طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ ماهیت و اصول حرکت انقالب اسالمی
بسمهتعالی
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میدان ادارهی کشور و شکلگیری ارادهی ملی برای ساختن آیندهی ایران
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بخش اول:ماهیت و اصول حرکت انقالب اسالمی
سرفصلهای
کلی

متن بیانیه
ّ
ّ
از میان همهی ملتهای زیر ستم ،کمتر ملتی به انقالب ه ّمت میگمارد؛ و در میان

ّ
ملتهایی که بهپاخا سته و انقالب کردهاند ،کمتر دیده شده که توان سته با شند کار را
به نهایت ر سانده و بهجز تغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده با شندّ .اما
ّ
انقالب ُپرشــکوه ملت ایران که بزر ترین و مردمیترین انقالب عصــر جدید اســت،
ّ
تنها انقالبی اســت که یچ ّلهی ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشــت ســر
مقیاس آرمانها نهاده و در برابر همهی وســـوســـههایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرســـیدند ،از
و شعارهای کرامت خود و اصـــالت شـــهارهایش صـــیانت کرده و اینچ وارد ّ
دومین مرحلهی
انقالب اسالمی خودســازی و جامههپردازی و ّ
تمدنســازی شــده اســت .درودی از اعماد دل بر این
ّ
جهانی
و
زر
ب
فرایند
وارد
اینچ
که
نسلی
بر
و
داد
ادامه
و
کرد
آغاز
که
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ِ
ّهل سال ّ
دوم میشود.
آن روز که جهان میان شـــرد و غرب ّ
مادی تقســـیم شـــده بود و کســـی گمان یچ
نهضــت بزر دینی را ُ
نمیبرد ،انقالب اســالمی ایران ،با قدرش و شــکوه پا به میدان
نهاد؛ ّهارّوبها را شک ست؛ کهنگی کلی شهها را به رخ دنیا ک شید؛ دین و دنیا را

موضوع اصلی

کتابشناسی

1ـ دوران جدید عالم-به کوشش
سهید اشتری(انقالب اسالمی)
2ـ مهارف انقالب(انقالب
منحصربفردبودن ملت
اسالمی)
ایران در ایجاد و حفظ
3ـ منشور مهارف انقالب
شعارها و آرمانهای انقالب
اسالمی(انقالب اسالمی)
اسالمی در مقایسه با سایر
4ـ انقالب اسالمی از دیدگاه
انقالبهای معاصر
فلسفه تاریخ-مرتضی
مطهری(صدرا)
5ـ پیرامون انقالب اسالمی ـ
سید مرتضی مطهری(صدرا)
6ـ آغازی بر یچ پایان ـ سید
شکستهشدن انحصار
مرتضی آوینی(واحه)
شعارهای چپ و راست

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ ماهیت و اصول حرکت انقالب اسالمی
در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود .طبیهی بود که سردمداران
راســـت
گمراهی و ســـتم واکنش نشـــان دهندّ ،اما این واکنش ناکام ماندّ .س و
ِ
مدرنیته ،از تظاهر به نشـــنیدن این صـــدای جدید و متفاوش ،تا تالد گســـترده و
اجل محتوم خود نزدیچتر شـــدند.
گونهگون برای خفه کردن آن ،هرّه کردند به ِ
اکنون با گذشــت ّهل جشــن ســا نهی انقالب و ّهل دههی فجر ،یکی از آن دو

کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند،
دســـتوپنجه نرم میکند! و انقالب اســـالمی با حفظ و پایبندی به شـــهارهای خود
همچنان به پیش میرود.

برای همهّیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصـــرف فر

کردّ ،اما شـــهارهای

جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده
نخواهند شد ،زیرا فطرش بشر در همهی عصرها با آن سرشته است .آزادی ،اخالد،
ّ
مهنویت ،عدالت ،اســـتقاللّ ،
ّ
عقالنیت ،برادری ،هیک یچ به یچ نســـل و یچ
عزش،
جامهه مربوط نیســـت تا در دورهای بدرخشـــد و در دورهای دیگر افول کند .هرگز
نمیتوان مردمی را تصـ ّـور کرد که از این ّشــماندازهای مبارک دلزده شــوند .هرگاه
دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی م سئو ن از این ارزشهای دینی بوده ا ست و نه
ّ
از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.

7ـ انقالب فرامدرن و تمدن
مدرنیته با طرح شعارهای
اسالمی-موسی نجفی(موسسه
نوی انقالب اسالمی
مطالهاش تاریخ مهاصر ایران)
8ـ هویتشناسی-موسی
نجفی(نشر آرما)
9ـ حدیث پیمانه :پژوهشی در
انقالب اسالمی-حمید
پارسانیا(دفتر نشر مهارف)
10ـ انقالب اسالمی برون رفت
از عالم غربی ـ اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
11ـ جایگاه اشراقی انقالب
اسالمی در فضای مدرنیسم _
اصغر طاهرزاده(لبالمیزان)
فطری ،تاریخی و جهانی 12ـ انقالب اسالمی بازگشت به
بودن شعارهای انقالب
عهد قدسی ـ اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
اسالمی و افولناپذیری آن
13ـ مبانی ،اهداف و بازتاب
پیامها و شعارهای بنیادین
انقالب اسالمی ـ مرتضی
اشرفی(مرکز بینالمللی ترجمه
و نشر المصطفی)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ ماهیت و اصول حرکت انقالب اسالمی
انقالب ا سالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره دارای انهطاف و آمادهی
تصــحیخ خطاهای خویش اســتّ ،اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفهال نیســت .به نقدها
ّ
حس ـاسـ ّـیت مثبت نشــان میدهد و آن را نهمت خدا و هشــدار به صــاحبان حرفهای
بیعمل میشـــماردّ ،اما به هیک بهانهای از ارزشـــهایش که بحمدالله با ایمان دینی
مردم آمیخته ا ست ،فا صله نمیگیرد .انقالب ا سالمی پس از نظام سازی ،به رکود و
خموشی دّار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی
تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از ّ
نظریهی نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
ّ
ّ
موقهیتهای نو به نو ،فاقد احساس
متحجر و در برابر پدیدهها و
جمهوری اسالمی،
و ادراک نی ستّ ،اما به ا صول خود ب ّ
شدش پایبند و به مرزبندیهای خود با رقیبان و

اصول حاکم بر
ّ
ّ
حرکت انقالب دشــمنان بشــدش حس ـاس اســت .با خطوط اصــلی خود هرگز بیمبا تی نمیکند و
برایش مهم اســـت که ّرا بماند و ّگونه بماند .بیشـــچ فاصـــلهی میان بایدها و
اسالمی به
وا ّ
مثابه یک
قهیتها ،همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهدّ ،اما این ،فاصـــلهای
پدیدهی زنده طی شدنی است و در ّهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی شچ
در آینده ،با حضـور نسـل جوان مممن و دانا و ُپرانگیزه ،با قدرش بیشـتر طی خواهد

اصل ّاول:
جمع میان نظم اجتماعی
و جوشش انقالبی
(الگوی مواجههی انقالب
اسالمی با خطاها و
انتقادات وارد بر خود)

اصل دوم:
جمع میان آرمانگرایی و
واقعیتبینی
(الگوی مواجهه انقالب
اسالمی با تحوالت جدید)

شد.
انقالب اســـالمی ّملت ایران ،قدرتمند ّاما مهربان و باگذشـــت و ّ
حتی مظلوم بوده
ا ست .مرتکب افراطها و ّسرویهایی که مایهی ننگ ب سیاری از قیامها و جنب شها
ّ
حتی با آمریکا و ّ
است ،نشده است .در هیک مهرکهای ّ
صدام ،گلولهی ّاول را شلیچ

اصل سوم:
جمع میان اقتدار و

ّ
نکرده و در همهی موارد ،پس از حملهی دشـــمن از خود دفاع کرده و البته ضـــربت صراحت انقالبی با مهربانی
متقابل را محکم فرود آورده اســـت .این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز
و مروت انقالبی
بوده و نه منفهل و ّ
مردد .با صـــراحت و شـــجاعت در برابر زورگویان و گردنکشـــان

1ـ صورش و سیرش انقالب
اسالمی-به کوشش محمدرضا
حاجی(انتشاراش انقالب
اسالمی)
2ـ انقالب اسالمی و تداول
قدرش-سیدمحمدمهدی
میرباقری(تمدن نوین)
3ـ نظام مهقول ـ
پیروزمند(کتاب فردا)
4ـ انقالب اسالمی و مبانی
بازتولید آن ـ افروغ(سوره مهر)
5ـ آسیبشناسی انقالب
اسالمی-محمدرحیم
عیوضی(سازمان انتشاراش
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی)
6ـ فلسفه تجدد در ایران ـ
موسی نجفی(شرکت ّاپ و
نشر بین الملل)
7ـ بنیادهای نظریه تجدد اول و
تجدد ثانی در انقالب اسالمی:
سیری در آرا و اندیشههای امام
خمینی-مجتبی زارعی(مرکز
نشر دانشگاهی)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ ماهیت و اصول حرکت انقالب اسالمی
(الگوی مواجهه انقالب 8ـ مدیریت رفتار با مهاندین در
ایســـتاده و از مظلومان و مســـتضـــهفان دفاع کرده اســـت .این جوانمردی و مر ّوش
نظام و یی ـ محمدحسین
انقالبی ،این صــداقت و صــراحت و اقتدار ،این دامنهی عمل جهانی و منطقهای در
اسالمی با دشمنان و
خرزایان(حدیث راه عشق)
کنار مظلومان جهان ،مایهی سربلندی ایران و ایرانی است ،و همواره ّنین باد.
معارضان)
9ـ قاعده حفظ نظام ـ
ملچافضلی اردکانی(پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی)
10ـ راه مقدس اندیشههای
مقدس :حفظ نظام اسالمی در
کالم امام خمینی ـ
محمدمهدی مقدم(موسسه
فرهنگی هنری خراسان)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
بسمهتعالی

