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ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 10 شهریور 1398ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

گفتاری از استاد محمد مهدی میرباقری
درتحلیِل کالن بیانیه »گام دوم انقالب«؛

انقالب اسالمـی در 
مقیاس رنســانس

آیت اهلل میرباقری در گفت وگویی تفصیلی به تحلیل کالِن 
انقالب پرداخته است. موضوعاتی چون:  بیانیه گام دوم 
مقیاِس بیانیه گام دوم، شاخص های ارزیابی دستاوردهای 
انقالب اســالمی، چرایی مخاطب قرار گرفتن جوانان،  از 
جمله نکات و محورهای خواندنی مطرح شــده در این 
گفت وگویی است که به شکل گفتار تنظیم شده و به شرح 

زیر در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

آیـت اهلل سیـــد محمـد مهـدی 
میرباقـری اسـتاد حـوزه و مـدرس 
از  و  اصـول  و  فقـه  خـارج  دروس 
صاحبنظران  حـوزه »تمدن پژوهی« 
اسـت. وی در مسـائل معطـوف بـه 
انقـالب اسـالمي اهتمـام ویـژه اي 
دارد و بـه نوبـه خـود بـه تبییـن نظریـه 
»تمدن نوین اسـالمي« کمک کرده اسـت؛ 
تاآنجاکـه در مـورد بیشـتر کلیدواژه هـا و 
موضوعـات مورد تأکیـد امام راحـل و رهبر 
انقـالب بـه ارائـه تحلیل هـاي راهبـردي 

پرداختـه   اسـت.

گفت وگو و تحلیل و تفســیر پیرامون بیانیه گام دوم انقالب، نیاز به این 
دارد که بفهمیم مقیاس سنجش این بیانیه چه مقیاسی است تا با همان 
مقیاس درباره آن بحث کنیم. این بیانیه جایگاهش این اســت که ما در 
مقابل جنگ روانی دشمن و با توجه به آسیب ها و آفاتی که به وجود آمده، 

متناسب با مقیاس انقالب اسالمی اقداماتی را انجام دهیم.
این بیانیه، تنها راه حل اساســی مسائل است و مســیر حل چالش های 

انقالب اسالمی را پیش روی ما قرار داده است.

 مقیاس تمدنی بیانیه: استراتژی امنیت ملی آمریکا 
شاید بتوان گفت این بیانیه در ِوزان استراتژی امنیت ملی آمریکاست. اگر 
ما رقیب تمدنی آمریکا هستیم، طبیعتاً باید بتوانیم با توجه به واقعیات 
کنونی و گذشته، برنامه  آینده  خودمان را در این مقیاس طراحی کنیم.  
آمریکا برای تأمین امنیت خودش می خواهد توسعه  جهانی محقق شود 

و خودش هم محور این توسعه باشد. 
این دو ســند با دو نگاه تدوین شــده اســت؛ یکی نگاه اســتکباری و 
ســلطه گرایانه بر جهان و دیگری نگاهِ خدمت رســانی به جامعه جهانی، 
ایجاد بیداری معنوی در جهان و حرکت به ســمت تحقق عدالت دینی 
در مقیاس جامعه جهانی. این همان تفاوت نگاه انبیاء با مستکبرین است.

 این اختالف روِح دو بیانیه اســت، ولــی مقیاس ایــن بیانیه، مقیاس 
استراتژی امنیت ملی آمریکا است و دقیقاً در همان مقیاس است؛ منتها 

از منظر تمدن اسالمی.
 

 تئوریزه کردن انقالب اسالمی در مقیاس جهانی
اگر بخواهیم از منظر اســناد و متونی که از روشنفکران یا علمای شیعه 
برای تئوریزه کردن رفتار اجتماعِی مســلمانان و راهبری سیاسی جامعه 
اســالمی به جای مانده نگاه کنیم، این بیانیه در ِوزان کتاب »تنبیه األمه 
و تنزیه الملّه« مرحوم نائینی است. البته حقیقت این است که این بیانیه 
از آن هم رفیع تر است. تنبیه االُمه مقیاسش تئوریزه کردن مشروطه است 
و نه تئوریزه کردن انقالب اســالمی در مقیاس جامعه جهانی و در مقابل 

تمدن غرب. 
اگر بخواهیم بدیلی برای این بیانیه تصــور کنیم، در مقیاس وصیت نامه 

حضرت امام خمینی)قدس سّره( است. 
من نمی شناســم بیانیه ای غیر از این را که به دنبال تئوریزه کردن رفتار 

جامعه اسالمی برای حرکت به سمت تمدن اسالمی باشد.
 

