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مقدمه | گام دوم انقالب

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر 
گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش 
گمان های باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه 
آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره 
سربلند دیده اند. در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور 
»بیانیه ی گام دوم انقالب« برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای 
شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور »جهاد 

بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرموده اند.
بیانیه ی »گام دوم انقالب« تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه 
جوانان که به مثابه منشوری برای »دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی 
و تمدن سازی« خواهد بود و »فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی« را رقم 
خواهد زد. این گام دوم، انقالب را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین 
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( هست« 

نزدیک خواهد کرد.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در این کتاب، متن کامل بیانیه 

گام دوم را برای مطالعه و تامل پاسداران انقالب اسالمی منتشر کرده است؛ 
همچنین در این نگاشته، کوشش شده در بخش پیوستی، با هدف تبیین 
و عینیت بخشی به بیانات معظم له، موضوعات و نکاتی اضافه شود. ناگفته 
پیداست که رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری برای آحاد جامعه 
به منزله نقشه راه تلقی می شود و این وضعیت به طریق اولی برای سپاه و 
پاسداران، هم طریقیت دارد و هم موضوعیت. اما با این حال توجه و مداّقه در 
بیانیه گام دوم انقالب که مقارن با آغاز دهه پنجم انقالب و شروع چله دوم 
و در روز 22بهمن ماه سال1397 منتشر شده اهمیت مضاعفی پیدا می کند؛ 
ضمن اینکه مطابق با نقل قول حضرت آیت اهلل شب زنده دار، مقام معظم 
رهبری درباره اهتمام به این بیانیه فرموده اند: »من روی این بیانیه خیلی 
زحمت کشیدم... من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی 
می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع 
به این می گویم این کار را بکنند.« با این وصف برای همه فرض است که 
بیانیه گام دوم انقالب را به عنوان متنی راهبردی و مانیفست انقالب اسالمی 
در مسیر پیش رو مورد توجه نظری و عملی قرار دهند و در سطوح سه گانه، 
الف( تبیین و خوانش متنی و فرا متنی بیانیه، ب( چگونگی و راهکارهای تحقق 
سازی بیانیه، و ج( الزامات و ضرورت های کاربست بیانیه، اقدامات الزم ،که از 

قضا مورد مطالبه رهبر معظم انقالب نیز است، صورت گیرد.

                                  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
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متن بیانیه:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله  الّطاهرین و 

صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین.

ورود انقالب اسالمی به دومین مرحله  ی خودسازی،  
  جامعه پردازی و تمدن سازی

از میان همه ی ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب هّمت میگمارد؛   
و در میان ملّتهایی که به پاخاسته و انقالب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته 
باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقالبی را حفظ 
کرده باشند. اّما انقالب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب 
عصر جدید است، تنها انقالبی است که یک چلّه ی پُرافتخار را بدون خیانت به 
آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت 
به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت)1( کرده و اینک 
وارد دّومین مرحله ی خودسازی)2( و جامعه پردازی)3( و تمّدن سازی)4( شده 
 است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر 

نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانِی چهل سال دّوم میشود.

پیروزی انقالب اسالمی؛ آغازگر عصر جدید عالم  

آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم شده بود و کسی   
گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیُبرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و 
شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی کلیشه ها را به رخ 
دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی)5( را 
اعالم نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، 
اّما این واکنش ناکام ماند. چپ و راسِت مدرنیته)6(، از تظاهر به نشنیدن این 
صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و گونه گون برای خفه کردن آن، 
هرچه کردند به اجِل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت چهل 
جشن ساالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود 
شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند، دست وپنجه 
نرم میکند! و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به 

پیش میرود.)7(

شعارهای جهانی، فطری،   
درخشان و همیشه زنده ی انقالب اسالمی  

برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد،   
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انقالب عصر  ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین  انقالب پُرشکوه مّلت 
جدید است، تنها انقالبی است که یک چّله ی پُرافتخار را بدون خیانت به 

آرمان هایش پشت سر نهاده

 اکنون با گذشت چهل جشن ساالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر، یکی از 
آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی 

احتضار می دهند، دست وپنجه نرم می کند!

شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آن ها هرگز 
بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه ی عصرها با 

آن سرشته است.



اّما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز 
بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه ی عصرها با آن 

سرشته است.)8(
 آزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل، عّزت، عقالنّیت، برادری، هیچ یک 
به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای 
دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصّور کرد که از این چشم اندازهای 
مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مسئوالن از 
این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحّقق آنها.

  دفاع ابدی از نظریه ی نظام انقالبی

انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف   
و آماده ی تصحیح خطاهای خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال 
نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار 
به صاحبان حرفهای بی عمل میشمارد، اّما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که 
بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیگیرد. انقالب اسالمی 
پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش 
انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه ی 

نظام انقالبی)9( تا ابد دفاع میکند.

جمهوری اسالمی و فاصله ی میان بایدها و واقعیت ها  

جمهوری اسالمی، متحّجر و در برابر پدیده ها و موقعّیتهای نو به نو،   
فاقد احساس و ادراک نیست، اّما به اصول خود بشّدت پایبند و به مرزبندی های 
خود با رقیبان و دشمنان بشّدت حّساس است. با خطوط اصلی خود هرگز 
بی مباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی شک 
فاصله ی میان بایدها و واقعّیتها، همواره وجدانهای آرمان خواه را عذاب داده و 
میدهد، اّما این، فاصله ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی 
بارها طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و 

پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

 
  انقالب اسالمی؛

  مایه ی سربلندی ایران و ایرانی

انقالب اسالمی ملّت ایران، قدرتمند اّما مهربان و باگذشت و حّتی   
مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ی ننگ بسیاری از 
قیامها و جنبشها است، نشده است. در هیچ معرکه ای حّتی با آمریکا و صّدام، 
گلوله ی اّول را شلّیک نکرده و در همه ی موارد، پس  از حمله ی دشمن از خود 
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انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و 
آماده ی تصحیح خطاهای خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال 

نیست. بلکه از نظریّه ی نظام انقالبی  تا ابد دفاع می کند.

 بی شک فاصله ی میان بایدها و واقعّیت ها طی شدنی است، در مواردی 
بارها طی شده و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و 

پُرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.

 این انقالب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. با 
صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان 

و مستضعفان دفاع کرده است.



خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان 
انقالب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حّتی زمان 
حال را دنبال میکنند و از پول و همه ی ابزارها برای آن بهره میگیرند. رهزنان 
فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان 

شنید.)11(

  آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه ی صفر

انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه ی صفر آغاز شد؛ اّوالً:   
همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوه  بر وابستگی و فساد و 
استبداد و کودتایی بودن، اّولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه 
-و نه به زور شمشیر خود- بر سِر کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی 
دیگر از دولتهای غربی، و چه وضع بشّدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی 

شرم آور در علم و فّناوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر.

ثانیاً: هیچ تجربه ی پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی 
است که قیامهای مارکسیستی و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن 
ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی 
بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریّت و اسالمّیت و ابزارهای 
تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام 

خمینی، به دست نیامد. و این نخستین درخشش انقالب بود.)12(

دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقالب از آغاز 
تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت 
در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده 
است. این جوانمردی و مرّوت انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این 
دامنه ی عمل جهانی و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایه ی سربلندی 

ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.)10(
 
 

برای برداشتن گام های استوار در آینده،  
  باید گذشته را درست شناخت

 
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این بنده ی   
ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش 
دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن 

بگویم. سخن اّول درباره ی گذشته است.
عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربه ی خود یا گوش سپردن به تجربه ی دیگران 
را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز  آنچه  از  نمیتوان دانست. بسیاری 
نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های 
شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست 
کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمّدن نوین اسالمی و 
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی)ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. 
برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از 
تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقیقت 
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برای برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت 
و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، آینده مورد 

تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.

ترکیب جمهوریّت و اسالمّیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با 
هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام خمینی)ره(، به دست 

نیامد. و این نخستین درخشش انقالب بود. 



بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفت آور در ایران اسالمی است. 
عظمت پیشرفتهای چهل ساله ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این 
مّدت، با مّدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب 
اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود. مدیریّتهای جهادی الهام گرفته از 
ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همه ی ما 

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

برکات بزرگ انقالب اسالمی  

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در   
دوران پهلوی و قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر 
پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی 
را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد)14( و عنصر اراده ی ملّی را 
که جان مایه  ی پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور 
وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصه ی مدیریّت کرد؛ 
روحیه  و باور »ما میتوانیم« را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  

اتّکاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:

 یک( ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
اّوالً: ثبات و امنّیت کشور و تمامّیت ارضی و حفاظت از مرزها را که   
آماج تهدید جّدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه ی پیروزی 
در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و 

شرقی اش را پدید  آورد.)15(

  تقابل دوگانه ی جدید »اسالم و استکبار«؛ 
پدیده ی برجسته ی جهان معاصر  

پس آ نگاه انقالب ملّت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه قطبی 
تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای 
جدید قدرت، تقابل دوگانه ی جدید »اسالم و استکبار« پدیده ی برجسته ی 
جهان معاصر و کانون توّجه جهانیان شد. از سویی نگاه امیدوارانه ی ملّتهای 
زیر ستم و جریانهای آزادی خواه جهان و برخی دولتهای مایل به استقالل، و 
از سویی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه ی رژیم های زورگو و قلدرهای باج طلب 
عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله ی انقالب، 
فرعونهای در بستِر راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی ها با همه ی شّدت آغاز 
شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه ی این ملّت و رهبری آسمانی و 
تأییدشده ی امام عظیم الّشأن ما، تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت 

و توطئه و خباثت، امکان پذیر نمیشد.)13(

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

اصل  به  اعتقاد  و  اسالمی  ایمان  از  الهام گرفته  جهادی  مدیریّت های 
»ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همه ی ما آموخت، ایران را به عّزت و 

پیشرفت در همه ی عرصه ها رسانید.

به رغم همه ی این مشکالت طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روزبه روز   
گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای 
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با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطب های جدید قدرت، 
جهان  برجسته ی  پدیده ی  استکبار«  و  »اسالم  جدید  دوگانه ی  تقابل 

معاصر و کانون توّجه جهانیان شد.



پیش  از انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس  از انقالب، مردم در 
مسابقه  ی خدمت رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه 

شرکت میکنند.

 چهار( ارتقاء شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم
رابعاً: بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را   
به گونه ی شگفت آوری ارتقاء داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی در 
موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، مسئله ی فلسطین و ظلم 
تاریخی به ملّت آن، مسئله ی جنگ افروزی ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای 
قلدر در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقه ی محدود و عزلت  گزیده ای 
به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ این گونه، روشنفکری میان عموم مردم در همه ی 
کشور و همه ی ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حّتی برای 

نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.

 پنج( سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور

خامساً: کّفه ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین   
کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال 
باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به 
این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعّیت 
آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره ی 
دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.)17( در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و 
درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان 

ایجاد  و  فّناوری  و  علم  عرصه ی  در  کشور  پیشران  موتور  دو(   
زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

ایجاد  و  فّناوری  و  علم  عرصه ی  در  کشور  پیشران  موتور  ثانیاً:   
زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده ی آن 
روزبه روز فراگیرتر میشود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی 
و ضروری برای کشور در حوزه های عمران و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن 
و سالمت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده ی دانشگاهی یا در 
حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از 
قبیل چرخه ی سوخت هسته ای، سلّول های بنیادی، فّناوری نانو، زیست فّناوری 
و غیره با رتبه های نخستین در کّل جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، 
نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن صنایع از نظر 
کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فّناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته های 
گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته های مهم و 
حّساس پزشکی و جایگاه مرجعّیت در آن و ده ها نمونه ی دیگر از پیشرفت، 
محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای 
کشور به ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و فّناوری صفر بود، 

در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.)16(

 سه( به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی
ثالثاً: مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با   
فتنه های داخلی، حضور در صحنه های ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید 
و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فّعالّیتهای نیکوکاری که از 

بیانیه | گام دوم انقالب 12رشحی بر بیانیه گام دوم انقالب11

درخشش در رشته های مهم و حّساس، و ده ها نمونه ی دیگر از پیشرفت، 
به  برای کشور  انقالب  که  است  احساس جمعی  و  محصول آن روحیه 
ارمغان آورد. ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و فّناوری صفر بود، در 

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

واقعّیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، 
با هیچ دوره ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. البّته عدالت مورد انتظار 
در جمهوری اسالمی که بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای 

آن به شما جوانها است.



در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست 
و روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اّولّیه ی زیرساختی و 
خدمت رسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار موّفق ترین حاکمّیتهای جهان 
در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرّفه نشین 
شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی 
و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز 
درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق 
کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، نه در تبلیغات نارسای 
مسئوالن انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف 
کرده است؛ ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و بااخالص نزد خدا و 
خلق است. البّته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو 
حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای 

آن به شما جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

 شش( افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه

سادساً: عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونه ای   
چشمگیر افزایش داد. این پدیده ی مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی 
در طول دوران مبارزه و پس  از پیروزی انقالب، بیش  از هر چیز رواج داد؛ 
پیرایه های ماّدی، در رأس کشوری  از  انسان معنوی و عارف و وارسته  آن 
قرار گرفت که مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود. هرچند 
دست تطاول تبلیغات مرّوج فساد و بی بندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن 
ضربه های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی 

مردم متوّسط و بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی 
در جمهوری اسالمی، دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را مجذوب کرد 
و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدتهای جوانان در میدانهای 
سخت از جمله دفاع مقّدس، با ذکر و دعا و روحیه ی برادری و ایثار همراه 
شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و 
مادران و همسران با احساس وظیفه ی دینی از عزیزان خود که به جبهه های 
گوناگون جهاد می شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خون آلود یا 
جسم آسیب دیده ی آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه کردند. مساجد 
و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از هزاران 
جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد 
سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و 
حج و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات 
واجب و مستحب در همه جا بویژه میان جوانان رونق یافت و تا امروز، روزبه روز 
بیشتر و باکیفّیت تر شده است. و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط 
اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و 
زن به لجنزارهای فساد، اخالق و معنویّت را در بخشهای عمده ی عالم منزوی 
کرده است؛ و این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی فّعال و پیشرو است.

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

سابعاً: نماد پُرابّهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و   
زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان خوار و جنایت کار، 
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رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی 
بویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. و 

این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی فّعال و پیشرو است.

 قدرت های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به 
استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آن ها برای مقاصد 
شوم خود دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی 

کردند.



و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجه ی 
جهت گیری های انقالبی و جهادی است. و بدانید که اگر بی توّجهی به شعارهای 
انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمیبود -که 
متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی 
بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری 

از مشکالت کنونی وجود نمیداشت.)18(

  اقتدار انقالب اسالمی و تغییر چالش ها و
  شکست مستکبران

با چالشهای مستکبران  انقالب  آغاز  مانند  امروز هم  ایران مقتدر،   
روبه رو است اّما با تفاوتی کاماًل معنی دار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر 
کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران 
یا رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سِر حضور ایران مقتدر در 
مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی 
غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در 
قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته ی حزب اهلل و مقاومت 
در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید 
تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای 
پیشرفته ی ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن 
بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست 
بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی سیاسی و امنّیتی 
با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند 

روزبه روز برجسته تر شد. در تمام این چهل سال، تسلیم ناپذیری و صیانت و 
پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته ی آن در 
مقابل دولتهای متکّبر و مستکبر، خصوصّیت شناخته شده ی ایران و ایرانی 
بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار میرفته است. قدرتهای انحصارگر جهان که 
همواره حیات خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن 
منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و 
انقالبی، اعتراف به ناتوانی کردند. ملّت ایران در فضای حیات بخش انقالب 
توانست نخست دست نشانده ی آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و 
پس از  آن هم تا امروز از سلطه ی دوباره ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و 

شّدت جلوگیری کند.

  انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم

جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل های عمده در سرگذشت   
چهل ساله ی انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما 

به توفیق الهی باید گام بزرگ دّوم را در پیشبرد آن بردارید.
محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، 
آزاد، مقتدر، باعّزت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه هایی گران بها، 
دارای منطق قوی در  و  اساسی در منطقه  تأثیر  دارای  امیدوار،  و  مطمئن 
مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن 
به رتبه های باال در دانشها و فّناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلّول های 
بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، 
سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعّیت جوان کارآمد، 
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 اگر بی توّجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی 
از این بسی بیشتر و  انقالب  از تاریخ چهل ساله نمی بود دستاوردهای 
کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از 

مشکالت کنونی وجود نمی داشت. 

 و اگر آن روز»اوایل انقالب«، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات 
ابتدایی برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالح های 

پیشرفته ی ایرانی به نیروهای مقاومت است.



یا مرعوب میبیند و البّته باز هم در رویارویی، شکست میخورد. ایران به برکت 
انقالب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ی ملّت ایران در چشم جهانیان 

و عبورکرده از بسی گردنه های دشوار در مسائل اساسی خویش است.)19(

  جوانان؛  محور تحقق نظام پیشرفته ی اسالمی

اّما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای   
بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنباله ی این مسیر که به گمان زیاد، به 
دشوارِی گذشته ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما 
جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن 
جوان، در همه ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز 
در عرصه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر 
بار مسئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقالبی و 
روحیه ی انقالبی)20( و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل 

نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.)21(

نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل     
ایمانی و دینی؛ مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور  

نکته ی مهّمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند، این است   
که در کشوری زندگی میکنند که از نظر ظرفّیتهای طبیعی و انسانی، کم نظیر 
است و بسیاری از این ظرفّیتها با غفلت دست اندرکاران تاکنون بی استفاده یا 
کم استفاده مانده است. هّمتهای بلند و انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند 

توانست آنها را فّعال و در پیشرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش 
ایجاد کنند.

مهم ترین ظرفّیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای 
عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعّیت جوان زیر 40  سال که بخش 
مهّمی از آن نتیجه ی موج جمعّیتی ایجادشده در دهه ی 60 است، فرصت 
ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه ی 15 و 40 
سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیالت عالی، رتبه ی دّوم جهان 
در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه ی انقالبی رشد 
کرده و آماده ی تالش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محّقق 
و اندیشمندی که به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال 
دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته ی ماّدی با آن 

مقایسه نمیتواند شد.

فهرست طوالنی فرصت های مادی کشور  

به جز اینها، فرصتهای ماّدی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل   
میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فّعال کردن و 
بهره گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور 
را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتمادبه نفس کنند و مشکالت 
کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعّیت جهان، دارای 
7 درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی 
جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ 
منطقه ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعّیت، سواحل دریایی 
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و  انقالبی  نگاه  گیرند،  بهره  گذشته  عبرت های  و  تجربه ها  از  جوانان   
روحیه ی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی 

کامل نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند. 

گفته شده  است که ایران از نظر ظرفّیت های استفاده نشده ی طبیعی و 
انسانی در رتبه ی اّول جهان است. بی شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش 

خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید.



طوالنی، حاصلخیزی زمین با محصوالت متنّوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ 
و متنّوع، بخشهایی از ظرفّیتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفّیتها دست نخورده 
مانده است. گفته شده  است که ایران از نظر ظرفّیتهای استفاده نشده ی طبیعی 
و انسانی در رتبه ی اّول جهان است.)22( بی شک شما جوانان مؤمن و پُرتالش 
خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه ی دّوم چشم انداز، باید 
زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفّیتهای استفاده نشده 

باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.

گام دوم و سرفصل ها و توصیه های اساسی در پرتو امید  
  و نگاه خوش بینانه به آینده

اساسی  سرفصل  چند  مورد  در  عزیزم  فرزندان  شما  به  اکنون   
و  معنویّت  پژوهش،  و  علم  از:  عبارتند  این سرفصل ها  توصیه هایی میکنم. 
اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عّزت ملّی و روابط 

خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.
اّما پیش از همه چیز، نخستین توصیه ی من امید و نگاه خوش بینانه به آینده 
است. بدون این کلید اساسِی همه ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه 
میگویم یک امید صادق و مّتکی به واقعّیتهای عینی است. اینجانب همواره از 
امید کاذب و فریبنده  دوری جسته ام، اّما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس 
کاذب نیز برحذر داشته  ام و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون 
مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن و فّعال ترین برنامه های آن، 
مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای 

دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّیتها، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محّسنات 
بزرگ، برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان 
ملّت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند 
که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنند. شما جوانان باید 
پیش گام 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. نشانه های امیدبخش -که به برخی از 
آنها اشاره شد- در برابر چشم شما است. رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها 
است و دست ودلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و 
کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، 
در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با 

قّوت خداداد، به سوی  آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

و اّما توصیه ها:      

 یک( علم و پژوهش

دانش،  آشکارترین وسیله ی عّزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر   
دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای 
خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در 
بنیانهای اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده 
از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده 
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اّما پیش از همه چیز، نخستین توصیه ی من امید و نگاه خوش بینانه به 
آینده است. بدون این کلید اساسِی همه ی قفل ها، هیچ گامی نمی توان 

برداشت.

این  که  است  آن  جوانان  شما  از  من  عمومی  مطالبه ی  اینک  ولی 
راه)پیشرفت علمی( را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک جهاد 
در پیش گیرید. به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد 

علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید.



از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اّما مؤّکداً به نیاز کشور به 
جوشاندن چشمه ی دانش در میان خود اصرار می ورزیم. بحمداهلل استعداد 
علم و تحقیق در ملّت ما از متوّسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو 
دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران 
جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوّسط علم در جهان- 
به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فّناوری ما در این مّدت که ما را به 
رتبه ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه ی شگفتی 
ناظران جهانی شد و در برخی از رشته های حّساس و نوپدید به رتبه های 
نخستین ارتقاء داد، همه وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی 
و تحریم علمی بوده است. ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، 
به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن 

باید روز و شب خدا را سپاس گفت.)23(

اّما آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی شده، با همه ی اهّمّیتش 
فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قلّه های دانش جهان بسیار 
عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین 
رشته ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع 
کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی 
که مسابقه ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه ی سختی بر ما وارد کرده 
و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت 
را  آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شّدت باال 
ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و 
دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدی دراین باره تذّکر 
و هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن 
است که این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش 
گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، 
شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به پاخیزید و دشمن بدخواه 

و کینه توز را که از جهاد علمی شما بشّدت بیمناک است ناکام سازید. 

 دو( معنویّت و اخالق

قبیل:  از  معنوی  ارزشهای  کردن  برجسته  معنی  به  معنویّت   
به معنی  ایمان در خود و در جامعه است، و اخالق  توّکل،  ایثار،  اخالص، 
رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، 
شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقّیات نیکو است. معنویّت و اخالق، 
جهت دهنده ی همه ی حرکتها و فّعالّیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی 
جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت 

میسازد و نبودن آن حّتی با برخورداری ماّدی، جهّنم می آفریند.)24(
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری 
به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد، 
بدون همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخالق و معنویّت، البّته با 
دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره 
ایجاد کنند، اّما اّوالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، 
و ثانیاً زمینه  را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی 
دراین باره میدان دهند و کمک برسانند؛ با کانونهای ضّد معنویّت و اخالق، به 
شیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهّنمی ها مردم را با زور و 

فریب، جهّنمی کنند.)25(
ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای 
ضّد معنویّت و ضّد اخالق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به 
دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حّتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به 
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معنویّت و اخالق، جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فّعالّیت های فردی و 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ مسئولین با کانون های ضّد معنویّت و 
اخالق، به شیوه ی معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که جهّنمی ها 

مردم را با زور و فریب، جهّنمی کنند. 



چشم خود می بینیم. دستگاه های مسئول حکومتی دراین باره وظایفی سنگین 
بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاماًل مسئوالنه صورت گیرد. و این البّته 
به معنی رفع مسئولّیت از اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره ی 
پیش ِرو باید دراین باره ها برنامه های کوتاه مّدت و میان مّدت جامعی تنظیم و 

اجرا شود؛ ان شاء اهلل.

 سه( اقتصاد

اقتصاد یک نقطه ی کلیدِی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه ی   
قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، 
نقطه ی ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا 
در ماّدیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البّته هدف جامعه ی اسالمی 
نیست، اّما وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت 
اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی  بر تولید انبوه و باکیفّیت، و توزیع عدالت محور، 
به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در  و مصرف 
سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده)26(، به خاطر 
همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه 

بگذارد.

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

عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.
مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد 
که در حیطه ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّیت 
داخلی، استفاده ی اندک از ظرفّیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب 
و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت 
اولویّتها و وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه های 
حکومتی است. نتیجه ی اینها مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، 

فقر درآمدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن است.

راه حّل این مشکالت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های 
اجرائی برای همه ی بخشهای آن تهّیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس 
اقتصاد کشور، مولّد  اقدام شود. درون زایی  مسئولّیت، در دولتها پیگیری و 
شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، 
برون گرایی با استفاده از ظرفّیتهایی که قباًل به آن اشاره شد، بخشهای مهّم 
این راه حل ها است. بی گمان یک مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر 
دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. 

دوران پیِش رو باید میدان فّعالّیت چنین مجموعه ای باشد.)27(

جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه ی راه حل ها در داخل کشور است. 
اینکه کسی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است)28( 
و علّت تحریم هم مقاومت ضّد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه ی گرگ است« 
خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم 
برخی غفلت زدگان داخلی صادر میشود، اّما منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه ی 
خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی 

داخلی القاء میشود.)29(
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که  کند  گمان  کسی  اینکه  است.  کشور  داخل  در  راه حل ها  همه ی 
مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و عّلت تحریم هم مقاومت 
ضّد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ خطایی نابخشودنی 

است.



چهار( عدالت و مبارزه با فساد

این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی،   
توده ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه ی حکومتها عارض شود، زلزله ی 
ویرانگر و ضربه زننده به مشروعّیت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری 
اسالمی که نیازمند مشروعّیتی فراتر از مشروعّیتهای مرسوم و مبنائی تر از 
است.  نظامها  دیگر  از  بنیانی تر  و  بسیار جّدی تر  است،  اجتماعی  مقبولّیت 
وسوسه ی مال و مقام و ریاست، حّتی در َعلَوی ترین حکومت تاریخ یعنی 
حکومت خود حضرت امیر  المؤمنین )علیه الّسالم( کسانی را لغزاند)30(، پس 
خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش 
مسابقه ی زهد انقالبی و ساده زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این 
ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای 
سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در 

درون دستگاه های حکومتی.

البّته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و 
فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمداهلل مأموران این نظام غالباً سالمت 
خود را نگاه داشته اند، ولی حّتی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید 
بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعّیت همه ی مقامات حکومت جمهوری 
از لقمه ی حرام  باید از شیطاِن حرص برحذر باشند و  اسالمی است. همه 
بگریزند و از خداوند دراین باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی و دولتی 
باید با قاطعّیت و حّساسّیت، از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با رشد آن 

مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر، و منیع الّطبع با 
دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش 
همه جانبه ای که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار 

برد)31(.

عدالت در صدر هدفهای اّولّیه ی همه  ی بعثتهای الهی است و در جمهوری 
اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه ای مقّدس در همه ی 
زمانها و سرزمین ها است و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ عصر 
)ارواحنافداه( میّسر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت 
ممکن و فریضه ای بر عهده ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری 
اسالمی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قباًل بدان اشاره ای 
کوتاه رفت؛ و البّته در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و 
توطئه ی واژگونه نمایی و الاقل سکوت و پنهان سازی که اکنون برنامه ی جّدی 

دشمنان انقالب است، خنثی گردد.

با این همه، اینجانب به جوانان عزیزی که آینده ی کشور، چشم انتظار آنها 
است صریحاً میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، دارای 
فاصله  ای ژرف است.)32( در جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن به طور دائم 
باید برای رفع محرومّیتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشّدت بیمناک 
باشد. در جمهوری اسالمی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق 
نیز هست، اّما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری 
و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد، بشّدت ممنوع 
است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست. 
این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای 
شایسته ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره ی بخشهای 
گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان -که بحمداهلل کم 

نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءاهلل.
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به جوانان عزیزی که آینده ی کشور، چشم انتظار آن ها است صریحاً می گویم 
آنچه تاکنون شده با آنچه باید می شده و بشود، دارای فاصله  ای ژرف است. 

ولی برای اجرای شایسته ی آن، چشم امید به شما جوان ها است



 پنج( استقالل و آزادی

استقالل ملّی)33( به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی   
قدرتهای سلطه گر جهان است. و آزادی اجتماعی به معنای حّق تصمیم گیری و 
عمل کردن و اندیشیدن برای همه ی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ی 
ارزشهای اسالمی اند و این هر دو عطّیه ی الهی به انسانها یند و هیچ کدام تفّضل 
حکومتها به مردم نیستند. حکومتها موّظف به تأمین این دو اند. منزلت آزادی 
و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیده اند. ملّت ایران با جهاد 
چهل ساله ی خود از جمله ی آنها است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، 
دستاورد، بلکه خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالباً 
جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انسانّیت. این ثمر شجره ی طّیبه ی انقالب 
را با تأویل و توجیه های ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. 
همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی - موّظف به حراست از آن با همه ی 
وجودند. بدیهی است که »استقالل« نباید به معنی زندانی کردن سیاست و 
اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق و قانون 

و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود.)34(

 

شش( عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن

این هر سه، شاخه هایی از اصِل »عّزت، حکمت، و مصلحت« در روابط   
بین المللی اند. صحنه ی جهانی، امروز شاهد پدیده هایی است که تحّقق یافته 
یا در آستانه  ی ظهورند: تحّرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی 
مقاومت در برابر سلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست های آمریکا در 
منطقه ی غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش 
حضور قدرتمندانه ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع 

آن در سراسر جهان سلطه.)35(

و  با شجاعت  است که جز  اسالمی  از مظاهر عّزت جمهوری  اینها بخشی 
حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران 
عالوه  بر آمریکای جنایت کار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعه گر و 
غیر قابل اعتماد میداند. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها 
با دّقت حفظ کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملّی خود، یک گام هم عقب نشینی 
نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت کشور و ملّت خود 
را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البّته از موضع انقالبی، 
مشکالت قابل حّل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حّل هیچ مشکلی 
متصّور نیست و مذاکره با آن جز زیان ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داشت.

بیانیه | گام دوم انقالب 28رشحی بر بیانیه گام دوم انقالب27

»استقالل« نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان 
مرزهای خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزش های 

الهی و حقوق عمومی تعریف شود. 

دّقت حفظ  با  آن ها  با  را  مرزبندی خود  باید  اسالمی  دولت جمهوری   
کند؛ از ارزش های انقالبی و مّلی خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از 
تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت کشور و مّلت خود را 

در نظر داشته باشد



 هفت( سبک زندگی

سخن الزم دراین باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و   
به همین جمله اکتفا میکنم که تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در 
ایران، زیانهای بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت 
ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم 

امید در آن به شما جوانها است.)36(

در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملّت عزیز در بیست ودّوم 
بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم اسالمی تشّکر میکنم و پیشانی سپاس 
بر درگاه حضرت حق میسایم. سالم بر حضرت بقّیة اهلل )ارواحنافداه(؛ سالم بر 
ارواح طّیبه ی شهیدان واالمقام و روح مطّهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه ی ملّت 

عزیز ایران و سالم ویژه به جوانان.