بخش دوم :روایت گذشتهی انقالب اسالمی
سرفصلهای
کلی

متن بیانیه

اینچ در آغاز ف صل جدیدی از زندگی جمهوری ا سالمی ،این بندهی ناّیز مایلم
با جوانان عزیزم ،ن سلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزر
برای ســاختن ایران اســالمی بزر را آغاز کند ،ســخن بگویم .ســخن ّاول دربارهی
گذشته است.
خوانش
تجربهی تاریخ
انقالب
اسالمی،
امکاندهندهی
حرکت به سمت
آینده

عزیزان! نادانســـته ها را جز با تجربهی خود یا گود ســـنردن به تجربهی دیگران
نمیتوان دانست .بسیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده و
ندیده ا ست .ما دیدهایم و شما خواهید دید .دهههای آینده دهههای شما ا ست و
شـــمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراســـت کنید و آن را هرّه

بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد ّ
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید
ٰ
عظمی (ارواحنافداه) اسـت ،نزدیچ کنید .برای برداشـتن گامهای اسـتوار در
و یت
آینده ،باید گذشــته را درســت شــناخت و از تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد
غفلت شـــود ،دروغها به جای حقیقت خواهند نشـــســـت و آینده مورد تهدیدهای
ناشـــنـاختـه قرار خوا هد گر فت .دشـــمنـان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و
دروغپردازی دربارهی گذشـــته و ّ
حتی زمان حال را دن بال میکنند و از پول و همهی
ابزارها برای آن بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بســـیارند؛ حقیقت را از
دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.

موضوع اصلی

داللتها

1ـ نگاه کالن به انقالب اسالمی
ـ سید علی خامنهای(صهبا)
2ـ بصیرش تاریخی –موسی
نجفی(آرما)
3ـ مشروطه شناسی-موسی
نجفی(آرما)
4ـ تمدن برترـ موسی
نجفی(آرما)
5ـ نظریه تمدن جدید اسالمی-
خوانش تجربهی انقالب
موسی نجفی(آرما)
اسالمی ،راهبردی اساسی
6ـ امام خمینی و خودآگاهی
برای حرکت به سمت آینده
تاریخی ـ اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
7ـ تطوراش گفتمانهای هویتی
در ایران ـ حسین کچوئیان(نشر
نی)
8ـ تجارب انقالب اسالمی ـ
محمدمهدی بهداروند(مرکز
بینالمللی ترجمه و نشر
المصطفی)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
9ـ درسهایی از انقالب ـ علی
صفایی حائری ـ سه
جلد(لیلهالقدر)
10ـ انقالب اسالمی :زمینهها،
پیامدها و دستاوردها ـ منوّهر
محمدی(سمت)
11ـ ایران؛ دیروز ،امروز ،فردا؛
تحلیلی بر انقالب اسالمی
ایران-محسن نصری(دفتر نشر
مهارف)
12ـ ّرا از ایران نمیآموزیم ـ
اسکاش پیترسون(زمزم هدایت)
13ـ ایران در زمان رهبری امام
خمینی ـ علی اکبر
و یتی(امیرکبیر)
14ـ اعتالی میراث روحاله:
بازخوانی بر هایی از کارنامه
درخشان جمهوری اسالمی در
دوران زعامت حضرش امام
خامنهای(اندیشکده برهان)
15ـ هفت موج اصالحاش:
نسبت تئوری و عمل ـ حمید
پارسانیا(بوستان کتاب قم)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد؛
ً
ّاو  :همهّیز علیه ما بودّ ،ه رژیم فا سد طاغوش که عالوه بر واب ستگی و ف ساد و
استبداد و کودتایی بودنّ ،اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و نه
سر کار آمده بود ،و ّه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای
به زور شمشیر خود -بر ِ
غربی ،و ّه وضع ّ
بشدش نابسامان داخلی و عقبافتادگی شرمآور در علم و ّفناوری
ّ
مهنویت و هر فضیلت دیگر.
و سیاست و
ً
ثانیا :هیک تجربهی پیشــینی و راه طیشــدهای در برابر ما وجود نداشــت .بدیهی

شرایط خاص آغاز حرکت
انقالب اسالمی؛ خالهای
درونی و بیرونی و فقدان
تجربه و الگوی اداره

1ـ مدیریت بحرانهای سیاسی
در فرآیند تثبیت انقالب
اسالمی ـ دو جلد ـ مهدی
براتهلیپور(موسسه ّاپ و نشر
عروج)

است که قیامهای مارکسیستی و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان
و مهرفت اسالمی پدید آمده است ،الگو محسوب شود.

ّ
جمهوریت و
انقالبیون اســـالمی بدون ســـرمشـــق و تجربه آغاز کردند و ترکیب
اسـ ّ
ــالمیت و ابزارهای تشـــکیل و پیشـــرفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نورانی و

اسالمیت ،نخستین

اندیشهی بزر امام خمینی ،به دست نیامد .و این نخستین درخشش انقالب بود.

درخشش انقالب اسالمی

ترکیب جمهوریت و

1ـ پیرامون جمهوری اسالمی-
مرتضی مطهری(صدرا)
2ـ احیاگری و مردمسا ری
دینی ـ اعماد افروغ(سوره مهر)
3ـ مردمسا ری دینی ،مبانی و
غیریتها(اندیشکده برهان)
4ـ تبلور جمهوریت و
اسالمیت(اندیشکده برهان)
5ـ شاکله الگوی امام و
امت(اندیشکده برهان)
6ـ مهار قدرش در مردمسا ری
دینی ـ پرویز امینی(آفتاب
توسهه)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
7ـ دموکراسی مکتبی یا
مردمسا ری دینی ـ
عربسرخی اردستانی(موسسه
ّنا و نشر عروج)
7ـ گفتار و گفتوگو در
مردمسا ری دینی؛ همایش
ملی نظریه مردمسا ری دینی ـ
احمد رهدار(پژوهشگاه فرهنگ
و مهارف ـ نشر مهارف)
8ـ مقایسه نظام مردمسا ری
دینی و لیبرالدموکراسی با
تاکید بر نظریه مقام مهظم
رهبری ـ طالبی(عاصم)
9ـ مردمسا ری دینی ـ
پورفرد(پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی)
10ـ مردمسا ری دینی ـ سه
جلد ـ قاضی زاده(موسسه ّاپ
و نشر عروج)
ّ
پس آنگاه انقالب ملت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را به جهان ســـهقطبی تبدیل
کرد و ســـنس با ســـقوط و حذف شـــوروی و اقمارد و پدید آمدن قطبهای جدید

تبدیل دوقطبی غرب ـ

قدرش ،تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار» پدیدهی برجستهی جهان مهاصر و
ّ
کانون ّ
توجه جهانیان شــد .از ســویی نگاه امیدوارانهی ملتهای زیر ســتم و جریانهای

شرق به دوقطبی اسالم ـ

آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به اســتقالل ،و از ســویی نگاه کینهورزانه و

استکبار

1ـ مدیریت بحران در جمهوری
اسالمی ایران؛ بحرانهای
سیاسی ـ اجتماعی ـ منوّهر
محمدی(مهارف)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
بدخواهانهی رژیمهای زورگو و قلدرهای باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدینگونه
ـتر راحت آرمیده را بیدار
مســیر جهان تغییر یافت و زلزلهی انقالب ،فرعونهای در بسـ ِ
کرد؛ دشــمنیها با همهی شـ ّـدش آغاز شــد و اگر نبود قدرش عظیم ایمان و انگیزهی
ّ
ّ
این ملت و رهبری آســمانی و تیییدشــدهی امام عظیمالشــین ما ،تاب آوردن در برابر
آنهمه خصومت و شقاوش و توطئه و خباثت ،امکانپذیر نمیشد.

بهرغم همهی این مشکالش طاقتفرسا ،جمهوری اسالمی روزبهروز گامهای

مقایسه دستاوردهای

بلندتر و استوارتری به جلو برداشت .این ّهل سال ،شاهد جهادهای بزر و

انقالب اسالمی با مدت

افتخاراش درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی است .عظمت
پیشرفتهای ّهلسالهی ّملت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این ّ
مدش ،با

مشابه سایر انقالبهای
معاصر ،شاخص صحیح

ّ
مدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و

ارزیابی عملکرد انقالب

انقالب هند مقایسه شود .