 معدِل روشنفکری دینی
اگر بخواهیم این بیانیه را با آثار باقی مانده از روشنفکران مقایسه و تحلیل 

کنیم در واقع این بیانیه معدل روشنفکری دینی است. 
این بیانیه در مقیاِس روشــنفکری، آن هم پس از شــکل گیری انقالب 
اسالمی است که در واقع تحقق تمدن اســالمی را در مسیر عصر ظهور 
تئوریزه می کنــد. یعنی اگر افق و آرمان ما عصر ظهور باشــد، افِق قابل 
دســت یابی در این بیانیه، تمدن اســالمی اســت که برای آن مسیری 
طراحی شده اســت. لذا این بیانیه ای اســت که مبانی اسالمی کاماًل در 
آن لحاظ شده است و به هیچ وجه عدول از مبانی یا تحلیل و تفسیر غلط 
مبانی در آن منظور نظر نیســت و در عین حال به تکامل اجتماعی در 
مقیاس رقابت بــا جامعه جهانی یعنی ایجاد یک تمدن اســالمی توجه 
دارد. من یک موقعی این را عرض کردم که مرحوم شهید مطهری معدل 
روشنفکر دینی هستند. این بیانیه هم مقیاس روشنفکری دینی را یک 

گام از سطح اندیشه های شهید مطهری ارتقا بخشیده است.

فهم مقیاِس بیانیه  گام دوم انقالب

   احسان کفشدار طوسی 
توانســتیم  زمین  ایران  مردم 
یکــی از بزرگترین رکوردهای 
طــول تاریخ را به نــام خودمان ثبت کنیم. 
رکوردی که در طول 7هزار ســال گذشته، 
حیــات پر تالطم بشــری از حضرت آدم تا 
خاتم انبیا )صلی اهلل علیهم( و از امیرمؤمنان 
تا خاتم اوصیا )علیهم السالم( و از کلینی تا 
خمینی )ره( با 60 فقیهی که زعامت مردم 
را بر عهده داشــته اند، بی همتاســت. هیچ 
پیغمبر و امامی، نتوانســته چنین رکوردی 
 را به خود اختصاص دهد و آن هم داشــتن

40 سال حکومتی بزرگ و مقتدر با محوریت 
والیت اهلل با رهبری ولی خدا در سطح کالن 
جامعه است. همیشه در کرسی های تاریخ، 
بحــث در نبوت و امامــت و زعامت، توجه 
به عهدی اســت که بر عهــده همه اولیای 
خداست و آن هم عهد »کلمه اهلل هی العلیا« 
است که وظیفه داریم تا استقرار والیت اهلل 
در سراسر عالم به دســت حضرت بقیه اهلل 
)روحــی له الفــداء(، تالش خــود را انجام 
دهیم. اکنون انقالب اسالمی، با رسیدن به 
چهل سالگی و بلوغ اجتماعی و سیاسی خود، 

آماده چنین زمینه سازی بزرگی است. 
رهبر معظــم انقالب اســالمی بــه عنوان 
شصت ویکمین زعیم جهان تشیع، در بیانیه 
»گام دوم انقالب« در مورد چنین آینده ای، 
به جوانان می فرماینــد: »دهه های  خطاب 
آینده، دهه های شماست 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«.
محرم ماه سیدالشــهدا علیه السالم والصلوه، 
به عنوان مهمترین موتور محرکه شــیعه و 
پمپاژکننده خون پــاک در رگ های تاریخ، 
بهترین فرصت برای آماده سازی برای چنین 
حرکتی اســت. لذا بر آن شدیم تا نقشه راه 
مطرح شــده از سوی امام المســلمین را به 
عنــوان تبیین کننده مســیر حرکت خود، 
محور قــرار داده و با جوانانــی که امیدهای 
آینده ســاز حکومت حضرت صاحب الزمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( هستند، این 

مسیر را بپیماییم.