دعاگوی شما   
سّیدعلی خامنه ای
22 بهمن ماه 1397

شرحی بر بیانیه گام دوم انقالب

1- چله پر افتخار بدون خیانت به آرمان های انقالب اسالمی: مقام معظم رهبری، 
آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی و مردم ایران را -که انقالب بعد از گذشت40 
سال به آن ها خیانت نکرده- روشن و واضح می دانند و در بیانات متعدد این 
اهداف  اهداف،  این باره می فرمایند: »  ایشان در  را تشریح کرده اند.  موضوع 
روشنی بود - به وجود آمد. هدف اسالم خواهی، هدف استکبارستیزی، هدف 
حفظ استقالل کشور، هدف کرامت بخشی به انسان، هدف دفاع از مظلوم، 
هدف پیشرفت و اعتالی علمی و فنی و اقتصادی کشور؛ این ها اهداف انقالب 
بوده. انسان وقتی در فرمایشات امام )رضوان اهللَّ علیه( و در اسناد اصلی انقالب 
این ها را نگاه می کند، می بیند که همه ی این ها در متون اسالمی هم ریشه 
دارد. مردمی بودن، متکی به ایمان مردم، عقاید مردم و انگیزه های مردمی و 
عواطف مردمی، جزو پایه های اصلی انقالب است. این خط ادامه پیدا کرده؛ این 
خط انحراف پیدا نکرده، این خط زاویه نخورده. امروز سی و دو سال از انقالب 
)بیانات در دیدار دانشجویان،  این خیلی حادثه ی مهمی است«.  می گذرد؛ 

)1390/5/19
در  داشتن  ریشه  به سبب  اسالمی  انقالب  آرمان های  و  اهداف  در مجموع 
فرهنگ  و سّنت جامعه ایران، موضوعاتی روشن بوده و در جامعه نهادینه شده 
بود. به صورت کلی در حوزه سیاست تأکید بر حکومت دینی و برخورداری 
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و  همه جانبه  ، جهادی  زندگی  ترویج سبک  در  غرب  تالش  با  مقابله   
هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان ها است. 



افراد از حقوق سیاسی )که درجمهوری اسالمی در قالب مردم ساالری دینی 
تبلور یافت(، استقالل و قطع مداخله بیگانگان )استکبارستیزی(، در حوزه 
فرهنگ و اجتماع اجرای احکام اسالمی در جامعه، عزت و اعتالی افراد جامعه 
و بزرگ داشت و اجرای مناسک دینی و در حوزه اقتصاد عدالت و رسیدگی به 

مستضعفین رؤس آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی را تشکیل می دهد.  

2- خودسازی: بزرگ ترین هدف تمامي ادیان و پیامبران الهي، انسان سازي و 
گسترش اخالق انساني و خودسازی بوده است. بزرگترین مربي اخالق و نمونه 
عالي فضایل و زیبایي ها و تجسم کامل اخالق ربوبي، رسول گرامي اسالم)ص(، 
هدف از بعثت و رسالتش را به کمال رساندن مکارم و فضایل اخالقي می دانند: 
انما بعثت التمم مکارم االخالق )جز این نیست که من براي کامل کردن مکارم 

اخالقي مبعوث شدم(. 
امام صادق )ع( در حدیثي نوراني مي فرمایند: »خداوند متعال پیامبرانش را با 
مکارم اخالق بر دیگران امتیاز بخشید. پس هر کس خود را آراسته به فضایل 
اخالق یافت، خداوند را بر این نعمت بزرگ شاکر باشد و هر کس خود را از آن 
بي بهره یافت به درگاه خدا تضرع و زاري کند و آن را از او بخواهد«. علیرغم 
بي توجهي هایي که در مکاتب بشري نسبت به مسأله انسان سازي وجود دارد 
و غالبا از آموزش و پرورش، تنها به تعلیم و آموزش- آن هم در حوزه اي کامال 
محدود اکتفا مي شود، در حوزه دین و به ویژه دین مقدس اسالم، نه تنها 
مسأله اخالق و سازندگي شخصیت معنوي فراموش نشده، بلکه از اولین و 

اساسي ترین مسائل به شمار مي آید.
خودسازی در اندیشه رهبر معظم انقالب ابعاد و مؤلفه های مختلفی دارد، 
ایمانی، دینی، اعتقادی، علمی  از جمله خودسازی اخالقی،روحی، معنوی، 
برای ساختن  از لحاظ کسب تجربه  و فکری، ماّدی، جسمی و خودسازی 
و  این کشور )8/12/ 1388و 1386/2/25 و 1381/8/13 و 1370/10/11 
1379/12/9 و 1378/10/19 و 1377/7/14( تأکید رهبر معظم انقالب بر 
خودسازی مسؤوالن از این بابت است که، »ما اگر خود را اصالح کردیم، جامعه 

را اصالح کرده ایم«.)1380/9/21( و خودسازی جوانان به این خاطر است که ، 
»این کشور متعلق به جوانان است و جوانان باید این بارِ امانت سنگین را از نسل 
پیش از خود تحویل بگیرید و آن را به نسل بعد برسانید«. )1370/10/11( و 
به طور کلی اینکه فرایند پنجگانه انقالب اسالمی بر خودسازی وابسته است: 
این ها همه اش با مراقبت و با تقوا عملی است؛ تقوای فردی و تقوای جماعت و 
امت حاصل می شود)1384/5/28( امام خمینی )ره( نیز بر این باور بودند که، » 
انسان تا خودش را نسازد، نمی تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، 

نمی شود که کشور ساخته بشود«.) صحیفه امام؛ ج 11، ص 380-379( 

انقالب  فرایند  پنجگانه  مراحل  از  یکی  پردازی  جامعه  پردازی:   3 -جامعه 
اسالمی ، با  هدف رسیدن به جامعه اسالمی است. و این جامعه از نظر رهبر 
معظم انقالب جامعه ای که در آن، آرمان های اسالمی، اهداف اسالمی، آرزوهای 
بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامعه ی عادل، 
برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، 
در آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای 
دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و 
گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه - پیشرفت علمی، پیشرفت 
اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و باالخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، 
بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه ای است که ما دنبالش 
هستیم. البته این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این 

جامعه تحقق پیدا کند. )1390/7/22(

 4 - تمدن سازی: وقتی کشور اسالمی پدید آمد، تمدن اسالمی به وجود خواهد 
آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. 
از کشور اسالمی می شود دنیای اسالمی درست کرد. الگو که درست شد، 

نظایرش در دنیا به وجود می آید. )79/9/12(
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5- پیروزی انقالب اسالمی آغازگر عصر جدید: به اذعان کارشناسان و آگاهان 
امام  رهبری  به  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  المللی،  بین  و  سیاسی  مسائل 
اعتقاد  به  و  می شود؛  و  شده  محسوب  قرن  حادثه  بزرگترین  خمینی)ره( 
محققانی نظیر فوکو، انقالب اسالمی نخستین انقالب فرامدرن عصر حاضر یا 
اولین شورش بزرگ علیه نظام های زمینی و مدرن ترین شکل قیام بوده است. 
تدا اسکاچپول نویسنده معروف آمریکایی در حوزه بررسی انقالب ها، تفاوت 
انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها را اینگونه توصیف می کند: سقوط رژیم شاه و 
آغاز نهضت انقالب ایران از 1977 تا 1979، یک شگفتی ناگهانی برای ناظرین 

خارجی بود.
 از دوستان شاه گرفته تا روزنامه نگاران و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی 
از جمله آن هایی که همچون من به اصطالح کارشناس انقالب هستند؛ همه 
حوادث انقالب را با حیرت و ناباوری نظاره می کردیم. باالتر از همه، انقالب 
ایران پدیده ای کاماًل خالف قاعده و طبیعت بود. این انقالب محققا یک انقالب 
اجتماعی است، با این حال پروسه انقالب مخصوصاً حوادثی که منجر به سقوط 
شاه شد، عللی را که در مطالعه تطبیقی خود بر انقالب های فرانسه، روسیه و 
چین مطرح کرده بودیم، طرد کرد. انقالب ایران آشکارا آن قدر مردمی بود و 
آن قدر روابط اساسی و بنیادهای فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی- اجتماعی را 
در ایران تغییر داد که حقیقتا نمونه ای از انقالب های اجتماعی- تاریخی بزرگ 

می باشد.

6  - چپ و راست مدرنیته: مدرنیته به شیوه هایی از زندگی یا سازمان اجتماعی 
مربوط می شود که از سده ی هفدهم به بعد در اروپا پیدایی یافت و به تدریج 
نفوذی کم وبیش جهانی پیدا کرد »مجموعه اوصاف و خصایص تمدن جدیدی 
که در طی چند قرن اخیر در اروپا و آمریکای شمالی به وجود آمده است« 
)گیدنز، 1390: 4( که مهمترین اصول آن عبارتند از: مادی گرایی، انسان گرایی 
)اومانیسم(، فردگرایی، سنت ستیزی، لیبرالیسم و سکوالریسم و جدایی دین از 

سیاست.  چپ و راست در ادبیات سیاسی هر دو فرآورده مدرنیته هستند. راست 
محصول دوره اول و دوم مدرنیته است و به اندیشه های لیبرالیستی و سرمایه 
داری داللت دارد و ایدئولوژی دولت های اروپایی وآمریکایی در چارچوب بلوک 
غرب را تشکیل می دهند. چپ زاده دوره سوم مدرنیته است و در برگیرنده 
اندیشه های سوسیالیسم، کمونیسم، و مارکسیسم است و ایدئولوژی اتحاد 

جماهیر شوروی و بلوک شرق در قرن بیستم را تشکیل می داد .

7- چهل سالگی انقالب اسالمی، فروپاشی کمونیسم و افول آمریکا: 
همانطور که امام خمینی)ره( در سال نو میالدی 1989 طی نامه عبرت آموز 
خویش به گورباچف از صدای شکسته شدن استخوان های مارکسیسم سخن 
رهبر معظم  فروریخت،  بلوک شرق  کوتاهی  از مدت  و پس  آورد  میان  به 
انقالب اکنون می فرمایند:›› بسیاری از سیاسّیون و جامعه شناس های معتبر 
دنیا معتقدند که »قدرت نرم« آمریکا فرسوده شده است« یکی از این افراد 
فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر و تاریخ نگار ژاپنی االصل و تبعه آمریکا است. او از 
پیش رو بودن زوال آمریکا اینگونه سخن می گوید: )من در کتابم »نظم سیاسی 
و زوال و انحطاط سیاسی« بزرگ ترین مثالی که برای انحطاط سیاسی می زنم، 
نظام آمریکاست. همه نظام های دنیا در حال زوال هستند، چه به علت جمود 
فکری و چه به دلیل سوءاستفاده افراد از قدرتی که در اختیار دارند(. جوزف ناي 
در جدیدترین کتابش »آینده قدرت« استدالل مي کند که در سال هاي آتي، 
جهان دو تغییر مهم انتقال قدرت و انتشار قدرت از غرب به شرق، را در افق 
قدرت تجربه خواهد کرد. »فرید زکریا«، نظریه پرداز نئورئالیست معتقد است، 
جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پساآمریکایی است. جهانی 
که در پیش داریم، جهانی است که درآن ایاالت متحده آمریکا، نه رهبری 
اقتصادی و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره 
خواهد بود، بلکه قدرت آن سقوط خواهدکرد. »جان ایکنبری«، نظریه پرداز 
روابط بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در مقاله ای با عنوان »آینده نظم 
جهانی لیبرال« که توسط مجله فارین افرز منتشر شده، معتقد است تغییر 
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قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. 
عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی 
غربی خواهد شد. ما شاهد پیدایش قدرت  های نوظهور هستیم؛ در حالی که 
قدرت آمریکا در حال فرسایش است. »نوام چامسکی«، اندیشمند آمریکایی 

نیز، آمریکا را امپراطور در حال سقوط معرفی می کند.

8 - شعارهای انقالب اسالمی، جهانی و فطری است: یکی ازمختصات دین اسالم 
این است که همه تمایالت فطری انسان را در نظر گرفته، هیچ کدام را از قلم 
نینداخته و برای هیچ کدام سهم بیشتری از حق طبیعی آن ها نداده است. به 
تعبیر شهید مطهری در جهان بینی اسالمی، اصل فطرت مطرح است. مطابق 
اصل فوق، پروردگار متعال در متن خلقت به انسان یک وجدان شریف و روح 
ملکوتی عطا فرموده است و همان وجدان شریف در دعوت اسالمی مخاطب 

قرار گرفته است. )آشنایی با قرآن )تفسیر سوره حمد و بقره(، ص131(

 9 -تببین نظریه نظام انقالبی: نشریه خط حزب اهلل وابسته به دفتر حفظ و نشر 
آثار امام خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی با نگارش مطلبی تحت عنوان 
» نه آنارشیسم و نه محافظه کاری« نظریه نظام انقالبی را بدینگونه تبیین 
کرده است: انقالب اسالمی اما در این مقطع کنونی با دو جریان مواجه است؛ 
جریانی که معتقد است برای مطالبه آرمان ها و استقرار شعارهای انقالب حتی 
می توان از ساختارها هم عبور کرد و هیچ کس و هیچ چیز نباید مانع و سد راه 
این موضوع باشد. آن ها معتقدند که علت العلل نهضت اسالمی برپایی کامل 
آرمان ها و شعارهای آن بوده است؛ بنابراین اگر در مسئله ای ساختار کنونی 
جمهوری اسالمی قابلیت تحقق آن آرمان ها را نداشت می توان از آن هم حتی 
عبور کرد و معطل نماند! خروجی چنین تفکری چیزی جز آنارشیسم نیست. 
در حالی که هر سیاستمدار و اهل فکری خوب می داند که اگر ساختارهای یک 
نظام سیاسی را با توضیحات درست و با سر دست گرفتن شعارهای مقدس)مثال 
روحیه انقالبی گری یا عدالت خواهی( زیر سوال رفت اساساً قوام و تداوم جامعه 

با مخاطرات عدیده ای مواجه خواهد شد. برای همین رهبر انقالب صراحت 
فرمودند:» انقالبی گری هم فقط در بستر نظام امکان پذیر است این جور نباشد 
که بعضی نظام را نفی کنند به عنوانی که ما انقالبی هستیم. ارزش های نظام 
ارکان نظام بنیان های نظام را زیر سوال ببرند به عنوانی که ما انقالبی هستیم. 
انقالبی گری به معنای ویرانگری نیست. انقالبی گری یک مشی صحیح، عاقالنه، 
پر انگیزه و پر امید و شجاعانه به سمت اهداف واال است. این تعریف معنای 
انقالبی گری است. و این فقط در بستر و مسیر نظام اسالمی یعنی نظام موجود 
امکان پذیر است. خارج از این امکان پذیر نیست. انقالبی گری ساختار شکنی 

نیست؛ تخریب نظام ناشی از انقالب نیست«.)97/3/7(
درست نقطه مقابل این جریان تفکر دیوان ساالری و تکنوکراسی قرار دارد؛ 
جریانی که معتقد است روحیه انقالبی گری برای زمان پیروزی انقالب است، نه 
استقرار آن. شعارهای انقالب هم به درد انقالب کردن می خورد و نه حکومت 
کردن؛  از نظر اینان انقالب و انقالبی گری محصول تب تند جامعه است و 
بنابراین بالفاصله بعد از پیروزی، می بایست به وضعیت عادی)نرمال( بازگشت. 
خروجی چنین نگاهی چیزی جز محافظه کاری و تسلیم صرف ساختار شدن 
نیست. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »در مجموعه انقالب از 
اول انقالب یک فکر غلطی وجود داشت و آن این بود که انقالب تا وقت تشکیل 
نظام است؛ وقتی که نظام تشکیل شد و نهادها و مقررات و دیوان ساالری و 
مانند این ها مستقر شد دیگر انقالب برود دنبال کارش، دیگر کاری با انقالب 
نداریم؛ انقالب را هم معنا می کنند به تنش و دعوا و سر و صدا و کارهای 

غیرقانونی و از این حرف ها«.  )97/3/7(
راه حل دچار نشدن به این دو آفت را رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب، 
دفاع از نظریه نظام انقالبی می دانند؛ نظام انقالبی آن گونه که رهبر انقالب 
تشریح می کنند نه این است و نه آن؛» انقالب اسالمی پس از نظام سازی به 
رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود. و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی 
و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند بلکه از نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع 

می کند«.
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 در نظام انقالبی می توان در عین پایبند بودن به ساختار، انقالبی ماند و برای 
بهبود ساختار تالش شبانه روزی کرد؛ در نظام انقالبی اصل بر ساختن است نه 
تاختن؛ اصل بر حرکت است نه جمود؛ که نظام انقالبی» همچون پدیده زنده و 
با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، اما تجدید 

پذیر و اهل انفعال نیست.« )97/11/22(

10- فلسفه جنگ و جهاد در اسالم: دین مبین اسالم هیچ گاه مشوق جنگ و 
خونریزی نبوده است؛ قرآن مجید با صراحت می فرماید »اگر دشمن از در صلح 
درآید تو نیز از آن استقبال کن«؛ اما بر حسب ضرورت جنگ و جهاد را در برابر 
متجاوزان الزم شمرده است. یعنی پایه نخستین در اسالم صلح و همزیستی 
مسالمت آمیز است و در عین حال دفاع مسلحانه از آیین، جان، مال و سرزمین 

خود در برابر دشمنان را مجاز بلکه واجب شمرده است.
اضافه بر این نبردهای مسلحانه در آموزه های اسالمی و حقوق بین المللی حتی 
در برابر دشمنان غدار دارای چارچوب و قواعدی انسانی است و نباید از آن 

محدوده فراتر رفت.
پیامبر اکرم)ص( به هنگام اعزام لشکر اسالم به سوی میدان جهاد همواره 
تاکید می فرمود که »آغازگر جنگ نباشید، اسرا و مجروحان جنگ را به قتل 
نرسانید، فراریان را نکشید، آب به روی دشمن نبندید، حریم زنان و کودکان 
و سالخوردگان را رعایت فرمایید، باغ ها و مزارع دشمن را تخریب نکنید« و 
دستورات مشابه دیگری که همه از توجه خاص اسالم به قواعد انسانی نبرد 
مسلحانه که از 14 قرن قبل تاکنون بوده است، حکایت می کند؛ همان قواعدی 
که امروزه به صورت ناقص تر در قالب کنوانسیون های بین المللی درآمده و از 
افتخارات تمدن امروز محسوب می شود. )آیت اهلل مکارم شیرازی 1391/10/2(

حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب که تربیت یافته مکتب اسالم هستند، 
معتقدند که از یک سو جمهوری اسالمی آغازگر هیچ جنگی نیست، اما در 
صورت تعرض و آغاز جنگ با قاطعیت و همه توان و امکانات از خود دفاع 
می کند؛ تجربه چهل ساله انقالب اسالمی، پایبندی جمهوری اسالمی به این 

قاعده و اندیشه فاخر و مترقی را نشان می دهد. سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران نیز بر اساس نفی هرگونه تسلط پذیری، حفظ استقالل همه 
جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهد در 
برابر قدرت های سلطه گر، و روابط صلح آمیز متقابل دول غیرمحارب استوار 

است. 

