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جدول | مروری سریع بر بیانیه گام دوم انقالب
حضرت آیتهللا خامنهای بهمناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ  ۲۲بهمن  ۱۳۹۷بیانیهای مهم و
راهبردی صادر کردند .پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRمهمترین بخشهای این بیانیه را در این جدول مرور میکند.

همه چیز علیه ما بود.
هیچ تجربهای در برابر ما وجود نداشت.
ترکیب جمهوری �ت و اسالمی �ت نخستین درخشش انقالب بود.
تقابل دوگانهی «اسالم و استکبار» پدیدهی برجستهی جهان معاصر شد.
عظمت پیشرفتهای چهلسالهی ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که با

سرگذشت چهلسالهی انقالب
اسالمی

م �
دتهای مشابه در انقالبهای بزرگی چون فرانسه و شوروی و هند مقایسه
ش و د.
انقالب منشأ این برکات شد:
 -۱امنی �ت و تمامی �ت ارضی را ضمانت کرد.
 -۲موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فن�اوری و زیرساخت شد.
 -۳مشارکت مردمی را در «مسائل سیاسی»« ،حضور در صحنههای مل �ی» و
«استکبارستیزی» به اوج رسانید.
 -۴بینش سیاسی آحاد مردم را ارتقاء داد.
 -۵ک�فهی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد.
 -۶عیار معنوی �ت و اخالق را در فضای عمومی جامعه افزایش داد.
 -۷ایستادگی در برابر مستکبران روز به روز بیشتر شد.
چالش آن روز بر سر کوتاه کردن دست ع �
مال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم

صهیونیستی یا رسوا کردن النهی جاسوسی بود؛ امروز چالش بر س�ر حضور
ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن نفوذ آمریکا از منطقه و حمایت از
مجاهدان فلسطینی و دفاع از حزب �
� و مقاومت است
مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود ،امروز
تفاوت چالشهای دیروز و امروز انقالب
با مستکبران

مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت
است.
آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد
خواهد توانست بر نظام اسالمی فائق آید ،امروز برای مقابله ،خود را محتاج به
یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند.

ظرفی �تهای مهم
کشور برای گام
دوم انقالب

 ۳۶میلیون نفر در سنین میانهی  ۱۵و  ۴۰سالگی
نیروی انسانی
مستعد و کارآمد

فرصتهای ماد�ی
کشور

حدود  ۱۴میلیون نفر دارای تحصیالت عالی
رتبهی دو�م جهان در دانشآموختگان علوم و مهندسی
وجود انبوه جوانان با روحیهی انقالبی و آمادهی تالش جهادی
وجود جوانان مح�قق مشغول به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و ...
 ۷درصد ذخایر معدنی جهان باوجود یک درصد جمعی �ت جهان
منابع عظیم زیرزمینی
موقعیت استثنائی جغرافیایی
بازار بزرگ مل �ی
بازار بزرگ منطقهای ( ۱۵همسایه با  ۶۰۰میلیون جمعی �ت)
سواحل دریایی طوالنی
حاصلخیزی زمین با محصوالت متنو�ع کشاورزی و باغی
اقتصاد بزرگ و متنوع

پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتهللاالعظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)  -مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

توصیههایی برای
ایجاد تم �
دن نوین
اسالمی و آمادگی
برای طلوع
خورشید والیت
ی (عج)
عظ م �

دانش ،وسیلهی عز�ت و قدرت یک کشور است.
به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم.
هنوز از قل �ههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قل �هها دست یابیم.
با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با ش �
دت باال ادامه یابد تا آن

علم و پژوهش

عقبافتادگی جبران شود.
این راه را با احساس مسئولی �ت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید.
وجود معنویت و اخالق  ،محیط زندگی را حت�ی با کمبودهای ماد�ی ،بهشت
میسازد و نبودن آن حت�ی با برخورداری ماد�ی ،جهن�م میآفریند.
�
معنوی �ت یعنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل،
ایمان در خود و جامعه.
اخالق یعنی رعایت فضلیتهایی چون خیرخواهی ،گذشت ،کمک به نیازمند،
راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد به نفس و ...
معنوی �ت و اخالق
وظیفه حکومتها برای رشد اخالق و معنوی �ت:
-۱
-۲
-۳
-۴
-۵

منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند.
زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند.
به نهادهای اجتماعی در این باره کمک برسانند.
با کانو نهای ض �
د معنوی �ت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند.
با ابزارهای رسانهای ،برخورد هوشمندانه و مسئوالنه کنند.
اقتصاد ،هدف جامعهی اسالمی نیست ،ا�ما وسیلهای است که بدون آن

نمیتوان به هدفها رسید.
چالشهای اقتصاد کشور:
 -۱چالش بیرونی :تحریم و وسوسههای دشمن
�
 -۲چالش درونی :عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی
(در صورت اصالح مشکل درونی ،چالش بیرونی کماثر یا بی اثر خواهد شد)

اقتصاد

مهمترین عیوب ساختاری:
 -۱وابستگی اقتصاد به نفت
 -۲دولتی بودن بخشهایی که در حیطهی وظایف دولت نیست
 -۳نگاه به خارج و نه به توان و ظرفی �ت داخلی
 -۴استفادهی اندک از ظرفی �ت نیروی انسانی کشور
 -۵بودجهبندی معیوب و نامتوازن
 -۶عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد
 -۷عدم رعایت اولوی �تها
 -۸وجود هزینههای زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی
مهمترینراه حلها:
 -۱درونزایی اقتصاد کشور
 -۲مول �د شدن و دانشبنیان شدن
 -۳مردمی کردن اقتصاد و تص �
د ی گر ی ن کر دن دو ل ت
 -۴برونگرایی با استفاده از ظرفی �تها
 -۵سپردن کار به دست یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسل �ط بر
دانستههای اقتصادی

عدالت و مبارزه با
فساد،

عدالت و مبارزه با فساد،الزم و ملزوم یکدیگرند.
دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور
دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند.
نسبت فساد در میان کارگزاران جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از
حکومتها بسی کمتر است ،ولی حت�ی آنچه هست غیرقابل قبول است.
آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف است.
دلهای مسئوالن به طور دائم باید برای رفع محرومی �تها بتپد.
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کسب ثروت مورد تشویق است ،ا�ما تبعیض در توزیع منابع عمومی و
ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی بش �
دت ممنوع است.
غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،مورد قبول نیست.
استقالل مل �ی به معنی آزادی مل �ت از زورگویی سلطهگران جهان است؛ ولی
نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود
باشد.
استقالل و آزادی
آزادی اجتماعی به معنای ح �
ق تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای
افراد جامعه است؛ ولی نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و
حق و ق ع م و م ی ب ا ش د .
�
پدیدههای جهانی که تحقق یافته یا در آستانهی ظهورند:
 -۱تحر�ک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر
سلطهی آمریکا و صهیونیسم
 -۲شکست سیاستهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا و زمینگیر شدن
همکاران خائن آنها در منطقه
 -۳گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و
بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه
عز�ت مل �ی و روابط
وظایف دولت جمهوری اسالمی:
خارجی و مرزبندی
 -۱مرزبندی خود را با آمریکا و تعدادی از دولتهای اروپایی با دق�ت حفظ کند.
ب ا دش م ن
 -۲از ارزشهای انقالبی و مل �ی ،یک گام هم عقبنشینی نکند.
 -۳از تهدیدهای آنان نهراسد.
 -۴عز�ت کشور و مل �ت خود را در نظر داشته باشد.
 -۵حکیمانه و مصلحتجویانه و از موضع انقالبی ،مشکالت قابل حل خود را با
آنان حل کند.
 -۶در مورد آمریکا ،ح �
ل هیچ مشکلی متصو�ر نیست و مذاکره با آن جز زیان ماد�ی
و معنوی نخواهد داشت.
تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی ،زیانهای بیجبرانی به کشور و
سبک زندگی

مل �ت زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که
چشم امید در آن ،به جوانها است.
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