اذن ورود
I N T R O

انقالب اسالمی
بزرگترین رکورد دار تاریخ

بیانیه مقیاس انقالب اسالمی را فقط در مقیاس رنسانس 
می بیند که عصر جدیدی را انقالب اسالمی آغاز کرده و در 

واقع آن انسداد تاریخی بعد از رنسانس را شکسته است
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عصـــــــــــــر  جــــــــدیــــــــد

در ایــن بیانیــه مقیــاس ویــژه ای بــرای 
یــا  تولیــد  اســالمی  انقــالب  ارزیابــی 
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش بازتولی
ــی دســتاوردها  ــرای ارزیاب تولیــِد شــاخص ب
ــت  ــالمی و حرک ــالب اس ــیب های انق و آس

پیــش روی آن شــده اســت. 

 انقالب اسالمی در مقیاس رنسانس
ــاز  ــدی را آغ ــر جدی ــالمی عص ــالب اس انق
کــرده کــه در آن دیــن و دنیــا توأمــان 
نظــر  بــه  ایــن  و  می شــود  تحصیــل 
ــر  ــا عص ــالمی ب ــالب اس ــه انق ــن، مقایس م
رنســانس اســت. دوران رنســانس از نظــر 
ــه در  ــت ک ــد اس ــر جدی ــک عص ــا ی آن ه
جامعــه بشــری یــک نوزایــی اتفــاق افتــاده 
ــا از هــم جــدا شــده  ــن و دنی ــع دی و در واق
اســت. حــاال پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــه  ــانس ب ــاًل دوران رنس ــه اص ــی این ک یعن
ســر آمــده و دوران تمــدن غــرب بــه پایــان 
آمریــکا،  دوران  نه فقــط  اســت؛  رســیده 

بلکــه دوران کل تمــدن مــدرن. 
ــا از  ــده ت ــالش ش ــانس، ت در دوران پسارنس
زندگــی بشــر دین ُزدایــی شــود. نه تنهــا 
قدســِی  ادیــان  تحریف شــده،  ادیــان 
از عرصــه  هــم می خواهنــد  را  حقیقــی 

ــد. ــی کنن ــر نف ــات بش حی
بنابرایــن، بیانیــه مقیــاس انقــالب اســالمی 
را فقــط در مقیــاس رنســانس می بینــد 
کــه انقــالب اســالمی عصــر جدیــدی را 
آغــاز کــرده و در واقــع آن انســداد تاریخــی 
بعــد از رنســانس را شکســته اســت. در 
واقــع ایــن یــک انفتــاح تاریخــی اســت بــه 
ــا  ــن و دنی ــه در آن، دی ــوی پیشــرفتی ک س
بهبــود وضعیــت  و  می بینــد  توأمــان  را 
خــدای  محوریــت  بــر  انســان  زندگــی 

متعــال را طراحــی می کنــد.

 ارائه شاخص ارزیابِی انقالب اسالمی
اگــر انقــالب اســالمی در ایــن مقیــاس 
بــرای  را  شــاخص هایی  بایــد  اســت، 
ارزیابــی دســتاورد های انقــالب اســالمی 
باشــیم.  داشــته  مقیــاس  ایــن  در 
تولیــد  بیانیــه  ایــن  در  شــاخص هایی 
ــاخص ها  ــن ش ــم ای ــر بخواهی ــه اگ ــده ک ش
ــر از  ــز غی ــچ چی ــم، در هی ــق بدهی را تطبی
انقــالب اســالمی قابــل تطبیــق نیســت. لــذا 
اگــر مــا اشــتباهاً خیــال کنیــم کــه انقــالب 
اســالمی دنبــال تحقــق توســعه غربــی بوده 
ــالب  ــرفت انق ــِی پیش ــاخص های ارزیاب و ش
اســالمی را صرفــاً شــاخص  های توســعه 
ــویم،  ــت می ش ــار بن بس ــم، دچ ــی بدانی غرب
ــری  ــورهای دیگ ــت کش ــن اس ــون ممک چ

در دســت یابی بــه آن شــاخص ها 
ولــی  باشــند.  جلو تــر 

شــاخص های  اگــر 
پیشــرفت را بــر 
اســاس انقــالب 
اســالمی آن هــم 
ــاس  ــن مقی در ای