اسالمی

1ـ انقالب اسالمی در مقایسه با
انقالبهای فرانسه و روسیه ـ
منوّهر محمدی(مهارف)
2ـ در میدان انقالب ـ روایتی
مختصر از سه انقالب بزر
تاریخ ـ سهید زاهدی و مهدی
فاطمی(مهارف)
3ـ روایتهای موازی(آستان
قدس رضوی)
4ـ انقالب اسالمی و
انقالبهای جهان-قدرش اله
بهرامی و مهدی نظرپور(زمزم
هدایت)
5ـ ریشهها :انقالب اسالمی
ایران ،ریشهها و دورنمای
آینده-محمد حسن زورد(سوره
مهر)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
6ـ نهضتهای اسالمی در
صدسالهی اخیر-مرتضی
مطهری(صدرا)

ّ
مـدیریتهـای جهـادی الهـامگرفتـه از ایمـان اســـالمی و اعتقـاد بـه اصــــل «مـا
میتوانیم» که امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران را به ّ
عزش و پیشرفت در همهی
عرصــهها رســانید .انقالب به یچ انحطاط تاریخی طو نی پایان داد و کشــور که در
بشدش تحقیر شده و ّ
دوران پهلوی و قاجار ّ
بشدش عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت
ســریع قرار گرفت؛ در گام نخســت ،رژیم ننگین ســلطنت اســتبدادی را به حکومت
ّ
مردمی و مردمســا ری تبدیل کرد و عنصــر ارادهی ملی را که جانمایهی پیشــرفت
ه مه جان به و حقیقی اســـت در کانون مدیر ّیت کشـــور وارد کرد؛ آن گاه جوا نان را
ّ
مدیریت کرد؛ روحیه و باور «ما میتوانیم» را
میداندار ا صلی حوادث و وارد عر صهی
ّ
به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشـــمنان ،اتکاء به توانایی داخلی را به همه
آموخت و این منشی برکاش بزر شد:

ّ
ّاو ً  :ثباش و ّ
تمامیت ارضـــی و حفاات از مرزها را که آماج تهدید
امنیت کشـــور و
ّ
جدی د شمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و مهجزهی پیروزی در جنگ هشت ساله
و شکست رژیم بهثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیاد را پدید آورد.
ً
ثانیا :موتور پیشران کشور در عرصهی علم و ّفناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی
و اقت صادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمراش بالندهی آن روزبهروز فراگیرتر می شود.

1ـ ایران  :20برترین
جایگاههای ایران در آمارهای
بینالمللی ـ رضا
قیومیپور(دانشگاه جامع امام
حسین(ع))
2ـ درآمدی بر کارنامه سی ساله
حاکمشدن اصل «ما
نظام جمهوری اسالمی
میتوانیم» و «قرارگیری
ایران(دوره شش جلدی)-
عنصر ارادهی ملی در کانون
موسسه انتشاراش دانشگاه
مدیریت کشور» ،منشا
تهران
برکات هفتگانه
3ـ ما توانستیم ـ اکبر
مظفری(زمزم هدایت)
4ـ مدیریت جهادی مجموعه
بیاناش مقام مهظم رهبری در
مورد مدیریت جهادی ـ
بانکیپورفرد(حدیث راه عشق)
ثبات و امنیت و حفظ
تمامیت ارضی ایران
تحوالت اساسی در
عرصههای علم ،فناوری،

1ـ دستاوردهای علمی انقالب
اسالمی ـ ساره جمالی

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
هزاران شـــرکت دانشبنیان ،هزاران طرح زیرســـاختی و ضـــروری برای کشـــور در

صنعت و ایجاد

حوزههای عمران و حملونقل و صنهت و نیرو و مهدن و سالمت و ک شاورزی و آب و

زیرساختهای حیاتی و

غیره ،میلیون ها تحصـــیلکردهی دانشـــگاهی یا در حال تحصـــیل ،هزاران واحد

اقتصادی و عمرانی

دان شگاهی در سرا سر ک شور ،دهها طرح بزر از قبیل ّرخهی سوخت ه ستهای،
ّ
ّ
ســلولهای بنیادیّ ،فناوری نانو ،زیســت ّفناوری و غیره با رتبههای نخســتین در کل
جهان ،شــص ـت برابر شــدن صــادراش غیرنفتی ،نزدیچ به ده برابر شــدن واحدهای
صـــنهتی ،دهها برابر شـــدن صـــنایع از نظر کیفی ،تبدیل صـــنهت مونتاژ به ّفناوری
بومی ،برجســتگی محســوس در رشــتههای گوناگون مهندســی از جمله در صــنایع
ّ
مرجهیت در آن و
دفاعی ،درخ شش در ر شتههای مهم و ح ّساس پز شکی و جایگاه
دهها نمونهی دیگر از پیشرفت ،محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمهی
ایران پیش از انقالب ،در تولید علم و
اســـت که انقالب برای کشـــور به ارمغان آوردِ .
ّفناوری صفر بود ،در صنهت بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری نداشت.

ً
ثالثا :مشــارکت مردمی را در مســائل ســیاســی مانند انتخاباش ،مقابله با فتنههای
ّ
داخلی ،حضور در صحنههای ملی واستکبارستیزی به اوج رسانید و در موضوعاش
اجتماعی مانند کمچرســـانی ها و ّفه ّ
الیتهای نیکوکاری که از پیش از انقالب آغاز

زواره(مرکز اسناد انقالب
اسالمی)
2ـ اقتصاد جهادی :مروری بر
تجربه اقتصادی جهاد سازندگی
ـ شاهبابای آشتیانی ـ
حسنی(سدید)
3ـ رسم جهاد :تجربههای کار
جمهی در جهاد سازندگی به
روایت حسینهلی عظیمی ـ
مشایخی و حسینی(دفتر
مطالهاش جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی)
4ـ صنهت و تجربهی
سیاستگذاری صنهتی در
ایران قبل و بهد از انقالب
اسالمی ـ احمد ّرخیده(مرکز
اسناد انقالب اسالمی)
5ـ الف تا ی :روایتی از ورود
ایران به سیاستگذاری نانو ـ
زاهدی و رحمتی(بنیاد توسهه
فردا)

1ـ پژوهشنامه انقالب اسالمی ـ
مشارکت مردمی در
جلد دوم ـ مجتبی
مسائل سیاسی و اجتماعی
سلطانی(خانه کتاب)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
شده بود ،افزایش ّ شمگیر داد .پس از انقالب ،مردم در م سابقهی خدمتر سانی
در حوادث طبیهی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
ً
رابها :بینش ســـیاســـی آحاد مردم و نگاه آنان به مســـائل بینالمللی را به گونهی
شــگفتآوری ارتقاء داد .تحلیل ســیاســی و فهم مســائل بینالمللی در موضــوعاتی
ّ
همچون جنایاش غرب بخصــوآ آمریکا ،مســئلهی فلســطین و الم تاریخی به ملت
ّ
آن ،مســـئلهی جنگافروزی ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملتها و
امثال آن را از انحصار طبقهی محدود و عزلتگزیدهای به نام روشنفکر ،بیرون آورد؛
اینگونه ،روشــنفکری میان عموم مردم در همهی کشــور و همهی ســاحتهای زندگی
جاری شد و مسائلی از این دست ّ
حتی برای نوجوانان و نونها ن ،روشن و قابل فهم

1ـتطوراش گفتمانهای هویتی
شکستن انحصار بینش
در ایرانـ حسین کچوئیان(نشر
سیاسی در طبقهی محدود
نی)
روشنفکر و مردمی کردن آن
2ـ پژوهشنامه انقالب اسالمی ـ
و بسط آن به همهی ساحات
جلد دوم ـ مجتبی
زندگی
سلطانی(خانه کتاب)

گشت.
ً ّ
خامسا :کفهی عدالت را در تقسیم امکاناش عمومی کشور سنگین کرد .نارضایتی
این حقیر از کارکرد عدالت در کشـــور به دلیل آنکه این ارزد وا باید گوهر بیهمتا
بر تارک نظام جمهوری ا سالمی با شد و هنوز نی ست ،نباید به این مهنی گرفته شود
که برای ا ستقرار عدالت کار انجام نگرفته ا ستّ .
واقهیت آن ا ست که د ستاوردهای
مبارزه با بی عدالتی در این ّهار دهه ،با هیک دورهی دیگر گذشـــته قابل مقایســـه
نیســـت .در رژیم طاغوش بیشـــترین خدماش و درآمدهای کشـــور در اختیار گروه
کوّکی از پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود .مردم
ً
بیشــتر شــهرها بویژه مناطق دوردســت و روســتاها در آخر فهرســت و غالبا محروم از
نیازهای ّاو ّلیهی زیرســـاختی و خدمترســـانی بودند .جمهوری اســـالمی در شـــمار
ّ
ّ
حاکمیتهای جهان در جابه جایی خدمت و ثروش از مرکز به همه جای
موفقترین
ّ
کشور ،و از مناطق مرفهنشین شهرها به مناطق پاییندست آن بوده است .آمار بزر
راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنهتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برد

سنگین شدن کفهی
عدالت در تقسیم امکانات
عمومی

1ـ دستاوردهای اقتصادی
انقالب اسالمی ـ ساره جمالی
زواره(مرکز اسناد انقالب
اسالمی)
2ـ اقتصاد ایران قبل و بهد از
انقالب اسالمی ـ حسن
دادگر(کانون اندیشه جوان)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشــگاهی و ســد و نیروگاه و امثال آن به دورترین
ً
مناطق کشور ،حقیقتا افتخارآفرین ا ست؛ بی شچ این همه ،نه در تبلیغاش نارسای
مســـئو ن انهکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده
است؛ ولی هست و حسنهای برای مدیران جهادی و بااخالآ نزد خدا و خلق است.
ّ
البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اســـالمی که مایل اســـت پیرو حکومت علوی
شناخته شود ،ب سی برتر از اینها ا ست و ّ شم امید برای اجرای آن به شما جوانها
است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
ً
ّ
مهنویت و اخالد را در فضــای عمومی جامهه بگونهای ّشــمگیر
ســادســا :عیار
افزایش داد .این پدیدهی مبارک را رفتار و منش حضرش امام خمینی در طول دوران
مبارزه و پس از پیروزی انقالب ،بیش از هر ّیز رواج داد؛ آن انســان مهنوی و عارف
و وارسته از پیرایههای ّ
مادی ،در رأس کشوری قرار گرفت که مایههای ایمان مردمش
بسی ریشهدار و عمیق بود .هرّند دست تطاول تبلیغاش ّ
مرو ج فساد و بیبندوباری
در طول دوران پهلویها به آن ضــربههای ســخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی
غربی را به درون زندگی مردم ّ
متوسـ و بخصـوآ جوانان کشـانده بود ،ولی رویکرد
دینی و اخالقی در جمهوری اســـالمی ،دل های مســـت هد و نورانی بویژه جوا نان را
مجذوب کرد و فضـــا به ســـود دین و اخالد دگرگون شـــد .مجاهدتهای جوانان در
میدانهای سخت از جمله دفاع ّ
مقدس ،با ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار همراه
شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر ّشم همه نهاد .پدران و مادران
و همسران با احساس وایفهی دینی از عزیزان خود که به جبهههای گوناگون جهاد
میشــتافتند دل کندند و ســنس ،آنگاه که با پیکر خونآلود یا جســم آســیبدیدهی
آنان روبهرو شدند ،مصیبت را با شکر همراه کردند .مساجد و فضاهای دینی رونقی
بی سابقه گرفت .صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و ا ستاد و دان شجو و زن و