در  استوار  گام های  کننده  تضمین  گذشته،  درست  شناخت   -11
آینده: بررسی تاریخ  به منظور عبرت گیری و شناخت بهتر، می تواند به 
رشد و تعالی هر تمدنی از جمله تمدن نوپای برخاسته از انقالب اسالمی 
بینجامد. از طرفی تاریخ ،علم آموختن گذشته برای فهم زمان حال است. 
پیشین و حتی  روزگار  اقدامات مردمان  و  کارها  امروزین حاصل  زندگی 
وقایعی است که در گذشته های دور اتفاق افتاده اند و همین امر در آینده 
به جوامع  تاریخ  فهم درست  و  بنابراین شناخت  یافت،  ادامه خواهد  نیز 
بشری کمک می کند تا آینده خود را بهتر رقم زده، از اشتباهات نسل های 
اهمیت  راحتی  به  می توان  قرآن،  در  نظر  دقت  با  کنند.  پرهیز  گذشته 
است  قایل شده  تاریخ  برای  آسمانی  انسان ساز  کتاب  این  که  را  فراوانی 
مشاهده کرد. قرآن کریم در برخی موارد، خود به قصه سرایی می پردازد؛ 
آن هم از بهترین نوع قصه پردازی ها. به عبارت دیگر، قرآن با تاریخ گویی 
در بهترین قالب ها، به گردش در زمین و عبرت گیری از عاقبت گذشتگان 

دعوت می کند.
خداوند متعال در آیه 176 سوره »اعراف« می فرماید: »َفاْقُصص الَْقَصص 
بیندیشند. همچنین  بازگو کن شاید  را  این داستان ها  ُروَن«؛  یَتَفکَّ لََعلَُّهْم 
در آیه 111 سوره »یوسف« می فرماید: »لََقْد َکاَن فِی َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة اِلولِی 

اْلَلَْباِب«؛ در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. 
ُسَنٌن  َقْبلُِکْم  ِمْن  َخلَْت  »َقْد  می فرماید:  »آل عمران«  سوره   137 آیه  در 
این  که  داشته  اقوام گذشته  در  اْلَْرِض.« خداوند سنت هایی  فِی  َفِسیُروا 
سنن هرگز جنبه اختصاصی ندارد و به صورت یک سلسله قوانین حیاتی 
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درباره همگان، گذشتگان و آیندگان، اجرا می شود. نهج البالغه نیز با همان 
و  فرازها  تفسیر  شیوا، ضمن  بیانی  با  و  می نگرد،  تاریخ  به  قرآن  رویکرد 
فرودهای تاریخ، نکته های عبرت آموز زندگی گذشتگان را به بشر گوشزد 
را  پیشینیان  تاریخ  گونه ای  به  ایشان  امام)ره(،  خود  بیان  به  می نماید. 
مطالعه کرده بودند که گویی خود در سراسر تاریخ و با نسل های پیشین 
این  درباره  ایشان  گرفته اند.  بهره  آنها  مفید  تجربه های  تمام  از  و  زیسته 
اهمیت می فرمایند: »از حوادث گذشته تاریخ، برای آینده عبرت گیر، که 
حوادث روزگار همانند بوده، و پایان دنیا به آغازش می پیوندد، و همه آن 
که  می گذرد  چونان  آیندگان  بر  »روزگار  می فرمایند:  نیز  است.«  رفتنی 
بر گذشتگان گذشت؛ آنچه گذشت باز نمی گردد، و آنچه هست جاودان 
نخواهد ماند، پایان کارش با آغاز آن یکی است، ماجراها و رویدادهای آن 

همانند یکدیگرند، و نشانه های آن آشکار است.« 
تجربه در آموزه های اسالمی رمز موفقیت ها و پیروزی بر مشکالت و نیل 
رابطه بسیار سخن فرمودند:  این  امیرالمؤمنین در  اهداف عالی است.  به 
»ومن التوفیق حفظ التجربة: حفظ تجربه بخشی از موفقیت است.«)نهج 
کارها  که  کس  آن  خدع:  االمور  یجرب  لم  »من   )211 حکمت  البالغه، 
»من   )422 ص   ،74 ج  االنوار،  می خورد.«)بحار  نیرنگ  نکند،  تجربه  را 
غنی عن التجارب عمی عن العواقب: کسی که خود را از تجربه ها بی نیاز 
بداند، سرانجام ]امور[ را نخواهد دید.«)غررالحکم، شماره 10162( »کل 
معونة تحتاج الی التجارب: هر امر مشکلی ]که کمک الزم دارد[ به داشتن 

تجربه ها نیازمند است.«)بحار، ج 75، ص 7(

12- آغاز انقالب و نظام اسالمی از نقطه صفر: واقعیت آن است که جمهوری 
لحاظ  به  که  گرفت  بدست  را  کشور  اداره  شرایطی  در  ایران،  اسالمی 
مشارکت سیاسی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود در دوران پهلوی 
بدترین شرایط را داشت، به گونه ای که نه تنها انتخابات و ساز و کارهای 
دموکراتیک کامال مفقود بود، بلکه سرکوب و خفقان ابزاری بود برای اینکه 

مردم آزادانه مطالبات خود را مطرح ننمایند. در بخش امنیتی و سیاست 
خارجی، رژیم پهلوی برای حفظ بقای خود، مقدرات امنیتی را در اختیار 
قدرت های خارجی قرار داده بود و عمال مهره انگلیس و آمریکا برای اجرای 
سیاست های آن ها در منطقه بود؛ و چون وضع بدین منوال بود تمامیت 
ارضی ایران در مخاطره بود؛ همچنان که بخش هایی از خاک ایران در دوره 

قاجار و پهلوی به تاراج رفت.
نداشت؛ خبری  مناسبی  وضعیت  نیز کشور چندان  اقتصادی  بخش  در   
از زیرساخت های اساسی مورد نیاز کشور نبود و همه بخش های صنعت 
، کشاورزی و خدمات همینطور تقریبا مطلق وابسته بود؛ عدالت اجتماعی 
و دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، بنا به آمارها و گزارش های معتبر 
نیز  فرهنگ  بخش  در  بود.  ممکن  شرایط  بدترین  در  خارجی  و  داخلی 
پهلوی نه به فرهنگ اسالمی معتقد بود و نه به فرهنگ ایرانی باور داشت؛ 
بلکه رویکرد آن ها نابودی فرهنگ اسالمی و ایرانی بود. آن ها مصمم بودند 
که ایران از حیث فرهنگی باید غربی شود، تا به توسعه دست یابد! از این 
جهت انقالب اسالمی در همه عرصه های پیشرفت باید از اول و با طراحی 

جدید کار را به پیش می برد.

جهان:  در  استکبار  با  تقابل  برجسته  پدیده ی  ظهور  و  اسالمی  انقالب   -13
انقالب های  از دیگر  را  آنچه که آن  و  انقالب اسالمی  قابل توجه  نکته ی 
سیاسی،  در سطح  بزرگ  دگرگونی  ایجاد  می کرد،  متمایز  جهان  سراسر 
در  عمیقی  تاثیرات  ایجاد  باعث  که  بود  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
به وقوع  جهان  در  زیادی  انقالب های  اینکه  وجود  با  شد.  جهانی  سطح 
پیوسته بود، اما به گفته اندیشمندان و سیاست مداران جهان، انقالب ایران 
به نوبه ی خود منحصر به فرد و بی نظیر بوده و هست و به همین خاطر این 
انقالب، مورد توجه، تجزیه و تحلیل، استقبال و حمایت بزرگان و انقالبیون 

جهان قرار گرفت.
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 در ادامه به نظرات برخی سیاست مداران شاخص سراسر جهان درباره ی 
انقالب ایران اشاره ای خواهیم داشت:

هنری کسینجر )مشاور رئیس جمهوری آمریکا(: آیت اهلل خمینی)ره( 
آنچنان  او  تصمیمات  کرد ،  مواجه  برنامه ریزی  جدی  بحران  با  را  غرب 
رعد آسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه  ریزی را از سیاست مداران و 
نظریه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از 
پیش حدس بزند ، او با معیار    های دیگری غیر از معیار    های شناخته شده 
دردنیا سخن می گفت وعمل می کرد ، گویی از جای دیگر الهام می گرفت ، 
دشمنی آیت اهلل خمینی)ره( با غرب برگرفته ازتعالیم الهی او بود او در 

دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت.
انور خوجه)رهبر اسبق آلبانی(: مردم ایران که با انقالب به پاخاستند و 
شاه و رژیم قرون وسطای وی را کنار گذاشتند، ضربه مهلکی به امپریالیسم 
زدند. این جریان یک شکست مهم سیاسی بود که آمریکا نمی تواند آن را 
با استفاده از روش های دیپلماتیک، باج های اقتصادی و یا دخالت نظامی 

مانند آنچه در طبس انجام داد، جبران کند.
به  )خطاب  شما  انقالب  کوبا(:  اسبق  جمهور  )رئیس  کاسترو  فیدل 
نمایندگان ایران( در جهان نمونه است، زیرا شما بدون اسلحه جنگیدید و 
قدرت عظیم شاه و آمریکا را در هم کوبیدید، رمز پیرزی شما اسالم بود. 
اسالمی که دارای روحانیت و معنویت است، ما متاسفانه از داشتن چنین 

معنویتی محروم هستیم.
احمد بن بال )نخستین رئیس جمهور الجزایر(: »ملل عرب باید زنده 
این  بدانند.  ایران  انقالب اسالمی  بیستم، مدیون  را در قرن  شدن اسالم 
انقالبی است که دنیای غرب را اجباراٌ دگرگون خواهد ساخت و بسیاری از 
رژیم های موجود در جهان عرب دیر یا زود سقوط خواهند کرد؛ زیرا آوای 
به گوش  اسالم  نقاط جهان  ترین  دورافتاده  در  امام خمینی)ره(  نهضت 
تازه  روحی  از  آفریقا سخن  قبایل صحاری  ترین  افتاده  دور  در  می رسد. 

است که انقالب ایران در قرن بیستم به اسالم داده است«.

به  اسالمی  انقالب  شد  مدعی  رژیم صهیونیستی  وقت  وزیر  نخست 
مثابه زلزله ای است که نه تنها خاورمیانه، بلکه جهان را خواهد لرزاند. و 
به اعتقاد آنتونی گیدنز صاحب نظر مطرح حوزه جامعه شناسی، انقالب 
اسالمی توجه جهانیان را از مارکسیسم و لیبرالیسم به سمت اسالم جلب 

کرد.

 14- برکت و گام بزرگ انقالب اسالمی، تبدیل نظام استبدادی به نظام مردم 
ساالری: کار معجزه آسای انقالب اسالمی تغییر رویکردهایی بود که بودن 
آن ها سبب شده بود ایران با انواع تهدیدات و جنگ های خانمان سوز رو 
به رو شود و نیز تعیین رویکردهای جدیدی بود که مبدا تحوالت اساسی 
و تاریخی در ایران شمرده می شود. دستاورد نخست و مهم انقالب اسالمی 
تبدیل رویکرد مبتنی بر نظام طاغوتی به نظام مردم ساالری دینی بود. 
دیگر  و  قوا  تفکیک  انتخابات،  از طریق  مردم  داخلی،  عرصه سیاست  در 
می کنند؛  ایفاء  نقش  خود  سرنوشت  در  اجتماعی  و  سیاسی  آزادی های 
این در حالی است که در دوره پیش از انقالب چون نظام حاکم پادشاهی 
بود، اساساً هر نوع آزادی سیاسی و اجتماعی سرکوب می شد و خبری از 

انتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم نبود.

ایران، حفظ تمامیت ارضی  انقالب اسالمی به   15- خدمت بزرگ و تاریخی 
ثبات  عرصه  در  ایران  به  اسالمی  انقالب  که  خدمتی  اینکه  برای  ایران: 
و حفظ تمامیت ارضی نموده را بهتر درک کرد، مناسب است نسل های 

جدید واقعیت های تاریخی زیر را مرور نمایند:
*آیا می دانید در جریان شط العرب و اروند رود موضوع این بود که تمام دنیا 
و جوامع جهانی رای دادند که این رودخانه دو قسمت است: یک قسمت 
برای عراق است و یک قسمت برای ایران. یعنی براساس خط تالوگ یعنی 
میان القعر. ولی انگلیسی ها به رضاشاه فشار آوردند برای اینکه عراق عضو 

پیمان سعدآباد شود شما باید در مورد اروند کوتاه بیایید.
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نزد  ما  می گوید:  خاطراتش  در  ایران  امورخارجه  وقت  وزیر  کاظمی  باقر 
رضاشاه رفتیم، نوری سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید 
را  و دریای مکران)عمان(  فارس  بشود. شما دریای  ما  مال  این رودخانه 
دارید، اما ما هیچ  چیز نداریم. رضاشاه گفت: ُخب اروند را به این ها بدهیم!!

افغانستان  ایران را به  *آیا می دانید رضاخان چگونه بخش هایی از خاک 
ادامه دارد؟  امروز هم  به  تا  اقدام ذلیالنه  این  واگذار کرد و خسارت های 
افغانستان،  و  ایران  مرز  میان  است  منطقه ای  که  »ناامید«  دشت  درباره 
رضا علی دیوان بیگی - استاندار مازندران- در خاطراتش می گوید، هنگامی 
که ژنرال فخرالدین پاشا که به عنوان َحَکم از ترکیه برای حل اختالفات 
ترک ها  چه  هر  گفت  ایران  دولت  کند،  دخالت  آمد  افغانستان  و  ایران 

بگویند ما قبول داریم. ترک ها و افغان ها با هم هماهنگ بودند. 
این  به  استان  که  شما  گفت:  مازندران  در  فخرالدین  ژنرال  می گوید  او 
قشنگی دارید، چرا بر سر این دشت های سوزان سیستان و بلوچستان با 
افغانستان دعوا دارید. دیوان بیگی عصبانی شد. می گوید برگشتم به ژنرال 
گفتم: به شما چه مربوط است، ما هر جا داشته باشیم برای ایران است. 
این چه حرفی است شما می زنید که ما چون مازندران را داریم سیستان 
آنجا هم دشت »ناامید«  از دست بدهیم؟ در هر صورت  را  بلوچستان  و 
توسط رضاخان به افغانستان داده شد. اکنون هم این مشکلی که افغان ها 
آب را برگردانده  اند و سیستان و بلوچستان خشک شده، به خاطر این است.