کنیــم،  تعریــف 
شــاخص هایی  طبیعتــاً 

ــن  ــه خــود ای ــرد هســتند ک ــه ف منحصــر ب
شــاخص ها هــم در ایــن بیانیــه دیــده 
ــه  ــه گفت ــن بیانی ــاًل در ای ــت. مث ــده اس ش
شــده کــه دنیــای دوقطبــِی قبــل از انقــالب 
اســالمی بــه دنیــای ســه قطبی تبدیــل 
شــد؛ یعنــی بــه ســرمایه داری لیبــرال، 
ــا فروپاشــی  مارکسیســم و اســالم. ســپس ب
ــالم  ــی اس ــه دوقطب ــم، ب ــب مارکسیس قط
ایــن  تبدیــل شــد.  لیبرال دموکراســی  و 
ــه  ــت ک ــالمی اس ــالب اس ــرم انق ــت ن حرک
منجــر بــه فروپاشــی مارکسیســم شــده 
ــار  ــران دچ ــز نگ ــرال نی ــرِب لیب ــاال غ و ح

ــت. ــت اس ــن سرنوش ــه همی ــدن ب ش
انقــالب اســالمی یــک حرکــت ایدئولوژیــک 
ــوژی  ــه ایدئول ــت ک ــی اس ــاس جهان در مقی
مــدرن و رفتــار برآمــده از آن را بــه چالــش 
کشــانده و دو اردوگاه برآمــده  از آن را بــا 
را  یکــی  اســت؛  کــرده  مواجــه  خطــر 
فروپاشــانده و دومــی را در معــرض زوال 

ــت. ــرار داده اس ق

 ارزیابی با این شاخص
انقالب را بی بدلیل می کند

بــا ایــن تحلیــل، دیگــر بدیلــی بــرای انقــالب 
ــه  ــچ وج ــه هی ــد. ب ــی نمی مان ــالمی باق اس
ــیه  ــن و روس ــد چی ــد بگویی ــما نمی توانی ش
بدیــل مــا هســتند، تــا چــه رســد بــه 
ــزی  ــی و مال ــره جنوب ــا ک ــمالی ی ــره ی ش ک
شــاخصی  و  مقیــاس  ایــن  اندونــزی.  و 
اســت کــه بــرای ارزیابــی پیشــرفت بــه 
تمدن هــا  برخــورد  در  و  اهــداف  ســمت 
ــری  ــور دیگ ــچ کش ــد و در هی ــه می ده ارائ
قابــل انطبــاق نیســت. یــک موقعــی مــا 
ــا  ــه آن ه ــم ک ــی بودی ــی از قدرت در وضعیت
ــک هجــوم کوچــک  ــا ی ــد ب ــوس می کردن ه
مثــل طبــس برانــدازی کننــد، امــا االن 
در  آورده انــد  را  ناتــو  قــدرت  از  نیمــی 
ــه  ــش از هجــده ســال اســت ک ــه و بی منطق
ــا و  ــام غرب گراه ــا تم ــا ب ــدازی م ــرای بران ب

ــان  ــم پیم ــه ه ــن منطق مرتجعی
در  مــا  امــا  شــده اند 

مقتدرتــر  منطقــه 
شــده ایم و آن هــا 

. ضعیف تــر

چهار اقدام اساسی درباره بیانیه 
 تئوریزه کردن بیانیه

 نظریه پردازی بر محور آن 
 راهبردنگاری

 گفتمان سازی 
ــه  ــا بیانی ــد متناســب ب ــوری بای ــن تئ ــا ای ــم، منته ــزه کنی ــه را تئوری ــن بیانی ــم ای ــا می توانی م
ــاس  ــم در مقی ــرد، آن ه ــتند ک ــا مس ــا آن ه ــه را ب ــوان بیانی ــود و بت ــد ش ــی و بازتولی بازخوان

ــت. ــادی اس ــات اجته ــای آن، ادبی ــک ج ــه ی ــی ک ــی و تخصص ــه و فن ــاًل عالمان ــات کام ادبی
 

 سه خطر مهم؛ خوانش رسمی، تحریف و تقلیل
ــن بیانیــه  ــن نکتــه توجــه کنیــم کــه حتمــاً دنبــال یــک خوانــش رســمی از ای ــه ای ــد ب 1. بای
ــات  ــه مختص ــن نقط ــا ای ــا ب ــاوت، منته ــای متف ــدد از زوای ــای متع ــد خوانش ه ــیم. بای نباش