این روزها :دستاوردهای
فرهنگی انقالب اسالمی ـ
مجموعه ده جلدی:ایران و
افزایش چشمگیر معنویت جهان ،مسجد و نماز ،انتظار
عاشورایی ،کتاب و
و اخالق در فضای عمومی و
دگرگون شدن فضا به نفع کتابخوانی ،حوزه و دانشگاه،
جهاد و شهادش ،رسانهها،
دین و اخالق
سادهزیستی ،زنان و اجتماع،
مدرسه و آموزد (موسسه نشر
شهر)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران
جوان داوط لب و فداکار آک نده شـــد .ن ماز و حج و روزهداری و پ یادهروی زیارش و
مراســم گوناگون دینی و انفاقاش و صــدقاش واجب و مســتحب در همهجا بویژه میان
ّ
باکیفیتتر شــده اســت .و اینها همه
جوانان رونق یافت و تا امروز ،روزبهروز بیشــتر و
ّ
در دورانی ات فاد اف تاده که ســـقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلی غاش
ّ
مهنویت را در
ُپرحجم آنان برای کشـــاندن مرد و زن به لجنزارهای فســـاد ،اخالد و
بخشــهای عمدهی عالم منزوی کرده اســت؛ و این مهجزهای دیگر از انقالب و نظام
اسالمی ّفهال و پیشرو است.

ً
سابها :نماد ُپ ّ
رابهت و با شکوه و افتخارآمیز ای ستادگی در برابر قلدران و زورگویان و
مســـتکبران ج هان و در رأس آ نان آمری کای ج هانخوار و ج نا یت کار ،روز بهروز
برجســتهتر شــد .در تمام این ّهل ســال ،تســلیمناپذیری و صــیانت و پاســداری از
انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشــتهی آن در مقابل دولتهای ّ
متکبر
و مســتکبر ،خصــوصـ ّـیت شــناختهشــدهی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم
بهشـــمار میرفته اســـت .قدرتهای انحصـــارگر جهان که همواره حیاش خود را در
دســـتاندازی به اســـتقالل دیگر کشـــورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای
مقاصــد شــوم خود دانســتهاند ،در برابر ایران اســالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی
ّ
کردند .ملت ایران در فضــای حیاشبخش انقالب توانســت نخســت دســتنشــاندهی
ّ
آمریکا و عنصـــر خائن به ملت را از کشـــور براند و پس از آن هم تا امروز از ســـلطهی
دوبارهی قلدران جهانی بر کشور با قدرش و ّ
شدش جلوگیری کند.

1ـ بازتاب جهانی انقالب
اسالمی ـ منوّهر محمدی
(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی)
2ـ دستاوردهای بینالمللی
انقالب اسالمی ـ سید علی
مرتضوی امامی زواره (مرکز
برجستهتر شدن ایران به
اسناد انقالب اسالمی)
عنوان نماد ایستادگی در
3ـ سلطهناپذیری و
برابر مستکبران جهان
سلطهستیزی
انقالبی(اندیشکده برهان)
4ـ بررسی تاثیر انقالب اسالمی
ایران بر رواب بینالملل ـ
دانشیار(المصطفی)
5ـ سیاست خارجه جمهوری
اسالمی ایران ـ جالل دهقانی

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
فیروزآبادی(دانشگاه امام
صادد)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
بسمهتعالی

بخش سوم :وضعیت و ظرفیتهای کنونی انقالب اسالمی
سرفصلهای
کلی

متن بیانیه

جوانان عزیز! اینها بخشـــی محدود از ســـرفصـــل های عمده در ســـرگذشـــت
ّهل سالهی انقالب ا سالمی ا ست؛ انقالب عظیم و پایدار و درخ شانی که شما به
توفیق الهی باید گام بزر ّ
دوم را در پیشبرد آن بردارید.

وضعیت
کنونی ،روند
آتی و
ظرفیتهای
انسانی و
طبیعی حرکت
به سمت آینده

ّ
محصــول تالد ّهلســاله ،اکنون برابر ّشــم ما اســت :کشـور و ملتی مســتقل،
ّ
آزاد ،مقتدرّ ،
متدین ،پیشـــرفته در علم ،انباشـــته از تجربه هایی گرانبها،
باعزش،
مطمئن و امیدوار ،دارای تیثیر اســـاســـی در منطقه و دارای منطق قوی در مســـائل
جهانی ،رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ،ر کورددار در رسیدن به رتبههای با
ّ
در دانشها و ّفناوریهای مهم از قبیل هستهای و سلولهای بنیادی و نانو و هوافضا
و امثال آن ،ســرآمد در گســترد خدماش اجتماعی ،ســرآمد در انگیزههای جهادی
ّ
جمهیت جوان کارآمد ،و بســی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر
میان جوانان ،ســرآمد در
که همگی محصـــول انقالب و نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی اســـت .و
بدانید که اگر بی ّ
توجهی به شهارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی
از تاریخ ّهلســـاله نمیبود  -که ّ
متیســـ فانه بود و خســـارش بار هم بود -بیشـــچ
دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزر
بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالش کنونی وجود نمیداشت.

موضوع اصلی

داللتها

1ـ دستاوردهای کالن انقالب
اسالمی در سطوح ملی،
منطقهای ،جهانی و تاریخی ـ
منوّهر محمدی(مهارف)
2ـ درآمدی تحلیلی بر انقالب
اسالمی ایران-محمدجواد
دستاوردهای تاریخ
هراتی و محمدرحیم
چهلسالهی انقالب،
عیوضی(دفتر نشر مهارف)
نتیجهی پیگیری شعارهای 3ـ آسیبشناسی ارکان انقالب
انقالبی
اسالمی-عبدالله حاجی
صادقی(پژوهشگاه علوم
و آسیبهای موجود
اسالمی امام صادد)
نتجهی بیتوجهی به
4ـ آسیبشناسی انقالب
شعارهای انقالب و غفلت از
اسالمی بر اساس وصیتنامه
جریان انقالبی
سیاسی الهی امام خمینی-
قسم شباننیا(موسسه امام
خمینی-سمت)
5ـ پیامد سیاستها و برنامههای
توسهه جمهوری اسالمی ایران
بر مشارکت سیاسی ،تحزب و

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
ثباش سیاسی ـ آل
غفور(پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی)
6ـ نقد و ارزیابی عرفیگرایی در
جمهوری اسالمی ـ
نوروزی(پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی)
7ـ نقد و ارزیابی گفتمانهای
اجتماعی ـ سیاسی مطرح در
جمهوری اسالمی ـ اخوان
کاامی(پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی)
ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با ّال شهای م ستکبران روبهرو ا ست ّاما
ً
کامال مهنیدار .اگر آن روز ّالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن د ست ّ
عمال
با تفاوتی
بیگانه یا تهطیلی سفارش رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن نهی جاسوسی
سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برّیدن
بود ،امروز ّالش بر ِ
بســاط نفوذ نامشــروع آمریکا از منطقهی غرب آســیاو حمایت جمهوری اســالمی از
م بارزاش م جا هدان فلســـطینی در ق لب ســـرزمین های اشـــ غالی و د فاع از پرّم
برافرا شتهی حزبالله و مقاومت در سرا سر این منطقه ا ست .و اگر آن روز ،م شکل
غرب جلوگیری از خرید تسلیحاش ابتدایی برای ایران بود ،امروز مشکل او جلوگیری
از انتقال سالحهای پیشرفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت است .و اگر آن روز گمان
آمری کا آن بود که با ّ ند ایرانی خودفروخ ته یا با ّ ند هواپی ما و بالگرد خوا هد
ّ
توانســـت بر نظام اســـالمی و ملت ایران فائق آید ،امروز برای مقابلهی ســـیاســـی و

وضعیت کنونی منازعه
انقالب اسالمی با استکبار
در مقایسه با ابتدای انقالب
اسالمی

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
ّ
امنیتی با جمهوری اسالمی ،خود را محتاج به یچ ائتالف بزر از دهها دولت مهاند
یا مرعوب میبی ند و الب ّته باز هم در رو یارویی ،شـــکســـت میخورد .ایران به برکت
ّ
انقالب ،اکنون در جایگاهی متهالی و شـــایســـتهی ملت ایران در ّشـــم جهانیان و
عبورکرده از بسی گردنههای دشوار در مسائل اساسی خویش است.
ّاما راه طیشــده فق قطههای از مســیر افتخارآمیز به ســوی آرمانهای بلند نظام
دشواری گذشتهها
جمهوری اسالمی است .دنبالهی این مسیر که به گمان زیاد ،به
ِ
نیســت ،باید با ّ
همت و هشــیاری و ســرعت عمل و ابتکار شــما جوانان طی شــود.