 علم در خاطراتش نوشته است لعنت بر هویدا - که جدایی دشت »ناامید« 
خشک  دیگر  سال  بیست  تا  بلوچستان  و  سیستان  چون  کرد  امضاء  را 

می شود.
بنابراین رضاخان نسبت به دیگر عضو پیمان سعدآباد، یعنی افغانستان نیز 
عطوفت و سخاوتمندی بیشتری نشان داد و در مذاکرات بر سر هیرمند 
رود هیرمند  از  ایران  میزان سهم آب  انگلیسی ها،  با حکمیت  آن،  و آب 
کل  مساحت  کیلومترمربع   18146 »از  و  کرد  پیدا  تقلیل  یک سوم  به 
کیلومترمربع جزو  و 10772  ایران  آن  از  کیلومترمربع  سیستان، 7374 

خاک افغانستان شد. رضاخان همچنین منطقه چکاب و مناطق نمک خیز 
مرز ایران و افغانستان را، نیز جهت اعتمادسازی به افغان ها تقدیم نمود!

*آیا می دانید رضاخان چگونه بخش های مهمی از شمال غرب کشور را به 
ترکیه واگذار کرده است؟ رضاخان در راستای سیاست حسن همجواری 
دیکته شده توسط انگلستان، عهدنامه مرزی 1310 را با ترکیه به امضاء 
واگذار  ترکیه  به دولت  را  آرارات  و  داغ  آغری  ناحیه  از  و بخشی  رسانید 
نمود. حسین مکی به نقل از سرلشکر ارفع نقل می کند که رضاخان بر این 
باور بود که »منظور این تپه و آن تپه نیست. منظور من این است که ما با 

ترکیه باید دوست باشیم!!«
*آیا می دانید وقتی از هویدا درباره علت واگذاري بحرین به اجانب سوال 
شد، وي پاسخ داد: »به هیچ کس مربوط نیست، دختر خودمان بود به هر 

کسي مي خواستیم شوهرش دادیم!«
با جنگ هشت ساله که به رغم حمایت های  این ها را مقایسه کنید  همه 

جهانی از رژیم بعثی، یک وجب از خاک ایران جدا نشد.

16 - وضعیت علمی جمهوری اسالمی بر اساس گزارش سایماگو  طي سال هاي 
1996 تا 2015

• رتبه جهاني تولید علم ایران طي سال هاي 1996 تا 2015 از 53 ام به 
16 ام در جهان ارتقاء یافته است. رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته 
انرژي اتمي از 83 به 11 ام ارتقاء یافته است.)افزایش تعداد مقاالت از 1 

به 418(
• رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژي از 57 ام جهان 

به 16ام ارتقاء یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از 1 به 687(
• رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته بیوتکنولوژي از 56 به 14 ام جهان 

ارتقاء یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از 11 به 618(
• رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته مهندسي هوا و فضا از 43 به 11ام 

جهان ارتقاء یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از 4 به 341(
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• رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته پزشکي از 54 به 19 ام جهان ارتقاء 
یافته است.)افزایش تعداد مقاالت از 64 به 3هزار(

• رتبه جهاني تولید علم ایران در رشته شیمي از 48 به 11 ام جهان ارتقاء 
یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از 79 به 3هزار(

از 64 به 19 ام  ایران در رشته فیزیک و نجوم  تولید علم  • رتبه جهاني 
جهان ارتقاء یافته است. )افزایش تعداد مقاالت از 21 به 1هزار(

• رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی بطوریکه تا سال 
1391 بیش از 26196 اختراع در کشور ثبت شده است.

•پژوهشگران ایرانی از نظر پژوهشی با ثبت 8513 مقاله علمی، در ردیف 
شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز جهان قرار 

گرفته اند.
و  علمی  لحاظ  از  اسالمی  میان 57 کشور  در  ایران  اسالمی  • جمهوری 

پژوهشی و ثبت اختراع در رتبه اول کشورهای اسالمی قرار دارد.
قرار  و  هسته ای  سوخت  چرخه  کامل  دانش  و  آوری  فن  به  دستیابی   •

گرفتن در ردیف پنج کشور برتر جهان.
• ورود موفقیت آمیز و همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به عرصه علوم 

اختصاص  خود  به  را  جهانی  هفتم  رتبه  که  تکنولوژی  نانو  مانند:  جدید 
به علم  الکترونیک، ورود  لیزر، میکرو  از جمله؛  داده و سایر علوم جدید 
ساخت روبات و کسب موفقیت های جهانی در مسابقات روبوتیک، توسعه 
سخت افزاری و ساخت ابر رایانه، توسعه نرم افزاری و بهره برداری گسترده 
از علوم رایانه ای در کشور و کسب 362 مدال در المپیادهای مختلف علمی 

جهان.
• افزایش تعداد پزشکان، کمتر از ده هزار نفر پیش از انقالب به بیش از 
117000 نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذب پزشک خارجی.)حریرچی 

معاون وزیر بهداشت 96/11/26(
توریسم سالمت و پذیرش و  به قطب منطقه ای  تبدیل کشور  تغییر و   •

درمان بیماران خارجی در انواع بیماری ها.

ردیف  در  گرفتن  قرار  بنیادین،  سلول های  کشت  دانش  به  دستیابی   •
کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری های چشمی

17- انقالب اسالمی و عدالت اجتماعی بر اساس آمار بانک جهانی: مبارزه با 
فقر و رسیدگی به محرومین، فارغ از اینکه تاکنون چه میزان موفق بوده 
رهبران  و  نبود  شعاری  موضوع  یک  انقالب  اول  روزهای  همان  از  است، 

جمهوری اسالمی توجه عملی نسبت به این موضوع داشته اند.
پیش از این رهبر معظم انقالب براساس آمار بانک جهانی فرمودند: »پیش 
از انقالب، ضریب جینی باالی 50 بود. ضریب جینی، یک محاسبه ای است 
که برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله ی فقیر و غنی در کشورها 
انجام می گیرد؛ هرچه عدد این ضریب باالتر باشد، شکاف طبقاتی بیشتر 
است؛ هرچه کمتر باشد، شکاف طبقاتی کمتر است. قبل از انقالب، ضریب 
جینی باالی50 بوده است؛ در سال 94 ضریب جینی در کشور 38 بوده 
است؛ یعنی ما این  مقدار - فاصله ی50 و 38- توانسته ایم فاصله ی طبقاتی 
را کم کنیم. ]طبق[ یک آمار دیگر -که این آمار هم مربوط است به بانک 
جهانی؛ آمار بانک جهانی است؛ جزو آمارهای بین المللی است- قشر فقیر 
مطلق، پیش از انقالب 46 درصِد ملّت ایران بودند، یعنی تقریباً نصف ملّت 
ایران قبل از انقالب جزو قشرهای فقیر مطلق بودند؛ امروز این عدِد 46 
درصد، رسیده است به 9/5 درصد -البّته در سال 93؛ آمار بعد از آن را 

بنده ندارم- یعنی این مقدار، کار انجام گرفته است.«

18- تبعات خسارت بارغفلت از شعارها و جریان انقالبی: تبعات حضور جریان 
و عناصر غرب گرا و بی توجه به تفکر انقالبی و ظرفیت های درونی، صرفاً 
ایجاد  بلکه سبب  با آمریکا و غرب خالصه نمی شود،  به آرزوی همکاری 
عظیم  ظرفیت های  ماندن  معطل  و  کشور  مشکالت  حل  در  ناکارآمدی 
درباره ی  سال 1394  روز  اولین  در  اسالمی  انقالب  رهبر  می گردد.  ملی 
دو نگاه کالن به رونق و پیشرفت اقتصادی مطالبی را مطرح کردند. یک 
نگاه معطوف به ظرفیت های درون کشور است و نگاه دیگر چشم به بیرون 
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و کمک گرفتن از بیگانگان دارد. در نگاه به درون، اعتماد به مردم و به 
توطئه های  رمز شکست  و  مهم  مسأله ی  آنان  توانایی های  آوردن  میدان 
دشمنان است و در نگاه به بیرون، کشور و ظرفیت های عظیم آن معطل 

روابط خارجی با قدرت های غربی است.
معظم له در این باره فرمودند: »در نگاه کالن به اقتصاد کشورمان دو جور 
نگاه وجود دارد... دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود 
ظرفّیت های  از  باید  را  اقتصاد  پیشرفت  ما  که  می گوید  نگاه  یک  دارد؛ 
درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. نگاه دّوم به اقتصاد کشور نگاه به 
پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می گوید سیاست 
با فالن مستکبر  بشود،  ما درست  اقتصاد  تا  بدهیم  تغییر  را  خارجی مان 
را در  پیدا کند، تحمیل قدرت های مستکبر  اقتصاد رونق  تا  بیاییم  کنار 
پیدا  رونق  اقتصادمان  تا  بپذیریم  گوناگون  مسائل  و  گوناگون  بخش های 
کند؛ این هم نگاه دّوم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که 

این نگاه دّوم یک نگاه کاماًل غلط و عقیم و بی فایده است. 
همین تحریم هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می شود، دلیل محکم و 
متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که به امید قدرت های 
بار  با زیر  اقتصاد شما را رونق بدهند و  بیایند  تا آن ها  خارجی نشستید 

آن ها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آن ها به حّد کم قانع نیستند«.

مایکل  آمریکا:  شکست  به  اعتراف  و  اسالمی  انقالب  چهل سالگی   -19
ایزنشتات تحلیلگر شناخته شده امور نظامی و امنیتی آمریکا در مقاله ای 
با  خاورمیانه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  استراتژی  عنوان  با 
بررسی اثرگذاری آینده ایران در منطقه، معتقد است که از سال 2011 
شرایط ایران تغییر یافته است؛ ایاالت متحده آمریکا با یک ایران جسور 
و با اعتماد به نفس روبه روست که سرشار از حس بی سابقه تاثیرگذاری 
همچنین  و  خود  منطقه ای  نفوذ  توسعه  در  موفقیتش  علت  به  قدرت  و 
نقش مهم در کمک کردن به متحدان خود می باشد. فقط طی چند سال 

ارشد  تحلیلگر  پترسون«  »اسکات  است؛  یافته  تغییر  چنین  این  ایران 
آمریکایی معتقد است قدرت و نفوذ جمهوری اسالمی ایران طی نیم قرن 
گذشته در منطقه خاورمیانه بی سابقه بوده است. با وجود اینکه ایران با 
محدودیت های قابل توجهی برای توسعه نفوذ خود مواجه است، اما خیزش 
شتابان تهران، چالش های فراوانی برای ایاالت متحده، عربستان سعودی و 
رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و تجاوزگری آ ن ها را به چالش کشیده است؛ 
»کنث کاتزمن« به عنوان یک صاحب نظر سطح اول آمریکایی در گزارشی 
که به ابعاد سیاست دفاعی و راهبردی آینده ایران می پردازد به صراحت 
اذعان می کند که آمریکا در مقابل ایران شکست خورده است. اعتراف وی 
در این زمینه می تواند نشان دهنده واقعیت های خارجی فراوانی باشد که 

از نگاه بسیاری مغفول مانده است.
ایاالت  راهبردهای  از  یک  هیچ  :تاکنون،  نویسد  می  صراحت  به  کاتزمن 

متحده نتوانسته نفوذ منطقه ای ایران را کاهش دهد.
در کنار همه این اعترافات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا افشا کرد 
که ایاالت متحده طی 17 سال گذشته 7 تریلیون دالر برای تاثیرگذاری 
باره  این  در  پست«  روزنامه»واشنگتن  است.  کرده  هزینه  خاورمیانه  در 
نوشت: ترامپ این ادعا را در زمان های مختلف، بارها مطرح کرده است. 

بررسی ها نشان می دهد او حداقل 21 بار این ادعا را تکرار داشته است. 

20- تبیین روحیه انقالبی از منظر رهبر معظم انقالب: رهبر معظم انقالب در 
تاریخ 1 تیرماه 1383 فرمودند: »روحیه  انقالبی یعنی اسیر حدود تحمیلی 
نشدن؛ قانع به گیرندگی قطره  چکانی نشدن؛ با امید دنبال هدف حرکت 
کردن، و با انگیزه، با نشاط، با اصرار و پیگیری آن را به  دست آوردن. این، 
نیز  ماه 86  تیر  تاریخ 25  است.« همچنین در  انقالبی  انقالب و حرکت 
فرمودند:»بعضي ها تصور مي کنند انقالبي گری، یک حرکت انقالبی، یعنی 

حرکت بی انضباِط همراه با شلوغی، سردرگمی و بی نظمی!
مي گویند آقا، آن ها انقالبی بود و تمام شد! این، غلط است. مطلقاً در ذات 
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از  انقالبی  انضباط  بالعکس،  نیست.  بی نظمی  و  اغتشاش  انقالبی،  تحرک 
محکمترین و قویترین انضباط هاست. انضباطی که ریشه از ذهن انسان، از 

دل انسان، از ایمان انسان مي گیرد، بهترین انضباط ها را دارد.

21  - جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی: در این زمینه رهبر معظم 
انقالب سال ها پیش فرمودند: من بیش از این توّقع دارم. من انتظار دارم 
که مسأله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه ریزی برای هدایت درست 
و بازکردن راه تعالی و تکامل در مقابل جوانان، به یک مسأله ملی و حقیقی 

تبدیل شود و همه باید احساس مسؤولیت کنند. 
امروز  که  است  امری  همان  بر  منطبق  دقیقاً  جوانان،  درباره  اسالم  نظر 
پیشنهاد و نیاز ما از نسل جوان و برای نسل جوان است. پیامبراکرم)ص( 
درباره جوانان توصیه نموده، با جوانان انس گرفته و از نیروی آنان برای 
کارهای بزرگ استفاده کرده است. پیامبر اکرم)ص( در یکی از حّساس ترین 

لحظات عمر خود، مسؤولیت بزرگی را به یک جوان هجده ساله داد.
آن  اما  عهده دار می شد؛  را  فرماندهی  اکرم)ص(  پیامبر  در جنگ ها خود 
وقت که در آخرین هفته های زندگی خود احساس کرد از این عالم خواهد 
رفت و لشکرکشی به سرزمین امپراتوری روم به وسیله خود او امکان ندارد 
کار  این  برای  نیرویی  بود  الزم  بود؛  دشواری  و  بزرگ  بسیار  کار  -چون 
برگزیده شود که هیچ مانعی نتواند جلِو آن را بگیرد- این مسؤولیت را به 

یک جوان هجده ساله داد.
دارای  و  پنجاه ساله، شصت ساله  اصحاب  از  نفر  پیامبر می توانست یک 
سابقه جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما یک جوان هجده ساله را گذاشت و او 
»اسامةبن زید« بود... ما امروز در کشورمان اسامةبن زیدهای زیادی داریم؛ 

جوانان زیادی داریم.)79/2/1(

از  انسانی:  از ظرفیت های طبیعی و  ایران رتبه نخست استفاده نکردن   -22
است؛  زیاد  بسیار  داخلی  اسالمی ظرفّیت های  انقالب  معظم  رهبر  منظر 

شده  جهانی  بانک  در  کارشناسی ای  مطالعه ی  »یک  می فرمایند:  ایشان 
-این مسئله ی ما نیست؛ یک مطالعه ی کارشناسی است که بانک جهانی 
این مطالعه را کرده- آن ها می گویند؛ ایران مخزنی از استعدادهای انسانی 
و سرزمینِی بهره برداری نشده است؛ توّجه کنید! می گویند ایران به لحاظ 
عدم بهره برداری از استعدادهای انسانی و سرزمینی در رتبه ی اّول جهان 
است؛ یعنی استعدادهای فراوانی در مقابل ما است که ما از این ها استفاده 

نکرده ایم، کوتاهی کرده ایم.« )97/3/2(
و  طبیعي  منابع  معدني،  گاز،  نفت،  غني  ذخایر  از  برخورداري  کنار  در 
جهش  بالقوه  ظرفیت  که  است  آن  گویاي  همگي  جغرافیایي،  موقعیت 
اولي در منطقه جنوب غرب آسیا  به جایگاه  اقتصاد و رسیدن  در حوزه 
و  مادي  بکارگیري مطلوب ظرفیت هاي  و  استعداد ها  این  با شکوفاسازي 

معنوي وجود دارد.
در  بي نظیري  فرصت  ایران،  در  موجود  انساني  سرمایه  کنوني  مقطع  در 
اختیار کشور قرار داده تا بتواند به اتکاي این سرمایه پتانسیل هاي بالقوه 
در  تاریخي  تحول  و  نموده  شکوفا  را  ایران  اقتصاد  معدني  و  سرزمیني 
ناخالص داخلي  تولید  به لحاظ  ایران  اگر چه  نماید.  ایجاد  اقتصاد کشور 
)پتانسیل هاي تحقق یافته( در رتبه 18 قرار دارد ولي بر اساس پتانسیل هاي 
بین المللي،  آزاد  آبهاي  به  دسترسي  سرزمین،  )وسعت  سرزمیني  بالقوه 
نیروي  و   ).... و  نقل  و  بازار منطقه ، کریدورهاي حمل  تعداد همسایگان، 
انساني )تعداد جمعیت در سن کار و میران تحصیالت(، ایران مي تواند در 
رتبه 12 در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهاي پیشرو در جهان به شمار 
پتانسیل هاي  لحاظ  به  ایران  جهانی،  بانک  آمار  اساس  بر  همچنین  آید. 
انساني و سرزمیني استفاده نشده در رتبه اول در سطح جهان است. به 
تعبیري دیگر ایران مخزني از استعداد هاي انساني و سرزمیني بهره برداري 

نشده مي باشد.
ثبت شده  آمار  به  توجه  با  ایران در آمارهای جهانی:  23 - وضعیت علمی 
در پایگاه استنادی بین المللی WoS میزان تولید علم ایران در سال های 
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 ،30947 ترتیب  به  میالدی   2017 و   2016  ،2015  ،2014  ،2013
31410، 33931، 40736، 47901 و 52183 بوده است.

