنی نیروی جوان مومن، 
دانــا و پرانگیــزه، اعتمــاد نکنــد و راه را بــرای ظهــور و بــروز این 
ســرمایه بی بدیل باز نکند، عماًل از حرکت به ســمت قله  های 
بلند، محروم خواهد ماند. لذا می بایست این سرمایه انباشته 
را پیش چشــم همگان آورد و این تجربه تاریخی ملی را یادآور 
گره ها بــه دســت جوانــان مومــن انقالبی،  کورتریــن  کــه  شــد 

کنون نیز چنین بوده است. بازشدنی است؛ همان طور که تا
که  »بهتریــن صنایــع مــا، پیشــرفته ترین صنایــع بــزرگ ما 
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کشــورهای درجه یک دنیا در صدر فهرســت قرار  در رقابــت با 
کمیل خوان و نماز شــب  داریم، به وســیله جوان های دعای 
خــوان دارد پیشــرفت می کنــد؛ جوان هــای اهــل اعتــکاف، 

جوان های اهل دعای ندبه، جوان های متدین.«
محتوای«بیانیه«گام«دوم««««

گام دوم )جهت تمرکز  بــه نظر می رســد لــّب ســخن بیانیــه 
تبلیغی روی آن( را می توان در سه محور اصلی خالصه کرد:

گاهی  تاریخی    1.خودآ

مبــدأ هرگونــه حرکــت، معرفــت اســت و حرکــت به ســوی 

آرمان هــای انقــالب اســالمی، نیازمند فهم دقیــق دارایی ها و 
فقدان  دیروز و امروز انقالب است. 

طلیعه ســخن رهبر معظم انقالب در بیانیه، به ایجاد یک 
گاهی نسبت به جایگاه انقالب و کاری که در عالم کرد و  خودآ
کم بر  نیز تبیین مسیری که از صفر و در خالف جهت جریان حا
جهاِن دور افتاده از تعالیم انبیا، و باوجود دشمنی های متعدد 
کردیم اختصاص دارد. مسیری که  و مختلف، سرافرازانه طی 
در طــی آن دشــمنان ایــن ملت روز بــه روز ضعیف تر شــدند و 
که در آن وعده های نصرت الهی  گردیدنــد. راهی  برخی نابود 

را به وضوح دیدیم.
گذشــته را  گام های اســتوار در آینده، باید  »برای برداشــتن 
گر از این راهبرد  گرفت. ا درســت شــناخت و از تجربه ها درس 
غفلــت شــود، دروغ هــا به جــای حقیقت خواهند نشســت و 

آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.«
»عرض من این است که آنچه در گام دوم انقالب باید اتفاق 
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بیفتد اواًل شناختن و جدی گرفتن داشته های خود ]است[... 
ثانیًا، آفت ها را بشناسیم، فسادها را بشناسیم، راه های رخنه 
دشــمن را بشناســیم و در مقابل آنها به طور جدی ایستادگی 
گام دوم انقالب این اســت: شــناختن ظرفیت ها  کنیم. امروز 
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.«
2. ایجاد امید و اراده برای ادامه ی مسیر   

گاهــی، ایجــاد امید به آینــده و عــزم و اراده   نتیجــه ی خودآ

بــرای رســیدن بــه آرمــان بــزرگ انقــالب یعنــی »ایجــاد تمّدن 
نویــن اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی 
که در صورت ایجاد آن، رسیدن  ارواحنافداه« اســت. اراده ای 

به اهداف، حتمی است.
کنونــی  کــه درک موقــف  کتســابی اســت  اراده، عنصــری ا
انقالب، می تواند موجب ایجاد و ارتقای آن شود. هرگاه تصویر 
دقیق از گذشــته و حال انقالب، نقشــه های متوالی دشمن و 
دســتاوردهای متنوع جبهه خــودی در ذهن جامعه انقالبی 
گام بعــدی در رفتــار او  کامــل شــد، تصدیــق فایــده پیمــودن 
محقق خواهد شد. لذا تعالی و تقویت اراده ی امت وظیفه ی 