روند آتی حرکت انقالب

مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،ا ندیشـــم ندان جوان ،ف ّها ن جوان ،در ه مهی

اسالمی به سمت آرمانها:

میدانهای ســیاســی و اقتصــادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصــههای دین و
ّ
مهنویت و عدالت ،باید شـــانه های خود را به زیر بار مسـ ّ
ــئولیت دهند ،از
اخالد و

با سرعت عمل و ابتکار
جوانان و آسانتر از گذشته

تجربه ها و عبرتهای گذشـــ ته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل
جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند.
نکتهی ّ
مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری
ّ
ارفیتهای طبیهی و انســانی ،کمنظیر اســت و بســیاری از
زندگی میکنند که از نظر
ّ
ارفیتها با غفلت دستاندرکاران تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده مانده است.
این
ّ
همت های بل ند و انگیزه های جوان و انقالبی ،خواه ند توانســــت آن ها را ف ّهال و در
پیشرفت ّ
مادی و مهنوی کشور به مهنی واقهی جهش ایجاد کنند.

ّ
ارفیت امیدبخش کشـــور ،نیروی انســـانی مســـتهد و کارآمد با زیربنای
مهمترین
جمهیت جوان زیر  ۴۰سال که بخش ّ
ّ
مهمی از
عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.
ّ
جمهیتی ایجاد شده در دههی  ۶۰ا ست ،فرصت ارزشمندی برای
آن نتیجهی موج
کشـــور اســـت ۳۶ .میلیون نفر در ســـنین میانهی  ۱۵و  ۴۰ســـالگی ،نزدیچ به ۱۴
میلیون نفر دارای تحصـــیالش عالی ،رتبهی ّ
دوم جهان در دانشآموختگان علوم و

ظرفیتهای انسانی
کشور ،مهمترین ظرفیت
امیدبخش کشور برای
ساخت آینده

1ـ تحلیلی بر شاخص توسهه
انسانی در ایران از ابتدای
انقالب اسالمی تا سال -1391
عاطفه مشایخی-کامران باقری
لنکرانی-مهدی جوانبخت-
یاسر ساریخانی خرمی(فجر
و یت)
2ـ گنجینه نخبگان مجموعه
بیاناش مقام مهظم رهبری در
مورد نخبگان ـ
بانکیپورفرد(حدیث راه عشق)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
مهند سی ،انبوه جوانانی که با روحیهی انقالبی ر شد کرده و آمادهی تالد جهادی
ّ
برای کشــورند ،و جمع ّشــمگیر جوانان محقق و اندیشــمندی که به آفرینشــهای
علمی و فرهنگی و صــنهتی و غیره اشــتغال دارند؛ اینها ثروش عظیمی برای کشــور
است که هیک اندوختهی ّ
مادی با آن مقایسه نمیتواند شد.
بهجز اینها ،فرصــتهای ّ
مادی کشــور نیز فهرســتی طو نی را تشــکیل میدهد که
مدیران کارآ مد و ُپرانگیزه و خردم ند میتوان ند با ف ّهال کردن و بهرهگیری از آن،
ّ
درآمدهای ملی را با جهشـــی نمایان افزایش داده و کشـــور را ثروتمند و بینیاز و به
مهنی واقهی دارای اعتمادبهنفس کنند و مشکالش کنونی را برطرف نمایند .ایران با
ّ
جمهیت جهان ،دارای  ۷درصــد ذخایر مهدنی جهان اســت:
دارا بودن یچ درصــد
منابع عظیم زیرزمینی ،موقهیت ا ستثنائی جغرافیایی میان شرد و غرب و شمال و
ّ
جنوب ،بازار بزر ملی ،بازار بزر منطقهای با داشــتن  ۱۵همســایه با  ۶۰۰میلیون
جمهیت ،سواحل دریایی طو نی ،حاصلخیزی زمین با محصو ش ّ
ّ
متنو ع کشاورزی

بهرهبرداری از
ظرفیتهای طبیعی کشور،
زمینهی پیشرفت کشور به

و باغی ،اقتصــاد بزر و ّ
متنو ع ،بخشــهایی از ّ
ارفیتهای کشــور اســت؛ بســیاری از
ویژه در تولید و اقتصاد ملی
ارفیتها دســـتنخورده مانده اســـت .گفته شـــده اســـت که ایران از نظر ّ
ّ
ارفیتهای
استفادهنشدهی طبیهی و انسانی در رتبهی ّاول جهان است .بی شچ شما جوانان
مممن و ُپرتالد خواه ید توانســــت این ع یب بزر را برطرف کن ید .د ههی ّ
دوم
ّ شمانداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از د ستاوردهای گذ شته و نیز ّ
ارفیتهای
ّ
ا ستفادهن شده با شد و پی شرفت ک شور از جمله در بخش تولید و اقت صاد ملی ارتقاء
یابد.
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بسمهتعالی

بخش چهارم :مسائل آیندهی انقالب اسالمی
سرفصلهای
کلی

متن بیانیه

اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد ّند سرفصل اساسی توصیههایی میکنم.
ّ
مهنویت و اخالد ،اقتصـــاد ،عدالت و
این ســـرفصـــلها عبارتند از :علم و پژوهش،
ّ ّ
عزش ملی و رواب خارجی و مرزبندی با د شمن،
مبارزه با ف ساد ،ا ستقالل و آزادی،
سبچ زندگی.
ّاما پیش از همهّیز ،نخســـتین توصـــیهی من امید و نگاه خودبینانه به آینده
اســاســی همهی قفلها ،هیک گامی نمیتوان برداشــت .آنچه
اســت .بدون این کلید
ِ
میگویم یچ امید صادد و ّمتکی به ّ
واقهیتهای عینی ا ست .اینجانب همواره از امید

یک کالن
مساله و هفت
کاذب و فریبنده دوری جســتهامّ ،اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز
مسالهی
برحذر داشــتهام و برحذر میدارم .در طول این ّهل ســال -و اکنون مانند همیشــه-
اساسی گام
دوم انقالب سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و ّفهالترین برنامههای آن ،مییوس سازی مردم و
ّ
حتی مســئو ن و مدیران ما از آینده اســت .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضــانه،
اسالمی
ّ
واقهیتها ،پنهان کردن جلوه های امیدبخش ،بزر کردن عیوب
وارونه نشـــان دادن
کوّچ و کوّچ نشــان دادن یا انکار ّ
محســناش بزر  ،برنامهی همیشــگی هزاران
رسانهی صوتی و ت صویری و اینترنتی د شمنان ّملت ایران ا ست؛ و ّ
البته دنبالههای
آنان در داخل کشـــور نیز قابل مشـــاهدهاند که با اســـتفاده از آزادی ها در خدمت
دشــمن حرکت میکنند .شــما جوانان باید پیشگام در شــکســتن این محاصــرهی
تبلی غاتی باشـــ ید .در خود و دیگران ن هال ام ید به آی نده را پرورد ده ید .ترس و

موضوع اصلی

داللتها

1ـ روشنای آینده-به کوشش
موسی هلودی(انتشاراش
انقالب اسالمی)
2ـ آینده انقالب اسالمی ـ
سیدمرتضی مطهری(صدرا)
3ـ فلسفه انقالب اسالمی و
آیندهی ما-موسی نجفی(نشر
آرما)
4ـ افق تمدنی آینده انقالب
امید به آینده،
اسالمی-اوذر مظاهری(نشر
ریشهایترین مساله و کلید
آرما)
ّ
اساسی حل همهی مسائل
5ـ آیندهپژوهی انقالب
اسالمی-علی دارابی(امیرکبیر)
6ـ تحلیلی بر ّارّوب
مطالهاتی آینده انقالب اسالمی
ایران-محمدرحیم
عیوضی(آفتاب توسهه)
7ـ طرحها و ایدههایی برای
انقالب-حسین ایزدی(کتاب
فردا)
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نومیدی را از خود و دیگران برانید .این نخســتین و ریشــهایترین جهاد شــما اســت.
نشـــانه های ام یدبخش  -که به برخی از آنها اشـــاره شـــد -در برابر ّشـــم شـــما
اســـت .رویشـــهای انقالب بســـی فراتر از ریزشـــها اســـت و دســـتودلهای امین و
خدمتگزار ،بمراتب بیشـــتر از مفســـدان و خائنان و کیســـهدوختگان اســـت .دنیا به
جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی ،در بســیاری از عرصــهها با ّشــم
تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و با ّ
قوش خداداد ،به ســـوی آینده خیز
بردارید و حماسه بیافرینید.