 بدین ترتیب میزان تولید علم کشور از 30947 در سال 2012 به 52183 
برابر  درصد(  دهم  شش  ممیز  )یک   1.6 از  بیش  یعنی   2017 سال  در 

افزایش یافته است.
در سال 2017 )1396(، تعداد 7 کشور اسالمی در فهرست 50 کشور برتر 
تولیدکننده علم قرار گرفته اند، کشورهای ایران و ترکیه در زمره 20 کشور 

برتر دنیا و به ترتیب در جایگاه های 16 و 18 دنیا قرار گرفته اند.
رشد تولید علم در جمهوری اسالمی ایران در میان 25 کشور برتر تولید 
کننده علم دنیا درسال 2017 برابر با 8.9)هشت ممیز نه دهم( درصد بوده 
و در مقایسه با سایر کشورها در رتبه اول دنیا قرار گرفته و بعد از ایران، 
کشور روسیه با 6.7)شش ممیز هفت دهم( درصد بیشترین رشد کمیت 
علم دنیا را داشته وچین با 4.3)چهار ممیز سه دهم درصد( در رتبه سوم 
و برزیل و سوئیس هرکدام به ترتیب با 3.1)سه ممیز یک دهم( درصد 
و 1.1)یک ممیز یک دهم( در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و برخی از 
کشورها در سال 2017 دارای رشد منفی هستند یعنی مدارک ثبت شده 

آن ها در سال 2017 از سال قبل کمتر بوده است.
 Clarivate(آنالیتکس کالریویت  استنادی  پایگاه  ر.ک:  بیشتر  مطاله  برای 
Analytics( ،» ایران در رشد کمیت تولید علم دنیا پیشتاز است«، دسترسی 

در: https://www.msrt.ir/fa/news/40482، تاریخ6مرداد1397.

 24- جایگاه معنویت و اخالق در انقالبی گری: رهبر معظم انقالب در سالگرد 
نام  به  »اگر  فرمودند:   1390 خردادماه   14 در  خمینی)ره(  امام  رحلت 
عدالت خواهی و به نام انقالبي گری، اخالق را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده ایم؛ 
از خط امام منحرف شده ایم. اگر به نام انقالبي گری، به نام عدالت خواهی، 
ما  با  لحاظ فکری  از  به کسانی که  به مردم مؤمن،  برادران خودمان،  به 
مخالفند، اما مي دانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، 

اهانت کردیم، آن ها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف 
شده ایم. اگر بخواهیم به نام انقالبي گری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی 

از مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم، از خط امام منحرف شده ایم.«

از دیدگاه  25- نقش شعور معنوی و اخالقی در سالم سازی نظام اجتماعی: 
و  »ایمان  جامعه  بر  حاکم  مدیریت  و  اجتماعی  نظام  در  گاه  هر  اسالم، 
بود؛  پایداری خواهد  و  ماندگار  باشد دارای برکت و ثمرات  عمل صالح« 
چه این که خدای سبحان فرمود: أَلَْم تََر کیف ضرَب اهلّل مثاًل کلمًة طّیبًة 
کشجرٍة طّیبٍة أصُلها ثابت و فرعها فی السماء * تُْؤتی أُُکلَها کّل حیٍن باذن 
انگیزه  اندیشه و تعبد و  )ابراهیم:22و23( و کلمهء طّیبه به تفّکر و  ربّها 
یا جهان بینی و اعتقاد الهی و معنوی اشاره دارد که، چون درختی پاک، 
ریشه دار، تناور و بارور خواهد بود و مگر کارآمدی غیر از ثبات و قرار و 
توسعه پایدار و داشتن برگ وبار است که آیهء یاد شده نسبت معنویت 
و کارآمدی را دقیقاً تبیین می نماید و روح و جانمایهء معنویت را ایمان 
به خدا و عمل صالح معرفی می کند که فرمود:  الیه یَْصَعد الَْکلِم الطّیب 
و العمل الصالح یرفعه) فاطر: 1( هرگاه نظامی مبتنی بر اندیشه و اخالق 
پاک و انگیزه و عمل، نهاده شد و حکومت و حاکم پاک، قانون و قانون گذار 
پاک و اجرا و مجریان پاک و فرد و جامعه نیز پاک باشند؛ چنین نظامی 
در چنین جامعه ای کارآمدترین نظام های جهان خواهد شد و در نظامی 
با چنین شاخصه ها و مؤلفه هایی، خدمت به مردم در راه خدا، از قداست 
فکری  ناپذیر  تالش خستگی  و  مجاهدت  اوالً:  که  بود،  خواهد  برخوردار 
منبع  خود  که  می آورد،  ارمغان  به  را  گوناگون  عرصه های  در  ـمدیریتی 

توسعهء کمی و کیفی و مادی و معنوی است.
انفجار  و  درونی  از جوشش  زالل  سارانی  ها چون چشمه  اندیشه  ثانیاً:   
علوم  در حوزه های  علم  و  فکر  تولید  عامل  که  بهره مند می شوند  باطنی 
فناوری خواهد شد که خدای سبحان  و  انسانی، طبیعی، طبی، صنعتی 
وعده داده اند: اگر تقوای الهی بر جامعه حکومت نماید َولَو أَنّ أهل الُْقری 
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ماِء ِواالْْرض) اعراف: 96 ( و در  الَسّ لََفَتْحنا َعلَْیِهْم بََرکاٍت ِمَن  َواتََّقوا  آَمنوا 
نظام جمهوری اسالمی توقع حضور تقوا و پارسایی و ظهور اخالق معنوی 
رعایت  و  تقوا  خداپرستی،  خداشناسی،  چرا  و  است  طبیعی  کاماًل  امری 
حدود و آداب الهی عامل تکامل و توسعه و تداوم و تعالی نظام اسالمی 
بر  حاکم  نظام  و  جامعه  و  فرد  هرگاه  که  است  الهی  سنت  این  نباشد؟ 
باشند،  برخوردار  اسالمی  و  وحیانی  ارزش های  دینی،  اصالت های  از  آن، 
و  عصر  در  پیروزمندانه  و  گردد  آنان  حال  شامل  خداوند  نصرت  و  فتح 
را  و جهانی  ملی  اقتدار  و  عزت  و  باشند  داشته  دوران خویش حاکمیت 
متوجه خویش سازند؛ چنانکه تاریخ جامعه ی بشری و تاریخ صدر اسالم، 
الهی و حکومت های  برای جوامع  از چنین موقعیت هایی  روایتی ماندگار 
عادالنه و مبتنی بر اخالق و معنویت بوده است و در عصر ما نیز وجود 
خداباوری و معاداندیشی و اراده ی عدالت گستری در پیدایش و گسترش 
انقالب اسالمی و موفقیت های نظام در عرصه های دفاع مقدس، فتوحات 
از نقش  واقعی  نمونه هایی  اجتماعی،  ـ  و سربلندی های علمی و سیاسی 

معنویت در کارآمدی نظام و پویایی حکومت دینی بوده است.

 26 - اولین هشدار جنگ اقتصادی رهبر معظم انقالب، 10 روز پس از آغاز 
رهبری: اولین بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص اهمیت اقتصاد 
و جنگ اقتصادی دشمن، بر خالف تصور اولیه مربوط به سال های اخیر 
و افزایش خصومت های آمریکا در مقطع اخیر نمی شود؛ رهبر انقالب در 
اولین روزهای آغاز رهبری خود بر این موضوع مهم تاکید کردند؛ صراحت 
بیانات رهبر انقالب به نحوی است که مخاطب در نگاه نخست تصور می کند 
که این اظهارات مربوط به همین ماه ها و سال های اخیر است: به عنوان 
واقعیت های  آن ها  امید  نقطه ی  سومین  فرمودند:   1368 سال  در  نمونه 
دشوار اقتصادی و مشکالت مردم است، که آن ها سعی می کنند این نکته 
را به اثبات رسانند که باالخره مشکالت اقتصادی گریبان دستگاه را خواهد 
گرفت و نظام جمهوری اسالمی را به بن بست خواهد رساند و مردم را دچار 

سردی و خمودی خواهد کرد!... من برخالف بعضی از تحلیل ها، احتمال 
می دهم که دشمن برای این که مردم را از ادامه ی این راه و این حضور 
مأیوس و پشیمان کند، حّتی مشکالت جدید اقتصادی را بر ما تحمیل 

نماید.
هیچ بعید نیست مشکالتی را برای فروش نفت، تهیه ی مواد اولیه و کاالهای 
مجلس  و  دولت  کند.  زیاد  مردم  بر  را  فشار  تا  آورد،  وجود  به  ضروری 
موفق ترین  و  راه ها  بهترین  و  به دست هم دهند  باید دست  و مسؤوالن 
شیوه ها را جستجو کنند، تا مشکالت اقتصادی مردم کم شود؛ نمی گویم 
بکلی از بین برود؛ چون در کوتاه مدت، چنین چیزی میسور نیست.)بیانات 
در مراسم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی،1368/3/24(

27  - چرایی اهمیت اقتصاد در نظام اسالمی: اهمیت مسایل اقتصادی از این 
نظر است که اوالً با نیازهای اولیه افراد جامعه برای زنده ماندن و زندگی 
کردن ارتباط دارد؛ ثانیاً فراگیرترین نیازها و مطالبات اجتماعی است. ثالثاً 
اثر  اقتصادی  ناکارآمدی  این  رابعاً  است؛  جامعه  نارضایتی  کانون  اکنون 
ارزش های مطلوب جمهوری اسالمی  و  بر روی سایر هنجارها  فرساینده 
در حوزه فکری و فرهنگی و سبک زندگی دارد؛ و خامساً تمرکز فشارها 
و تهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسالمی نیز در اقتصاد متمرکز 

شده است.

28- ریشه مسائل اقتصادی از نظر کارشناسان: هم اینک اکثریت قریب به 
بر شرایط موجود  را  تحریم ها  تاثیر  اقتصادی هر چند  کارشناسان  اتفاق 
بی تاثیر نمی دانند، اما ریشه ها و راهکارهای بنیادین حل مسائل اقتصادی 

ایران را در داخل کشور ارزیابی می کنند.

29- هزینه های سازش به مراتب بیشتر از هزینه های مقاومت است: امروز هم 
»یک عّده هستند که وقتی هیمنه ی آمریکا را می بینند، قدرت نظامی او را 
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می بینند، قدرت دیپلماسی او را می بینند، قدرت تبلیغاتی او را می بینند، 
او را می بینند، مرعوب می شوند؛ می گویند ما که نمی توانیم  پول فراوان 
کاری بکنیم، چرا بیخودی نیروهایمان را هدر بدهیم؟ این جور افراد االن 
هستند، در زمان انقالب ما هم بودند. ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل 
که می گفتند آقا بیخود چرا خودتان را زحمت می دهید؛ به یک حّداقلّی 

قانع شوید و قضّیه را تمام کنید. یک عّده این جور بودند.
با قدرت خدای متعال  یک عّده ی دیگر هستند که نه، قدرت دشمن را 
قرار  پروردگار  عظمت  مقابل  در  را  دشمن  عظمت  می کنند،  مقایسه 
می دهند؛ آن وقت می بینند که این ها حقیر محضند، این ها چیزی نیستند. 
دارند؛  الهی  وعده ی  به  راست می شمرند، حسنِ ظن  را هم  الهی  وعده ی 
اهلُل  لََینُصَرنَّ  »َو  است:  کرده  وعده  ما  به  متعال  خدای  است.  مهم  این 
رهبر  است)بیانات  قطعی  وعده ی  این  َعزیز«؛  لََقِوٌی  اهللَ  اِنَّ  یَنُصُره  َمن 
برآمده  تفکرشان  که  افرادی  اساس  همین  بر  اسالمی89/12/1(  انقالب 
از آموزه های اسالمی نیست از »هزینه های چالش با مستکبرین« صحبت 
می کنند و عقالنّیت را در این می دانند و می گویند که چالش با قدرت ها 
هزینه دارد.)89/3/14( و نسخه ی »تسلیم« را برای ملت و نظام اسالمی 

تجویز می کنند.
اما  ؛  نکند  موذیگری  ما  علیه  دشمن  تا  شویم  »تسلیم  معتقدند  آنها 
مقاومت  هزینه ی  از  بیشتر  به مراتب  تسلیم شدن  هزینه ی  که  نمی دانند 
کردن و ایستادگی کردن است. بله، ایستادگی کردن ممکن است هزینه ای 
داشته باشد، اّما دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها برابِر آن هزینه 
برای ملّت ها ارزش دارد؛ اّما تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لجوج و 
خبیث، جز لگدمال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی هویّت شدن هیچ اثری 
ندارد. و البته در این زمینه نیز تجربیات روشنی پیش روی ماست. یکی 
از نمونه هایی که امروز ملت های دنیا به وضوح دیدند، ماجرای دوشیدن 
عربستان توسط آمریکا بود؛ عربستانی که بهترین روابط را با آمریکا بین 
کشورهای منطقه دارد و برنامه های خود را کاماًل بر اساس سیاست های 

ایاالت متحده تنظیم می کند.
آمریکا  جدید  رئیس جمهور  با  اینکه  برای  سعودی  دولت  ماجرا،  این  در 
بتواند سازش بکند، مجبور می شود بیش از نیمی از ذخایِر موجودی مالی 
خودش را در خدمت هدف ها و طبق میل آمریکا هزینه کند. اینها هزینه 
نیست؟ سازش هم هزینه دارد؛ این ماجرا، یکی از مصادیقی است که بر 

هزینه داشتن سازش گواهی می دهد.
لِم  این قانون الیتخلّف پروردگار است که فرمود: َفال تَِهنوا َو تَدعوا اِلَی السَّ
َو اَنُتُم االَعلَوَن َو اهلُل َمَعُکم َو لَن یَِتَرُکم اَعمالَُکم؛ سست نشوید، دعوت به 
سازش با دشمن نکنید، خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر 
هستید »َو لَن یَِتَرُکم« -یعنی »لَن یَنُقَصُکم«- خدای متعال برای شما کم 
نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده اید، پاداش این مجاهدت را 

به طور کامل به شما خواهد داد. )بیانات رهبر انقالب اسالمی97/4/9(

30- زمینه های لغزش برخی از یاران حضرت علی)ع(: زبیر، از شخصیت های 
برجسته ی صدر اسالم بود. برجستگی او فقط به خاطر حضور در میادین 
جنگی نبود، بلکه او اهل علم و معرفت نیز بود. تعاریف و قصیده هایی که 
او در مقام و فضیلت امیرالمؤمنین علیه السالم سروده بود، هنوز هم کم 

نظیر و عجیب است. 
از زمان اخذ بیعت توسط رسول اعظم صلوات اهلل علیه و آله از همگان در 
غدیر خم و سپس رحلت ایشان و گذر از ماجراهایی چون سقیفه و ...، تا 
زمان تقاضای مردم از امیرالمؤمنین علیه السالم برای پذیرفتن خالفت و 
حکومت، حدود 25 سال طول کشید و تمامی ریزش ها و رویش ها برای 

مردمان آن دوران، در همین فاصله صورت گرفت.
با این حال در تمامی این دوران، طلحه و زبیر جزو تنها کسانی بود که 
تمامی  در  و  ماندند  وفادار  بدان  نشکستند،  را  با حضرت)ص(  بیعت شان 
بودند،  ایشان  خاندان  و  السالم«  امیرالمؤمنین»علیه  کنار  در  بحران ها، 
الهی  حکمت  همگان،  برای  توجه  قابل  نکته ی  اما،  بیشتر.  زبیر  البته  و 
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است که نمی گذارد عارضه ی قلبی کسی مخفی بماند. خداوند متعال در 
قرآن کریم تصریح نموده است، عمده ی امتحانات به مال و مقام و اوالد 
است. چرا که از سویی بهترین نعمت ها هستند و از سوی دیگر مهم ترین 
نَْیا َوالَْباقَِیاُت  محورهای آزمایش می باشند.» الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاِة الدُّ

َِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل « )الکهف، 46(. الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َرب الصَّ
امتحان  از  سخت تر  و  ظریف تر  حساس تر،  مراتب  به  اوالد،  به  امتحان 
است.  آن ها شدیدتر  به  تعلق  و  دلبستگی  که  است، چرا  مقام  و  مال  به 
أَْهَل  ِمنَّا  َرُجاًل  بَْیُر  الزُّ َزاَل  َما   « می فرمایند:  السالم«  امیرالمؤمنین»علیه 
ِ - زبیر همواره با ما بود تا آن که  الَْبْیِت َحتَّی نََشَأ ابُْنُه الَْمْشُئوُم َعْبُد اهللَّ
، پا به جوانی گذاشت - )شرح نهج البالغة ابن ابی  فرزند نامبارکش عبداهللَّ

الحدید ج 20 ص 102 حکمت461(«
روزی پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله، به زبیر متذکر شده بود که تو در 
چنین شرایط و مکانی به روی امام علی»علیه السالم«، شمشیر می کشی، 
در آن روز مراقب باش و دقت کن که حق با اوست؛ وقتی زبیر با تحریک 
عایشه و سایر خوارج، جنگ جمل را به راه انداخت و سپاهیان مقابل یک 
دیگر صف آرایی کردند، امیرالمؤمنین علیه السالم، زبیر را فراخوانده و این 

هشدار را به او یادآوری کردند.
به  بردارد که پسرش شروع  از جنگ دست  آمد، خواست  یادش  به  زبیر 
نمود، سپس خودش   ... و  ترسویی  به  او  تحریک  و  پدر  علیه  رجزخوانی 
درونی  بیمارِی  این  داد.  ادامه  به جنگ  پسرش  اما  کرد،  ترک  را  صحنه 
در طلحه و زبیر، پس از به حکومت رسیدن امیرالمؤمنین»علیه السالم« 

آشکار شد.
برای اخذ پست و مقام از یک سو و مطالبه ی حق بیشتر از بیت المال از 
سوی دیگر، نزد ایشان آمدند و چون از همان ابتدا با پیام ]خاموش کردن 
برای گفتگوی شخصی[  روشن کردن شمع شخصی  و  المال  بیت  شمع 
مواجه شدند و پس از طرح درخواست نیز پاسخ مساعد نگرفتند، معترض 

شدند که »چرا حق ما را با دیگران در بیت المال مساوی قرار دادی؟!«

31-لزوم مقابله با فساد، نفی فساد سیستمی: فساد یک اژدهای هفت سر 
است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با 
فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند 
می شود. بیاِن علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، 
برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد است. برخی درخصوص فساد به 
فساد  ادعای  و  است  فاسد  نظام  همه  گویا  که  می کنند  گونه ای صحبت 
اینگونه نیست و ما در کشور،  سیستمی و فراگیر می کنند در حالی که 
به  اینگونه سخن گفتن، ظلم  و  فراوانی داریم  پاکدست و مؤمن  مدیران 
این افراد و ظلم به نظام اسالمی است. افراط و تفریط غلط است. برخی در 
صحبت ها و نوشته های خود بی مالحظه هستند. نمی توان فساد در برخی 
دستگاه ها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.) بیانات رهبر 

معظم انقالب، 97/5/22(

معظم  مقام  مطلوب:  وضعیت  و  موجود  وضع  بین  فاصله  عدالت،   -32
سال1390  در  که  راهبردی  هم  اندیشی  نشست های  سلسله  در  رهبری 
با موضوع عدالت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تالش جدی و تضارب 
آرای اندیشمندان و متفکران برای دستیابی به نظریه اسالمی ناب در باب 
را در سه دهه  اجتماعی  برای تحقق عدالت  انجام شده  عدالت، کارهای 

اخیر خوب ارزیابی کردند اما افزودند:
دنبال  به  اسالمی  نظام  که  نیست چرا  کننده  راضی  مطلقاً  فعلی،   وضع 
اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و 
همگانی است. این کارهای خوب، راضی کننده نیست چرا که ما براساس 
نگاه اسالمی، تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده ایم 
اجتماعی،  و تحقق عدالت  فاصله وسیع وضع موجود  پر کردن  برای  که 
در  اخیر  دهه  سه  در  داد.  انجام  همه جانبه  و  مستمر، جدی  تالش  باید 
از  اما  باب عدالت بصورت آزمون و خطا عمل کرده ایم  موارد زیادی، در 
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ادامه  کنیم.  حرکت  متقن  روش های  و  تعاریف  براساس  باید،  پس  این 
این حرکت پرشتاب، نیازمند تصمیم گیری های بزرگ است و اگر در این 
تصمیم گیری ها از عنصر عدالت و »ارتباط عدالت و پیشرفت« غفلت شود، 
ناب  نظریه  اسالمی،  متون  از  باید  آمد..  خواهد  بار  به  فراوانی  خسارات 

اسالمی درباره عدالت را پیدا کرد.) 1390/2/27(

33 - استقالل و آزادی ارزش های اسالمی و عطیه الهی برای انسان ها: پس 
شاخصه ای  غرب  و  شرق  از  ایران  اسالمی  جمهوری  استقالل  انقالب،  از 
متمایز بوده و نظام توانسته است در سطحی وسیع خود را از یوغ شرق 
و غرب رها سازد. شاید بتوان دفاع مقدس را بعنوان نماد اصلی استقالل 
در دوران پس از انقالب مطرح کرد که با وجود تالش بسیاری از کشورها  
در براندازی نظام، کوچکترین خدشه ای به نظام و کشور وارد نشد؛ نکته 
مهم در این زمینه آن است که تصمیمات اتخاذ شده در جمهوری اسالمی 
تحت فشار و اجبار هیچ قدرت خارجی صورت نمی گیرد؛ البته به این معنا 
المللی را در بخش  نیست که کارگزاران جمهوری اسالمی تحوالت بین 
تصمیم سازی و تصمیم گیری محاسبه نمی کنند و رویکردهای عقالنی 
اساسی آن  بلکه سخن  قرار نمی دهند،  توجه  را مورد  و مصلحت گرایانه 
است که فرآیند طراحی راهبردها بر اساس منافع ملی سنجیده می شود. 
بنابراین استقالل سیاسی برای جمهوری اسالمی در زمان کنونی در دو 
بُعد داخلی و خارجی ظهور و بروز می یابد. استقالل سیاسی در بُعد داخلی 
که  معنا  بدین  می یابد؛  تجلی  دولت  توسط  تصمیمات  اتخاذ  انحصار  در 
ایجاد حق و تکلیف  برای مردم  از حاکمیت مطلق،  برخورداری  با  دولت 
بُعد  نماید؛ در  ایجاد  برای آن محدودیت  امری نمی تواند  می کند و هیچ 
خارجی، استقالل سیاسی بدین معناست که ابتکار تعیین و اداره ی روابط 
با دیگر کشورها در دست دولت قرار دارد. با این توضیحات درباره استقالل، 
اینکه امروز جمهوری اسالمی از حیث استقالل سیاسی و امنیت در چه 
جایگاهی قرار دارد؟ نیاز به توضیح و تحلیل ندارد. مردم به چشم خویش 

مشاهده می کنند که همه تصمیمات کشور در درون کشور گرفته می شود. 
این را نیز باید دوباره مورد تاکید قرار داد که استقالل آنگونه که امروزه 
عده ای مطرح می کنند به معنای قطع روابط با دنیا و عدم نقش آفرینی در 
مناسبات سیاسی و اقتصادی دنیا نیست بلکه مقصود اصلی در استقالل 
یعنی اینکه فرآیند تصمیم سازی ها،تصمیم گیری ها و اعمال اقدامات بر 
و  تحمیل  و  اجبار  نه  و  گیرد  صورت  داخلی  اقتضائات  و  شرایط  اساس 

خواست قدرت های خارجی.

فضای  با  شدن  آشنا  برای  پهلوی:  دوره  در  سیاسی  آزادی  وضعیت   -34
در  شاه  سخنان  به  است  کافی  پهلوی  دوران  آزادی  ضد  و  استبدادی 
12/11/ 1353 هنگام اعالم تاسیس حزب رستاخیز نگاهی داشته باشیم: 
»کسی که وارد این حزب سیاسی جدید نشود یا فردی است که به یک 
سازمان غیر قانونی تعلق دارد، یا به حزب غیرقانونی توده وابسته است و 

یا به عبارت دیگر یک خائن است.
باشد،  مایل  اگر  یا  و  است  ایران  های  زندان  در  جایش  یا  فردی  چنین 
می تواند همین فردا کشور را ترک کند؛ زیرا او ایرانی نیست؛ وطن ندارد و 
فعالیت هایش غیرقانونی است و بر اساس قانون می توان او را مجازات کرد«؛ 
اما انقالب اسالمی همچنان آرمان آزادی و مشارکت مردم در سرنوشت 
سیاسی خود، علیرغم فراز و فرودهایی که در طول چهل سال از انقالب 
از لحاظ ساختاری  اسالمی پدید آمده، را هیچ گاه تعطیل نکرده است و 
توانسته است، نهادها و ساز و کارهای آزادی و مردم ساالری را تشکیل 

دهد و تعمیق ببخشد.

 35- عزت و اقتدار بی نظیر انقالب اسالمی در روابط خارجی: موضوع حضور 
با نظام  انقالب اسالمی در صحنه جهانی و مقابله  مقتدرانه و عزتمندانه 
سلطه به حدی حائز اهمیت است که »برژینسکی«، استراتژیست آمریکایی، 
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انقالب اسالمی را پدیده ای توصیف می کند که در صحنه شطرنج جهانی، 
کامل  و سلطه  آمریکایی  کامل جهان  استقرار  راه  بر سر  مانع  بزرگترین 
آمریکا بر جهان است؛ به خصوص که توانست در منطقه مهم و راهبردی 

غرب آسیا، سد محکمی در برابر غرب شکل دهد.
ایاالت  تبار موسسه خاورمیانه در  ایرانی  »الکس وطن خواه«، کارشناس 
متحده آمریکا نیز طی تحلیل های پیاپی خود به مقامات آمریکایی نسبت 
به تشکیل آینده اقتدار منطقه ای ایران هشدار داده و به خوبی اقتدار و 
در  وی  است.  کشیده  تصویر  به  را  ایران  خارجی  سیاست  در  ملی  عزت 
تحلیلی که بررسی مدل دسترسی منطقه ای ایران پرداخته است، به نکات 
مهمی درباره رشد بالندگی قدرت و اقتدار منطقه ای ایران در غرب آسیا 

می پردازد.
وی می نویسد: »سیاستمداران و نظامیان ایرانی، تالش می کنند تا محیط 
امنیت غرب آسیا را با راهبرد منطقه ای ایران سازگار کنند. در واقع ایران 
خویش  مرزهای  فراسوی  در  را  خود  دشمنان  با  نبرد  تا  می کند  تالش 
انجام دهد. ایران از سال 2003 و پس از اشغال عراق توسط آمریکا، به 
طور نظام مند تالش کرده تا دستورکار آمریکا و متحدان منطقه ای آن را 
با حمایت از گروه های مخالف آمریکا، تضعیف کند. الگوی دسترسی های 
نیابتی، راهبرد موفقیت آمیزی برای ایران بوده است. به نظر می رسد تا 
زمانی که هزینه های این راهبرد کمتر از منافع آن باشد و آیت اهلل خامنه ای 
همچنان تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه است، راهبرد دسترسی نیابتی 

در آینده نیز همچنان با قوت ادامه خواهد یافت.
تالش ایران برای دستیابی به یک قدرت متعارف نظامی، نشان می دهد که 
این کشور هنوز یک قدرت تدافعی است. از این منظر باید گفت منازعه 
میان ایران و رقبای این کشور کمتر ناشی از اهداف توسعه طلبانه ایران 

است.
ایران تکه ای جدایی ناپذیر از این منطقه است که نمی توان آن را از منطقه، 
بیرون نگاه داشت. همسایگان ایران و همچنین ایاالت متحده باید بیش 

از پیش با این کشور در مورد مسائل منطقه ای مانند آینده بحران یمن، 
سوریه و عراق تعامل کنند«.

36- اهمیت سبک زندگی اسالمی در پیشرفت مادی و معنوی جامعه: رهبر 
معظم انقالب در جمع جوانان استان خراسان شمالی در تاریخ 91/7/23 

در خصوص »سبک زندگی« فرمودند:
»در انقالب، در  این بخش) سبک زندگی(، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛  

باید آسیب شناسی کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟
بنابراین باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آسیب هایی که در این 
زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیب ها. البته ما اینجا نمی خواهیم 
مسئله را تمام شده فرض کنیم؛ فهرستی مطرح می کنیم: چرا فرهنگ کار 
اینکه کار  با  این یک آسیب است.  جمعی در جامعه ی ما ضعیف است؟ 
جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کرده اند، اما اسالم خیلی قبل از 
این ها گفته است: »تعاونوا علی البّر و الّتقوی«، یا: »و اعتصموا بحبل اهلّل 
»و  باشد؛  باید دسته جمعی  به حبل اهلّل هم  اعتصام  یعنی حّتی  جمیعا«. 
زیاد است؟ چرا  از بخش های کشورمان طالق  برخی  تفّرقوا«. چرا در  ال 
در برخی از بخش های کشورمان روی آوردن جوان ها به مواد مخدر زیاد 
چرا  نمی کنیم؟  را  الزم  رعایت های  همسایگی مان  روابط  در  چرا  است؟ 
رانندگی  فرهنگ  زمینه ی  ما ضعیف است؟ چرا در  بین  صله ی رحم در 
در خیابان، ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیب است. 
رفت وآمد در خیابان، یکی از مسائل ماست؛ مسئله ی کوچکی هم نیست، 
مسئله ی اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر 
آن  چقدر  کرد؟  رعایت  را  آنها  باید  که  دارد  الزاماتی  چه  است؟  درست 
الزامات را رعایت می کنیم؟ الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در 
جامعه ی ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیِر همه ی 
این  در  است؛  زندگی  سبک  مقوله ی  این  در  داخل  زندگی،  بخش های 
نوع  چقدر  ماست.  رفتارهای  که  تمدن،  واقعی  و  حقیقی  و  اصلی  بخش 
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منطقی  و  عقالنی  ماست؟ چقدر  نیازهای  با  متناسب  ما  کنونی  معماری 
زنان  و  مردان  بین  در  آرایش  مسئله ی  چطور؟  لباسمان  طراحی  است؟ 
چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ آیا ما در بازار، در ادارات، 
در معاشرت های روزانه، به همدیگر به طور کامل راست می گوییم؟ در بین 
ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف می زنیم؟ بعضی ها 
با داشتن توان کار، از کار می گریزند؛ علت کارگریزی چیست؟ در محیط 
اجتماعی، برخی ها پرخاشگری های بی مورد می کنند؛ علت پرخاشگری و 
بی صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد را چقدر 
مراعات می کنیم؟ در رسانه ها چقدر مراعات می شود؟ در اینترنت چقدر 
مراعات می شود؟ چقدر به قانون احترام می کنیم؟ علت قانون گریزی -که 
کاری  مردم چیست؟ وجدان  از  برخی  در  است-  بیماری خطرناکی  یک 
وجود  چقدر  جامعه  در  اجتماعی  انضباط  دارد؟  وجود  چقدر  جامعه  در 
دارد؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش های 
مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخی از حرف های خوب، 
که  می ماند؟  باقی  حرف  و  رؤیا  حد  در  خوب،  ایده های  خوب،  نظرهای 

دیدید اشاره کردند.
کم  ما  اداری  دستگاه های  در  کار  مفید  ساعات  که  می گویند  ما  به  چرا 
است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا 
به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟ چرا در بین 
بسیاری از مردم ما مصرف گرائی رواج دارد؟ آیا مصرف گرایی افتخار است؟ 
مصرف گرایی یعنی اینکه ما هرچه گیر می آوریم، صرف اموری کنیم که 