رهبران فکری جامعه است. 
که جان مایه پیشرفت همه  »انقالب ... عنصر اراده ملی را 

جانبه و حقیقی است را در کانون مدیریت کشور وارد کرد.«
کــه نگذارنــد اراده ی  »تــالش آن هــا ]دشــمنان[ این اســت 
مّلت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه ی 
گر این اراده  اسالمی و تمّدن اسالمی شکل بگیرد؛ می دانند ا

شکل گرفت، بدون تردید تحّقق پیدا خواهد کرد.«  
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»نخســتین توصیه من امیــد و نگاه خوش بینانــه به آینده 
گامی  کلیــد اساســی همــه قفل ها، هیــچ  اســت. بــدون ایــن 
نمی توان برداشــت... سیاســت تبلیغی و رســانه ای دشــمن 
و فعال تریــن برنامه هــای آنــان، مایوس ســازی مــردم و حتی 
مســئوالن و مدیــران مــا از آینده اســت... شــما جوانــان باید 
پیشگام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود 
و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی 
را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد 

شما است.«
که اتصــال اراده و همم مومنیــن در امتداد  پرواضــح اســت 
اراده الهــی، هــم امیــد و خوش بینی به آینــده را در قلوب آنان 

ایجاد می کند و هم آنان را از اغیار منصرف می کند.
» تمام پیغمبران اولی حرفشان عبارت بوده از اینکه از خدا 
که از غیر خدا هســتند و  کنید، وازطاغوت، ازکســانی  اطاعــت 
ِن 

ّ
می خواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند، اجتناب کنید؛ا

اعبدوا اهلَل و اجَتِنبوا الطاغوَت «
» ایــن نتیجــه مطالعــات فــراوان و مشــاهده ی تجربیــات 
خودمــان و تجربیــات دیگــران اســت: مــن عــرض می¬کنــم 
سیاست و قدرت در غرب، در دولت های غربی اعم از آمریکا و 
اروپا، هم ظالم است، هم زورگو است، هم بی منطق است، هم 
زیاده خواه اســت. این¬ها هیچ منطقی سرشان نمی¬شود؛ 
بــا منطق واقعًا ]بیگانه¬اند[. در باطن، سیاســتمداران غربی 

آدم¬هایی هستند به معنای واقعی کلمه وحشی.«
»در داخــل متأســفانه بعضی¬ها غــرب را بــزک می¬کنند، 
رتوش می¬کنند، نمی¬گذارند افکار عمومی متوجه بشود... 
البتــه امــروز بــه توفیــق الهــی جوان¬هــای مومــن  مــا و مردم 



65

گام دوم انقالب اسالمی بیانیه 

انقالبــی مــا نخواهند گذاشــت این تقــی زاده ها حرفشــان به 
کرسی بنشیند« 

3.میدان داری جوانان در مبارزه تمدنی    

اساســًا مفاهیمی چون قیام، استقامت و مقاومت که روح 

نهضت را تشــکیل می دهند و برای جهاد و هجرت به ســوی 
آرمان هــای بلنــد زمینه ســازی می کنند، بــدون حضور عنصر 
جــوان و خالق محقق نخواهد شــد.این بــار را جوانان مؤمن 
دانا و پرانگیزه می توانند به منزل برسانند. نسل جدید روییده 
در انقالب باید مســئولیت بپذیرد و شــانه های خود را زیر این 

بار بزرگ قرار دهد.
که پا به  »ایــن بنــده ناچیــز مایلم با جوانــان عزیزم، نســلی 
میدان می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن 
که  کند، ســخن بگویم. .. شمایید  ایران اســالمی بزرگ را آغاز 
کنید و آن را  کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراســت  باید 
هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و 
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی ارواحنا فداه است، 

نزدیک کنید.« 
»جوان هــا بایــد شانه شــان را زیــر بــار مســئولّیت های 
دشــواِر کوچــک و بــزرگ بدهنــد؛ عــالج مشــکالت کشــور 
گام دّوم انقالب بایستی حرکت کشور را  این اســت. ما در 
کــه در گام اّول در  بــر دوش جوان هــا قرار بدهیم همچنــان 
دوره ی انقــالب هــم هدایــت را امــام می کرد اّما حرکــت را و 
موتور پیشرفت را جوانان روشن می کردند، حرکت را آن ها 

به وجود می آوردند.«