8ـ مهمای پیشبینی
انقالبها(با رویکردی بر انقالب
اسالمی ایران)-محمدرضا
طالبان(پژوهشکده امام
خمینی و انقالب اسالمی)
9ـ آفاد تمدنی انقالب
اسالمی-سید محسن حسینی
جاللی(دانشگاه امام صادد)
10ـ دریغ است ایران که ویران
شود ـ فرامرز رفیعپور(شرکت
سهامی انتشار)
11ـ عقل و ادب ادامهی انقالب
اسالمی در این تاریخ ـ اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
12ـ تمدنزایی شیهه –اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
13ـ اکنون و آینده ما ـ رضا
داوری اردکانی(نقد فرهنگ)
14ـ ایران آینده به سوی الگویی
مردمشناختی برای ابرقدرتی
ایران ـ ابراهیم
فیا (پژوهشگاه فرهنگ هنر
ارتباطاش)
15ـ دوباره در اوج ـ محمد
طیبصحرایی(آرما)
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 1و ّاما توصیهها:

1ـ روشنای علم(انتشاراش
انقالب اسالمی)
2ـ بر تارک ثریای علمّ.شم
انداز پنجاه سالهی مرجهیت
علمی ایران در اندیشه رهبر
مهظم انقالب
اسالمی(اندیشکده برهان)

1ـ علم و پژوهش :دانش ،آشکارترین وسیلهی ّ
عزش و قدرش یچ کشور است .روی
دیگر دانایی ،توانایی اســـت .دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانســـت برای
خود ثروش و نفوذ و قدرش دوی ست ساله فراهم کند و با وجود تهید ستی در بنیانهای
اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل ســـبچ زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان
علم ،اختیار ســیاســت و اقتصــاد آنها را به دســت گیرد .ما به ســوءاســتفاده از دانش
ّ ً
مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیمّ ،اما ممکدا به نیاز کشور به جوشاندن ّشمهی
ّ
دانش در میان خود اصــرار میورزیم .بحمدالله اســتهداد علم و تحقیق در ملت ما از
ّ
متوســ جهان با تر اســت .اکنون نزدیچ به دو دهه اســت که رســتاخیز علمی در
ک شور آغاز شده و با سرعتی که برای نااران جهانی غافلگیرکننده بود -یهنی یازده
برابر شتاب ر شد متو ّس علم در جهان -به پیش رفته ا ست .د ستاوردهای دانش و

ّفناوری ما در این ّ
مدش که ما را به رتبهی شــانزدهم در میان بیش از دویســت کشــور
جهان رسانید و مایهی شگفتی نااران جهانی شد و در برخی از رشتههای ّ
حساس
ّ
و نوپدید به رتبههای نخ ستین ارتقاء داد ،همهوهمه در حالی اتفاد افتاده که ک شور
دّار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است .ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان
د شمن ساز ،به رکوردهای بزر د ست یافتهایم و این نهمت بزرگی ا ست که بهخاطر
آن باید روز و شب خدا را سناس گفت.
ّاما آنچه من میخواهم بگویم این اســـت که این راه طیشـــده ،با همهی ّ
اهم ّیتش
ّ
فق یچ آغاز بوده ا ست و نه بی شتر .ما هنوز از قلههای دانش جهان ب سیار عقبیم؛
ّ
باید به قلهها دســـت یابیم .باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشـــتهها عبور
کنیم .ما از این مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صــفر شــروع کردهایم .عقبماندگی
شرمآور علمی در دوران پهلویها و قاجارها در هنگامی که مسابقهی علمی دنیا تازه

3ــــــ تولید علم و فناوری در
کشـــور جریــانشـــنــاســـی،
توانمندیها و آسیب شناسی ـ
مسالهی اول:
علم و پژوهش

غالمرضا بصیرنیا و محمدعلی
کینژاد(راهدان)
4ـ تحول در علوم انسانی دوره
سهجلدی(کتاب فردا)
4ـ علم دینی دیدگاهها و
تحلیلها (مجمع عالی حکمت
اسالمی)
5ـ گفتارهایی پیرامون تحول در
علوم انسانی ـ سیدمحمدمهدی
میرباقری(کتاب فردا)
6ـ علم دینی دیدگاهها و
مالحظاش(پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه)
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شـــروع شـــده بود ،ضـــربهی ســـختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شـــتابان،
فرسنگها عقب نگه دا شته بود .ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم
ولی این شــتاب باید ســالها با شـ ّـدش با ادامه یابد تا آن عقبافتادگی جبران شــود.
اینجانب همواره به دانشــگاهها و دانشــگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و
ّ
قاطع و ّ
جدی دراین باره تذکر و هشـــدار و فراخوان دادهام ،ولی ای نچ م طال بهی
ّ
مســئولیت بیشــتر و
عمومی من از شــما جوانان آن اســت که این راه را با احســاس
همچون یچ جهاد در پیش گیرید .سنگ بنای یچ انقالب علمی در کشور گذا شته
شده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای هستهای نیز داده است .بهپاخیزید و
دشـــمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شـــما بشـ ّ
ــدش بیمناک اســـت ناکام
سازید.

7ـ از علم سکو ر تا علم دینی ـ
مهدی گلشنی(پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالهاش فرهنگی)
8ـ علم و دین و مهنویت در
آستانه قرن بیست و یکم ـ
مهدی گلشنی(پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالهاش فرهنگی)
9ـ قرآن و علوم طبیهت ـ مهدی
گلشنی(پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالهاش فرهنگی)
10ـ علم و دین و فلسفه ـ مهدی
گلشنی(کانون اندیشه جوان)
تامالتی در نقد علوم انسانی ـ
زرشناس(سدید)
11ـ در جستجوی علوم انسانی
اسالمی ـ خسروپناه ـ دو
جلد(مهارف)
12ـ تولید و تکوین علوم انسانی
اسالمی ـ مهدی
عاشوری(موسسه پژوهشی
حکمت و فلسفه ایران)
13ـ مواجهه دانشگاه با تحول
در علوم انسانی(اندیشکده
برهان)
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14ـ حوزه و تحول در علوم
انسانی(اندیشکده برهان)
علم دینی؛ امکان یا
امتناع(اندیشکده برهان)
15ـ علوم انسانی و برنامهریزی
توسهه ـ رضا داوری اردکانی(در
انتظار فردایی دیگر)
16ـ علم و پژوهش و
سیاستهای پژوهشی ـ رضا
داوری اردکانی(پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالهاش فرهنگی)
17ـ تولید علم و علوم انسانی ـ
ابراهیم فیا (سنیدهبارون)
کتاب نظریه :کتابی در عالی
ترین سطخ علم و تحقیق برای
انتخاب و مهرفی نظریه های
برتر در عرصه علوم انسانی
اسالمیـ دو جلد(آفتاب توسهه)
ّ
ّ
مهنویت به مهنی برجسته کردن ارزشهای مهنوی از قبیل:
مهنویت و اخالد:
2ــــ
ّ
اخالآ ،ایثار ،توکل ،ایمان در خود و در جامهه اســـت ،و اخالد به مهنی رعایت
فضـیلتهایی ّون خیرخواهی ،گذشـت ،کمچ به نیازمند ،راسـتگویی ،شـجاعت،
ّ
تواضع ،اعتمادبهنفس و دیگر ّ
مهنویت و اخالد ،جهتدهندهی
خلقیاش نیکو است.
همهی حرکتها و ّفه ّ
الیتهای فردی و اجتماعی و نیاز ا صلی جامهه ا ست؛ بودن آنها،

مسالهی دوم:
معنویت و اخالق

1ـ قلمر دین در تهیین
مفروضاش اساسی ،ارزدها،
رفتارها و نمادها-
پیروزمند(عابد)
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محی زندگی را ح ّتی با کمبودهای ّ
مادی ،بهشـــت میســـازد و نبودن آن ّ
2ـ مبانی و الگوی مهندسی
حتی با
برخورداری ّ
مادیّ ،
فرهنگیـ پیروزمند(تمدن نوین
جهنم میآفریند
اسالمی)
شهور مهنوی و وجدان اخالقی در جامهه هرّه بی شتر ر شد کند برکاش بی شتری
3ـ نظریه بنیادین در مناسباش
به بار میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالد اســت و این تالد و جهاد ،بدون
دین و فرهنگ ـ
مهنویتّ ،
ّ
البته با د ستور و
همراهی حکومتها توفیق ّندانی نخواهد یافت .اخالد و
پیروزمند(مهارف)
فرمان به دســـت نمیآید ،پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرش قاهره ایجاد کنند،
4ـ مهندسی فرهنگی کشور:
ً
ً
ّاما ّاو خود باید منش و رفتار اخالقی و مهنوی داشــته باشــند ،و ثانیا زمینه را برای
تحول در ساختارها و سازوکارها
رواج آن در جام هه فراهم کن ند و به ن هاد های اجت ماعی دراین باره م یدان ده ند و
ـ مهدی ناامی
کمچ برســانند؛ با کانونهای ّ
ّ
اردکانی(ساقی)
مهنویت و اخالد ،به شــیوهی مهقول بســتیزند و
ضــد
جهنمیها مردم را با زور و فریبّ ،
خالصه اجازه ندهند که ّ
5ـ فقه تربیتی ـ علیرضا
جهنمی کنند.
اعرافی(موسسه اشراد و عرفان)
ابزارهای ر سانهای پی شرفته و فراگیر ،امکان ب سیار خطرناکی در اختیار کانونهای
6ـ فقه اخالد ـ امیر
مهنویت و ضـ ّ
ضـ ّ
ّ
ــد اخالد نهاده اســـت و هماکنون تهاجم روزافزون دشـــمنان به
ــد
غنوی(پژوهشگاه فرهنگ و
دل های پاک جوا نان و نوجوا نان و ّ
حتی نون ها ن با بهرهگیری از این ابزارها را به
اندیشه)
ّ شم خود میبینیم .د ستگاههای م سئول حکومتی دراینباره واایفی سنگین بر
7ـ نگرد سیستمی به دین ـ
ً
کامال م سئو نه صورش گیرد .و این ّ
البته به مهنی
عهده دارند که باید هو شمندانه و
عبدالحمید واسطی(موسسه
ّ
مســئولیت از اشــخاآ و نهادهای غیرحکومتی نیســت .در دورهی پیشِرو باید
رفع
مطالهاش راهبردی علوم و
ّ
ّ
مهارف اسالم)
دراین باره ها بر نا مه های کو تاه مدش و م یان مدش جامهی تنظیم و اجرا شـــود؛
انشاءالله.