جزو ضروریات زندگی ما نیست.
چه کنیم که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ چه کنیم که حق همسر 
-حق زن، حق شوهر- حق فرزندان رعایت شود؟ چه کنیم که طالق و 
پیدا  رواج  ما  بین  در  است،  رائج  غرب  در  که  آنچنان  خانواده،  فروپاشی 
نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه ی ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت 
خانوادگی اش محفوظ بماند، هم بتواند وظایف اجتماعی اش را انجام دهد، 

زن  که  کنیم  چه  بماند؟  محفوظ  خانوادگی اش  و  اجتماعی  حقوق  هم 
مجبور نباشد بین این چند تا، یکی اش را انتخاب کند؟ اینها جزو مسائل 

اساسی ماست.
حد زاد و ولد در جامعه ی ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیِم زمان دار 
انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان  نیاز به زمان و مقطعی را  و 
رفت! مثاًل فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز 

کنید.
بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده 
سال. بعد حاال به ما گزارش می دهند که آقا جامعه ی ما در آینده ی نه 
امروز  که  جوانی  چهره ی  این  شد؛  خواهد  پیر  جامعه ی  دوری،  چندان 

جامعه ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد.
خانه های  بزرگ،  از شهرهای  بعضی  در  است؟ چرا  ولد چقدر  و  زاد  حد 
مجردی وجود دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعه ی ما نفوذ کرده 
است؟  بد  چقدرش  است؟  خوب  است؟  بد  چیست؟  تجمل گرائی  است؟ 
نرود، به حد  از حد خوب فراتر  چقدرش خوب است؟ چه کار کنیم که 
بد نرسد؟ اینها بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است، و ده ها 
مسئله از این قبیل وجود دارد؛ که بعضی از این هایی که من گفتم، مهمتر 
است. این یک فهرستی است از آن چیزهایی که متن تمدن را تشکیل 

می دهد. قضاوت درباره ی یک تمدن، مبتنی بر این هاست.
ثروت  دارد،  دارد، صنعت  ماشین  اینکه  به صرف  را  تمدن  نمی شود یک 
دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ در حالی که در داخل آن، این مشکالت 
فراوان، سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. اصل این هاست؛ آن ها 
ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین شود، تا مردم احساس آسایش 
بروند، حرکت  امنیت زندگی کنند، پیش  با  امید زندگی کنند،  با  کنند، 

کنند، تعالی انسانِی مطلوب پیدا کنند.
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مسابقه
گام دوم انقالب

شرحی بر بیانیه گام دوم انقالب

سواالت مسابقه

1- فاصله ی میان بایدها و واقعّیت ها در جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
الف- میان بایدها و واقعّیت ها در جمهوری اسالمی ایران فاصله ای وجود ندارد چرا که در 

40سال گذشته این راه پیموده شده است.
ب- فاصله زیاد است و در این 40 سال پیموده نشده  و همواره وجدان های آرمان خواه را 

عذاب داده و می دهد.
ج- فاصله ی میان بایدها و واقعّیت ها، همواره وجدان های آرمان خواه را عذاب داده و می دهد، 
اّما این، فاصله ای طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است.

د- هیچکدام 

2- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
به  خیانت  بدون  را  پُرافتخار  چلّه ی  یک  که  است  انقالبی  اسالمی،تنها  انقالب   - الف 

آرمان هایش پشت سر نهاده است. 
ب- هرچند در پاره ای از اوقات به آرمان های انقالب خیانت صورت گرفته اما انقالب اسالمی 

یک چله پر افتخار را پشت سر گذاشته است.
ج - برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شعارهای جهانی 
این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آن ها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد.

د- انقالب اسالمی، تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست.

3- چرا شعارهای انقالب اسالمی بی مصرف و بی فایده نخواهند شد؟
الف- با توجه به حمایت مردمی از آن ها 
ب- نفوذ این شعارها در منطقه و جهان 

ج- سرشته بودن فطرت بشر در همه ی عصرها با آن 
د- همه موارد 
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4- مطابق بیانیه گام دوم ، نخستین درخشش انقالب اسالمی ایران چه بود؟
ب- نابودی نظام پادشاهی  الف- نفوذ انقالب اسالمی در کشورهای مسلمان منطقه 
ج- ترکیب جمهوریّت و اسالمّیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن            د- همه موارد 

5- مهم ترین وظیه جوانان در ادامه روند انقالب اسالمی کدام است؟
الف- نزدیک نمودن انقالب به ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید 

والیت عظمی )ارواحنافداه( 
ب- اصالح سبک زندگی گروههای اجتماعی  

ج- صدور انقالب اسالمی را همچون گذشته ادامه دهند 
د- موارد الف و ج 

6- عوامل مقاومت ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان کدامند؟
الف- قدرت عظیم ایمان و انگیزه ی ملّت و رهبری انقالب

ب- جمعیت زیاد نیروی جوان جامعه  
د- قدرت دانش  ج- قدرت نظامی    

7- کدام عوامل ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه ها رسانید؟
الف- مدیریّت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی

ب- اعتقاد به اصل »ما میتوانیم«
د- موارد الف و ب ج- قدرت نفوذ انقالب اسالمی   

8- کدام مورد از برکات گام اول انقالب اسالمی محسوب می شود؟
الف- ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران

ب- موتور پیشران کشور در عرصه ی علم و فّناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی 
و عمرانی

ج- به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی
د- همه موارد

9- نگاه مقام معظم رهبری به مسئله عدالت در بیانیه گام دوم چگونه است؟
الف- انقالب اسالمی در تحقق عدالت توفیق نداشته است.

ب- انقالب اسالمی در تحقق عدالت توفیق باالی 90 درصد داشته و مسائل جزئی در 
مسئله عدالت وجود دارد.

ج-  انقالب، کّفه ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. اما نارضایتی از 
کارکرد عدالت به دلیل آن است که این ارزش واال باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری 

اسالمی باشد و هنوز نیست.
د- موارد الف و ج 

10- مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور کدام است؟
الف- نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

ب- منابع سرشار انرژی مانند نفت و گاز 
ج- قدرت نظامی و پیشرفت های نظامی 

ج- دستیابی به تکنولوژی های نوین در همه عرصه ها و بخصوص پزشکی و علم و فناوری های 
روز 

11- ایران از نظر ظرفّیت های استفاده  نشده ی طبیعی و انسانی در چه جایگاهی 
قرار دارد؟

ب- سومین  الف- چهارمین   
د- چهاردهین  ج- اولین     

12- کدام مورد جز توصیه ها در گام دوم می باشد؟ 
الف- علم و پژوهش

ب- معنویّت و اخالق
ج- اقتصاد

د- همه موارد  
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18- راه حّل مشکالت اقتصادی کدام مورد است؟
الف- اقتصاد مقاومتی

ب- مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت
ج- مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن

د- همه موارد

19-  کدام گزینه در صدر هدف های اّولّیه ی همه  ی بعثت های الهی است و در 
جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؟

ب- عدالت  الف- وحدت ملی   
د- ارزش گرایی  ج- موارد الف و ب   

20- در خصوص مسئله استقالل  و آزادی، کدام گزینه صحیح است؟
الف- استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر 

جهان است.
ب- آزادی اجتماعی به معنای حّق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه ی افراد 

جامعه است.
ج- استقالل ملّی و آزادی اجتماعی هر دو از جمله ی ارزش های اسالمی اند و این هر دو 

عطّیه ی الهی به انسان ها یند و هیچ کدام تفّضل حکومت ها به مردم نیستند.
د- همه موارد

21- بر اساس متن، کدام یک از موارد زیر در رأس اهداف و آرمان های اقتصادی  
انقالب هستند؟

الف( پیشرفت و توسعه، استقالل اقتصادی
ب( عدالت و رسیدگی به مستضعفین

ج( جلوگیری از خام فروشی، حمایت از محرومین
د( عدالت و پیشرفت

13- مقام معظم رهبری کدام توصیه را کلید اساسِی همه ی قفل ها تعبیر نمودند؟
الف- امید صادق و مّتکی به واقعّیت های عینی

ب- اقتصاد 
ج- سبک زندگی 
د- مبارزه با فساد 

14- آشکارترین وسیله ی عّزت و قدرت یک کشور کدام است؟
ب- دانش  الف- اقتصاد پویا    

د- همه موارد  ج- انگیزه مردمی    

15- جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فّعالّیت های فردی و اجتماعی جامعه کدام 
است؟

ب- دانش  الف- معنویت و اخالق   
د- همه موارد ج- اقتصاد    

16- کدام گزینه نقطه ی ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است؟
الف- دوری از ارزش ها 

ب- اقتصاد ضعیف
ج- تضعیف دانش 

د- هیچ کدام 

17- مهم ترین عیوب اقتصاد کشور کدامند؟
الف- وابستگی اقتصاد به نفت

ب- دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه ی وظایف دولت نیست
ج- نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّیت داخلی

د- همه موارد
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27- بر اساس گزارش سایماگو وضعیت علمی جمهوری اسالمی در سال 2015 در 
چه سطحی است؟

ب( رتبه پانزدهم جهان الف( رتبه یازدهم جهان  
د( رتبه هفدهم جهان ج( رتبه شانزدهم جهان  

28- بر اساس آمارهای جهانی وضعیت فقر مطلق از زمان رژیم پهلوی تا سال93 
چه تغییری کرده است؟

الف( از 41.5 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است.
ب( از 50 درصد به 38 درصد کاهش یافته است.

ج( از 9.5 درصد به 6 درصد کاهش یافته است
د( از 46 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است.

29- کدام فرد صاحب نظر آمریکایی اعتراف می  کند که »تاکنون، هیچ یک از 
راهبردهای ایاالت متحده نتوانسته نفوذ منطقه ای ایران را کاهش دهد.«؟

الف(مایکل ایزنشتات تحلیلگر شناخته شده امور نظامی و امنیتی آمریکا
ب( اسکات پترسون تحلیلگر ارشد آمریکایی

ج( کنث کاتزمن صاحب نظر در سطح اول آمریکا
د( هنری کسینجر تحلیل گر ارشد آمریکایی

30- مقام معظم رهبری چه چیزی را دلیلی محکم و متقن برای غلط و عقیم بودن 
این تفکر می داند که »باید سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست 

بشود«؟
الف( تحریم هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال شده است.

ب( مطالباتی که غرب بابت لغو تحریم ها از ایران دارند.
ج( بد عهدی غرب و بویژه آمریکا.

د( همه موارد

22- به نظر تدا اسکاچپل انقالب اسالمی ایران چه نوع انقالبی است؟
ب( انقالب سیاسی الف( انقالب فرهنگی   

د( انقالب سیاسی - فرهنگی ج( انقالب اجتماعی - تاریخی  

23- باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری کدام گزینه صحیح است؟
الف( انقالبی گری فقط در بستر نظام اسالمی امکان پذیر است.

ب( هدف از انقالب تشکیل نظام است و با تشکیل نظام، مقررات و نهادهای قانونی جایگزین 
انقالب می شود.

ج( گاهی وقت ها انقالبی گری اقتضای آن را دارد که ارزش ها وساختار نظام زیر سوال بروند.
د( نقطه کمال انقالبی گری، جوشش پر انگیزه و شجاعانه به سمت اهداف واال است. 

24- این سخن از کیست؟ »از حوادث گذشته تاریخ، برای آینده عبرت گیر، که 
حوادث روزگار همانند بوده، و پایان دنیا به آغازش می پیوندد«.

ب( امام علی )ع( الف( پیامبر اکرم)ص(   
د( امام رضا )ع( ج( امام صادق )ع(   

25- به نظر فیدل کاسترو رمز پیرزی انقالب ایران چه بود؟
ب( رهبری امام خمینی)ره( الف( حمایت مستضعفین از انقالب ایران  

د( اسالمی بودن ماهیت انقالب ایران ج( خوی ضد امپریالیستی انقالب ایران  

26- کدام بخش از سرزمین ایران در زمان پهلوی ها از ایران جدا شد؟
الف( بحرین، دشت نا امید، ارتفاعات آرارات، مناطق چکاب و نمک خیز.

ب( بحرین، بخشی از سواحل مکران، ارتفاعات آرارات، اروند رود.
ج( دشت نا امید، بخش هایی از قفقاز، سواحل مکران، ارتفاعات آرارات، بحرین.

آرارات،  ارتفاعات  بلوچستان،  و  از سیستان  قفقاز، بخش هایی  از  بحرین، بخش هایی  د( 
سواحل مکران.
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35- اولین بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص اهمیت اقتصاد و جنگ 
اقتصادی دشمن مربوط به چه سالی است؟

الف( 1361 
ب( 1368
ج( 1372
د( 1382

36-کدام عبارت زیر به دیدگاه مقام معظم رهبری نزدیکتر است؟
الف( مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن هزینه زیادی ندارد.

ب( اگرچه هزینه تسلیم شدن کمتر از هزینه مقاومت است ولی عزت ملی را از بین می برد.
ج( هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی است.

د( تسلیم شدن اگرچه هزینه زیادی دارد ولیکن دستاوردهای بزرگی هم دارد. 

37- استقالل سیاسی در بُعد داخلی چگونه تجلی می یابد؟
الف( در انحصار اتخاذ تصمیمات توسط دولت

ب( ابتکار تعیین و اداره ی روابط با دیگر کشورها
ج( در ممانعت از فعالیت احزاب وابسته به خارج از کشور

د( فعالیت آزادانه احزاب و جریانات سیاسی داخلی

38- به نظر محمدرضا شاه، کسانی که عضو حزب رستاخیز نشوند باید منتظر 
چه سرنوشتی باشند؟

الف( زندان
ب( مهاجرت از ایران

ج( به عنوان عضوی از حزب توده خائن شمرده می شوند
د( همه موارد

31-  بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری کدام یک از عبارات زیر هماهنگ با 
روحیه انقالبی نیست؟

الف( اسیر حدود تحمیلی نشدن
ب(  قانع به گیرندگی قطره  چکانی شدن

ج( با امید دنبال هدف حرکت کردن
د(  با اصرار و پیگیری هدف را به  دست آوردن

32-مطابق بیانیه گام دوم انقالب، ملت و دولت ایران در مقابل نظام سلطه چگونه 
باید باشند؟

الف( از ارزش های انقالبی و ملی خود، یک گام هم عقب نشینی نکنند.
ب( در خصوص ارزش های انقالبی و ملی خود، با لحاظ شرایط با آن ها مذاکره نمایند.

ج( باید بدون هیچ پیش شرطی در خصوص ارزش های ملی و انقالبی مذاکره کرد.
د( بر اساس نرمش قهرمانانه می توان در ارزش های انقالبی و ملی خود عقب نشینی داشت.

33- بر اساس آمار ثبت شده در پایگاه wos بیشترین رشدکمیت تولید علم دنیا 
در سال 2017 به ترتیب متعلق به چه کشورهایی بوده است؟

الف( چین، ایران، روسیه، برزیل
ب( ایران، آمریکا، چین، روسیه
ج( چین، برزیل، ایران، آمریکا
د( ایران، روسیه، چین، برزیل

34-  کدام یک از گزینه های زیر نمونه اي واقعی از نقش معنویت در کارامدی نظام 
و پویایی حکومت دینیایران است؟

الف( موفقیت های نظام در عرصه های دفاع مقدس
ب( فتوحات و سربلندی های علمی و سیاسیـ  اجتماعی

ج( اراده ی عدالت گستری در پیدایش و گسترش انقالب اسالمی
د( همه موارد
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39-  سیاست های منطقه ای ایران از نظر غرب چگونه تفسیر و تحلیل می شود؟
الف( ایران تالش می کند تا نبرد با دشمنان خود را در فراسوی مرزهای خویش انجام دهد.

ب( ایران بزرگترین مانع بر سر راه سلطه کامل آمریکا بر جهان است.
ج( . ایران تکه ای جدایی ناپذیر از این منطقه است که نمی توان آن را از منطقه، بیرون نگاه 

داشت.
د( همه موارد

40- کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( استقالل یعنی اینکه فرآیند طراحی راهبردها بر اساس منافع ملی سنجیده شود.

ب(استقالل یعنی اینکه ابتکار تعیین و اداره ی روابط با دیگر کشورها در دست دولت قرار 
داشته باشد.

ج( استقالل صرفاً در سیاست خارجی و به معنی عدم وابستگی به دیگر کشورهاست.
د(استقالل یعنی اینکه فرآیند تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اعمال اقدامات بر اساس 

شرایط و اقتضائات داخلی صورت گیرد.

پاسخنامه

شناسه پاسداری: نام و نام خانوادگی: 
رده خدمتی:        شماره همراه:

شماره حساب بانک انصار:

دجبالف*دجبالف*
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