8ـ قرارگاههای فرهنگی ـ مرکز
صهبا(موسسه فرهنگی هنری
ایمان جهادی)
9ـ دغدغههای فرهنگی ـ مرکز
صهبا(موسسه فرهنگی هنری
ایمان جهادی)
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10ـ واجب تمدنساز ـ جنبش
حیا(شهید کاامی)
11ـ درآمدی بر استراتژی
انتظار ـ اسماعیل شفیهی
سروستانی(موعود عصر)
12ـ ولنگاری فرهنگی :بررسی
و تحلیل جریاناش و رخدادهای
فرهنگی ایران اسالمی ـ
اسماعیل شفیهی
سروستانی(هالل)
13ـ نقش روشنفکری،
شبیخون ،بیداری و مقابله ـ
اسماعیل شفیهی
سروستانی(هالل)
14ـ درآمدی بر فلسفه تهلیم و
تربیت جمهوری اسالمی ـ دوره
دوجلدیـ خسرو باقری(انتشاراش
علمی و فرهنگی)
15ـ آنگاه که فهالیتهای
فرهنگی پوچ میشود ـ اصغر
طاهرزاده(لبالمیزان)
کلیدی تهیینکننده است .اقتصاد قوی ،نقطهی
3ـ اقتصاد :اقتصاد یچ نقطهی
ِ
قوش و عامل ّ
ّ
مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضهیف ،نقطهی

ضهف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است .فقر و غنا در ّ
ماد ّیاش و

مسالهی سوم:
اقتصاد

1ـ درسگفتارهای اقتصاد
مقاومتی ـ عادل پیغامی(سدید)
جنگ اقتصادی ـ
حسنی(سدید)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
مهنویاش بشر ،اثر میگذارد .اقتصاد ّ
ّ
2ـ امام ،مردم ،اقتصاد ـ حسنی
البته هدف جامههی اسالمی نیستّ ،اما
ّ
(سدید)
وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید .تیکید بر تقویت اقتصاد مستقل
ّ
3ـ اقتصاد مقاومتی ـ
باکیفیت ،و توزیع عدالتمحور ،و مصرف بهاندازه و
کشور که مبتنی بر تولید انبوه و
عبدالملکی (سدید)
ّ
مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب
بیاسراف ،و مناسباش
4ـ فلسفه فقهی اقتصاد
بارها تکرار و بر آن تیکید شده ،بهخاطر همین تیثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند
بازدارنده و مقاومتی-دوره
بر زندگی امروز و فردای جامهه بگذارد.
دوجلدی-جهفر عباس
انقالب اسالمی راه نجاش از اقتصاد ضهیف و وابسته و فاسد دوران طاغوش را به ما
حاجی(بوستان کتاب قم)
نشان داد ،ولی عملکردهای ضهیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون دّار ّالش
5ـ جنگ اقتصادی آمریکا علیه
ایران(اندیشکده برهان)
ساخته استّ .الش بیرونی تحریم و وسوسههای دشمن است که در صورش اصالح
مشکل درونی ،کماثر و ّ
6ـ منشور حمایت از کا ی
حتی بیاثر خواهد شدّ .الش درونی عبارش از عیوب
ساختاری و ضهفهای مد ّ
ایران(اندیشکده برهان)
یریتی است
مهمترین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در
حیطهی واایف دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به توان و ّ
ارفیت داخلی ،استفادهی
اندک از ّ
ارفیت نیروی انسانی کشور ،بودجهبندی مهیوب و نامتوازن ،و سرانجام عدم
اولویتها و وجود هزینههای زائد و ّ
ثباش سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت ّ
حتی
مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است .نتیجهی اینها مشکالش زندگی
مردم از قبیل بیکاری جوانها ،فقر درآمدی در طبقهی ضهیف و امثال آن است.
ّ
راهحل این مشکالش ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرائی
ّ
برای همهی بخشهای آن ّ
مسئولیت ،در
تهیه و با قدرش و نشاط کاری و احساس
ّ
دولتها پیگیری و اقدام شود .درونزایی اقتصاد کشور ،مولد شدن و دانشبنیان شدن
آن ،مردمی کردن اقتصاد و تص ّدیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از
ً
قبال به آن اشاره شد ،بخشهای ّ
ّ
مهم این راهحلها است .بیگمان یچ
ارفیتهایی که

7ـ اقتصاد بدون
نفت(اندیشکده برهان)
8ـ مهمای فراوانی رونقهای
نفتی و دولتهای
نفتی(اندیشکده برهان)
9ـ اقتصاد مقاومتی د یل
موانع و راهکارها(اندیشکده
برهان)
10ـ ّرخهای تولید ملی
ّگونه به حرکت
درمیآید؟(اندیشکده برهان)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی

ّ
مجموعهی جوان و دانا و مممن و مسل بر دانستههای اقتصادی در درون دولت
پیشرو باید میدان ّفها ّلیت ّنین
خواهند توانست به این مقاصد برسند .دوران ِ
مجموعهای باشد
جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همهی راهحلها در داخل کشور است.
ً
ّ
اینکه کسی گمان کند که «مشکالش اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت
تحریم هم مقاومت ّ
ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل،
زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجهی گر است» خطایی نابخشودنی است.
این تحلیل سراپا غل  ،هرّند گاه از زبان و قلم برخی غفلتزدگان داخلی صادر
میشودّ ،اما منشی آن ،کانونهای فکر و توطئهی خارجی است که با صد زبان به
تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود.
4ـــــ عدالت و مبارزه با فســاد :این دو زم و ملزوم یکدیگرند .فســاد اقتصــادی و

اخالقی و ســـیاســـی ،تودهی ّرکین کشـــورها و نظامها و اگر در بدنهی حکومتها
ّ
مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی
عار شود ،زلزلهی ویرانگر و ضربهزننده به
ــروعیتی فراتر از مشـ ّ
ّون جمهوری اســـالمی که نیازمند مشـ ّ
ــروعیتهای مرســـوم و
مقبولیت اجتماعی اســـت ،بســـیار ّ
ّ
جدیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها
مبنائیتر از
اســت .وســوســهی مال و مقام و ریاســتّ ،
حتی در علویترین حکومت تاریخ یهنی
حکومت خود ح ضرش امیرالمممنین (علیهال ّسالم) ک سانی را لغزاند ،پس خطر ُبروز
این تهدید در جمهوری اســالمی هم که روزی مدیران و مســئو نش مســابقهی زهد
انقالبی و سادهزی ستی میدادند ،هرگز بهید نبوده و نی ست؛ و این ایجاب میکند که
دســـتگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای ســـهگانه حضـــور دائم
داشـــته باشـــد و بهمهنای واقهی با فســـاد مبارزه کند ،بویژه در درون دســـتگاههای
حکومتی.

مسالهی چهارم:
عدالت و مبارزه با فساد

1ـ کتاب دومین نشست
اندیشههای راهبردی(پیام
عدالت)
2ـ توسهه و عدالت در جمهوری
اسالمی ایران ـ
فخرزراع(دانشگاه امام صادد)
3ـ الگوهای عدالتطلبی در
ایران مهاصر ـ
ساوهدرودی(پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی)
4ـ گفتمان عدالت در انقالب
اسالمی ـ فخر زارع(کانون
اندیشه جوان)

طبقهبندی محتوایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ـ مسائل آیندهی انقالب اسالمی
ّ
البته نســبت فســاد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اســالمی در مقایســه با
ب سیاری از ک شورهای دیگر و بخ صوآ با رژیم طاغوش که سرتاپا ف ساد و ف سادپرور
ً
بود ،بســـی کمتر اســـت و بحمدالله میموران این نظام غالبا ســـالمت خود را نگاه
دا شتهاند ،ولی ّ
حتی آنچه ه ست غیر قابل قبول ا ست .همه باید بدانند که طهارش
ّ
شروعیت همهی مقاماش حکومت جمهوری ا سالمی ا ست .همه
اقت صادی شرط م
شیطان حرآ برحذر با شند و از لقمهی حرام بگریزند و از خداوند دراینباره
باید از
ِ
قاطهیت و ّ
حســـاسـ ّ
ّ
ــیت ،از
کمچ بخواهند و دســـتگاههای نظارتی و دولتی باید با
تشـــکیل نطفهی فســـاد پیشـــگیری و با رشـــد آن مبارزه کنند .این مبارزه نیازمند
ّ
انســانهایی باایمان و جهادگر ،و منیعالطبع با دســتانی پاک و دلهایی نورانی اســت.
این مبارزه بخش اثرگذاری اســت از تالد همهجانبهای که نظام جمهوری اســالمی
باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صـــدر هدفهای ّاو ّلیهی همهی بهثتهای الهی اســـت و در جمهوری
اسالمی نیز دارای همان شین و جایگاه است؛ این ،کلمهای ّ
مقدس در همهی زمانها
و سرزمینها است و بهصورش کامل ،جز در حکومت حضرش ّ
ولیعصر (ارواحنافداه)
می ّسر نخواهد شد ولی به صورش ن سبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فری ضهای بر
عهدهی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان اســت .جمهوری اســالمی ایران در این راه
ً
قبال بدان اشارهای کوتاه رفت؛ و ّ
البته در توضیخ و
گامهای بلندی برداشته است که
تشـــریخ آن باید کارهای بیشـــتری صـــورش گیرد و توطئهی واژگونهنمایی و اقل
سکوش و پنهانسازی که اکنون برنامهی ّ
جدی دشمنان انقالب است ،خنثی گردد.
با این همه ،اینجانب به جوانان عزیزی که آیندهی ک شور ّ ،شمانتظار آنها ا ست
ً
صریحا میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف
ّ
محرومیتها
ا ست .در جمهوری ا سالمی ،دلهای م سئو ن بهطور دائم باید برای رفع

5ـ عدالت از منظر مردمسا ری
دینی و لیبرال ـ سیدمحمدرضا
شریهتمدار(کانون اندیشه
جوان ـ مهارف)
6ـ کتاب عدالتّ :گونه با
عدالت رفتار کنیم؟ عدالت و
عدالتخواهی در اندیشهی
حضرش آیتالله خامنهای
(انقالب اسالمی)
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بتند و از شـــکافهای عمیق طبقاتی بشـ ّ
ــدش بیمناک باشـــد .در جمهوری اســـالمی
کسب ثروش نهتنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هستّ ،اما تبهیض در توزیع منابع
عمومی و م یدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصــــادی که ه مه به
ّ
بشــدش ممنوع اســت؛ همچنین غفلت از قشــرهای نیازمند
بیعدالتی میانجامد،
حمایت ،بههیکرو مورد قبول نیست .این سخنان در قالب سیاستها و قوانین ،بارها
تکرار شده است ولی برای اجرای شایستهی آنّ ،شم امید به شما جوانها است؛ و
اگر زمام ادارهی بخ شهای گوناگون ک شور به جوانان مممن و انقالبی و دانا و کاردان
که بحمدالله کم نیستند -سنرده شود ،این امید برآورده خواهد شد؛ انشاءالله.ّ
ّ
5ـــــ ا ستقالل و آزادی :ا ستقالل ملی به مهنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و
زورگویی قــدرتهــای ســـلطــهگر جهــان اســــت .و آزادی اجتمــاعی بــهمهنــای ّ
حق
تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهی افراد جامهه است؛ و این هر دو
از جملهی ارزشهای اسالمیاند و این هر دو ّ
عطیهی الهی به انسانهایند و هیک کدام
ّ
ّ
تفضـــل حکومتها به مردم نیســـتند .حکومتها مواف به تیمین این دو اند .منزلت
ّ
آزادی و اســـتقالل را کســـانی بیشـــتر میدانند که برای آن جنگیدهاند .ملت ایران با
جهاد ّهلســـالهی خود از جملهی آنها اســـت .اســـتقالل و آزادی کنونی ایران

مسالهی پنجم:

آورد صدها هزار ان سان وا و شجاع و فداکار ا ست؛
ا سالمی ،د ستاورد ،بلکه خون ِ
ً
ـانیت .این ثمر شــجرهی ّ
غالبا جوان ،ولی همه در رتبههای رفیع انسـ ّ
طیبهی انقالب
ً
را با تیویل و توجیههای ســـادهلوحانه و بهضـــا مغرضـــانه ،نمیتوان در خطر قرار داد.
ً
ّ
همه -مخصـــوصـــا دولت جمهوری اســـالمی -مواف به حراســـت از آن با همهی

استقالل و آزادی

وجودند .بدیهی است که «استقالل» نباید به مهنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد
ک شور در میان مرزهای خود ،و «آزادی» نباید در تقابل با اخالد و قانون و ارز شهای
الهی و حقود عمومی تهریف شود.

1ـ کتاب ّهارمین نشست
اندیشههای راهبردی آزادیـ دو
جلد(انتشاراش الگوی پیشرفت)
2ـ آزادی و آزاداندیشی
آزادی از نگاه استاد شهید آیت
اله مطهری ـ حسین
یزدی(صدرا)
3ـ استقالل یا وابستگی
(اندیشکده برهان)
4ـ استقالل آزادی در مقیاس
یچ ملت(انتشاراش تسنیم)
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ّ ّ
عزش ملی ،رواب خارجی ،مرزبندی با دشــمن :این هر ســه ،شــاخههایی از
6ـــــ
ا صل « ّ
عزش ،حکمت ،و م صلحت» در رواب بینالمللیاند .صحنهی جهانی ،امروز
ِ
ّ
ّ
شاهد پدیدههایی است که تحقق یافته یا در آستانهی اهورند :تحرک جدید نهضت
بیداری اســالمی بر اســاس الگوی مقاومت در برابر ســلطهی آمریکا و صــهیونیســم؛
شــکســت ســیاســتهای آمریکا در منطقهی غرب آســیا و زمینگیر شــدن همکاران
خائن آنها در منطقه؛ گ سترد ح ضور قدرتمندانهی سیا سی جمهوری ا سالمی در
غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخ شی از مظاهر ّ
عزش جمهوری ا سالمی ا ست که جز با شجاعت و حکمت
مدیران جهادی به دســت نمیآمد .ســردمداران نظام ســلطه نگرانند؛ پیشــنهادهای
ً
ّ
آنها عموما شـــامل فریب و خدعه و دروغ اســـت .امروز ملت ایران عالوه بر آمریکای
جنایت کار ،تهدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر و غیر قابل اعتماد میداند.
ّ
دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند؛ از ارزشهای
ّ
انقالبی و ملی خود ،یچ گام هم عقبنشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛
ّ
و در ه مه حالّ ،
عزش کشـــور و م لت خود را در نظر داشـــ ته باشــــد و حکی ما نه و
ّ
مصـــلحتجویانه و ّ
البته از موضـــع انقالبی ،مشـــکالش قابل حل خود را با آنان حل
ّ
صور نی ست و مذاکره با آن جز زیان ّ
حل هیک م شکلی مت ّ
مادی
کند .در مورد آمریکا
و مهنوی محصولی نخواهد داشت.

1ـ آینده نظام بینالملل و
سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ـ منوّهر
محمدی(دانشکده رواب
بینالملل)
2ـ الگوی تصمیمگیری در
سیاست خارجه جمهوری
اسالمی ایران-غالمهلی
سلیمانی(سازمان انتشاراش
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
مسالهی ششم:
اسالمی)
عزت ملی ،روابط خارجی3 ،ـ الگوهای صدور انقالب در
سیاست خارجه جمهوری
مرزبندی با دشمن
اسالمی ایران-سید جالل
دهقانی و فیروزه رادفر(دانشگاه
امام صادد)
4ـ قدرش نرم انقالب اسالمی
ایران و بیداری اسالمی-مجید
عباسی و یوسف سیفی(مرکز
اسناد انقالب اسالمی)
5ـ نظریهپردازی ایرانی-
اسالمی رواب
بینالملل(دانشگاه امام صادد)
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6ـ تاملی پیرامون صدور انقالب
اسالمی-حسین ایزدی(کتاب
فردا)
7ـ بازتاب مفهومی و نظری
انقالب اسالمی ایران در رواب
بیالملل ـ دهشیری(انتشاراش
علمی و فرهنگی)
8ـ رواب بینالملل دولت
اسالمی از منظر امام خمینی و
مقام و مهظم رهبری ـ
دانشیار(المصطفی)
9ـ تحو ش نظام بینالملل و
سیاست خارجه جمهوری
اسالمی ایران ـ ستوده(بوستان
کتاب)
10ـ راهبردهای سیاست
خارجه(انقالب اسالمی)
11ـ خاورمیانه بزر و
خاورمیانه اسالمی(نمادهای
هویتی ـ فرهنگی)-ابراهیم
متقی(پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی)
12ـ دینلماسی فطرش تبیین
نامه رهبر انقالب به جوانان
اروپا و آمریکا(اندیشکده برهان)
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13ـ فرصتها و ّالشهای
فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در منطقه خاورمیانه ـ
کشاورز شکری(دانشگاه امام
صادد)

7ــــــ ســبچ زندگی :ســخن زم دراینباره بســیار اســت .آن را به فرصــتی دیگر
وامی گذارم و به همین جم له اکت فا میکنم که تالد غرب در ترویج ســـ بچ زندگی
غربی در ایران ،زیانهای بیجبران اخالقی و اقت صادی و دینی و سیا سی به ک شور و
ّ
ملت ما زده اســـت؛ مقابله با آن ،جهادی همه جانبه و هوشـــمندانه میطلبد که باز
ّشم امید در آن به شما جوانها است.

مسالهی هفتم:
سبک زندگی

1ـ مجموعهی سبچ زندگی
ایرانی اسالمی-امیرکبیر(سبچ
زندگی اسالمی در اندیشه مقام
مهظم رهبری -یف
استایل(محمودی)-
شهرسازی(بیگدلی)-
مهماری(محمودی)-
جنگ(محمودی))
2ـ نگرشی در مساله سبچ
زندگی ـ سیدمحمد مهدی
میرباقری(تمدن نوین)
3ـ سبچ زندگی نگرشی به
زندگی دینی مسلمانان ایرانی ـ
محمدرضا زائری(نشر آرما)
4ـ سبچ زندگی اسالمی ایران
اسالمی ـ احمدحسین شریفی
(آفتاب توسهه)
5ـ مبانی و مولفههای سبچ
زندگی قرآنی-عبدالباس
سهداله(نشر المصطفی)
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6ـ ارفیتهای پژوهش سبچ
زندگی از منظر آیاش و روایاش-
محمدتقی موسوی فر(دانشگاه
امام صادد)
7ـ حدیث سبچ زندگی-هادی
موحدی(جمال)
8ـ سبچ زندگی مبانی اسالمی
و غربی-عبداله محمدی(کانون
اندیشه جوان)
9ـ پیشدرآمدی بر سبچ
زندگی اسالمی ـ ایرانی ـ
منصوره اولیایی(پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی)
10ـ لرزان و لغزان ّون ژله،
درآمدی بر سبچ زندگی ما ـ
اسماعیل شفیهی
سروستانی(موعود عصر)