شــکل بگیــرد. این هــا هم دیگــر را تقویــت می کننــد و در گفتمان ســازی مؤثرنــد. 
ــد؛ اگــر مــا  ــرار گیرن 2. نبایــد خوانش هایــی کــه بیانیــه را تحریــف می کننــد، مبنــا و محــور ق
ــف  ــوی تحری ــه خــودی خــود جل ــه داشــته باشــیم، ب ــاِس بیانی خوانش هــای صحیــح و در مقی

ــم.  ــرب زده، را می گیری ــنفکری غ ــای روش ــا خوانش ه ــه ب بیانی
ــم.  ــد بگیری ــز بای ــند را نی ــن س ــی در ای ــوی تقلیل گرای ــت و جل ــدی اس ــند ج ــک س ــن ی 3.ای

ــود. ــی ش ــه روزمر گ ــل ب ــد تبدی ــه نبای بیانی
 

 عقبه فکری بیانیه گام دوم
ــا تحلیــل  ــد، ت ــِن توحی ــه ای دارد. یــک نظــام فکــری اســت کــه از تبیی ــه یــک عقب ــن بیانی ای
ــی و  ــفه تاریخ ــگاه فلس ــی و ن ــوب اله ــت مطل ــمت غای ــه س ــت آن ب ــش و حرک ــام آفرین نظ
ــیاری  ــرفت و بس ــه پیش ــی و نظری ــه اجتماع ــخ و نظری ــل تاری ــخ و تکام ــت تاری ــل حرک تحلی
ریزنظریه هــای دیگــر مثــل کرامــت انســان، آزادی انســان، عدالــت، عدالــت اجتماعــی را در بــر 

ــد. ــتیبانی می کنن ــند را پش ــن س دارد و ای

ایــن بیانیــه یــک ضرب آهنگــی دارد کــه از یــک طــرف بــر »نظــام انقالبــی« تکیــه می کنــد و از 
ســوی دیگــر نیــز بــر جوانــان و بــر رفتــار انقالبــی. 

ــه  ــت ک ــده اس ــت ش ــه ای تربی ــل نخب ــک نس ــالمی، ی ــالب اس ــاِل انق ــل س ــن چه ــول ای در ط
ــا هســت.  ــاله در آن ه ــگ هشت س ــره( و جن ــاِل دوران حضــرت امام)قّدس ّس ــوی ده س ــار معن آث
ــد  ــی برخوردارن ــال، از عقالنیت ــن ح ــتند. در عی ــزرگ هس ــرمایه های ب ــراث دار آن س ــی می یعن
کــه شــرایط جامعــه جهانــی را می فهمنــد، مســائل انقــالب اســالمی را بــه صــورت عمیــق درک 
ــا  ــد و از آن ه ــرار می دهن ــب ق ــل را مخاط ــن نس ــا ای ــرت آق ــن دوران، حض ــذا در ای ــد ل می کنن

ــانند. ــرانجام برس ــه س ــن »گام دوم« را ب ــه ای ــد ک می خواهن
گویــی ایــن »آتــش بــه اختیــار« این جــا معنــا دارد. واقعــاً در دو ســه دهــه قبــل چنیــن چیــزی 
متصــور نبــود. لــذا در بیســت ســالگی انقــالب اســالمی ایشــان یــک بیانیــه ای دارنــد، امــا 
ایــن حــد از تکیــه بــر جوانــان و نســل جــوان در آن نیســت، بــه خاطــر ایــن کــه یــک 

ــود.  چنیــن ســرمایه ای در آن دوران تولیــد نشــده ب

 دولت سازی اسالمی توسط جوانان
ایــن بیانیــه در واقــع تبییــن گاِم »دولت ســازی و جامعه ســازی بــرای رســیدن 
بــه تمــدن اســالمی« اســت و آن را تئوریــزه می کنــد. ایــن هــم فقــط بــا نســل 
جــوان پیــش نخواهــد رفــت، بلکــه طبیعتــاً ســاختار های اجتماعــی هــم بایــد 
تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد و اصــالح شــود و همراهــی کنــد، منتهــی چــرا نســل 
ــر ســاخت های  ــه زی ــار اساســی دولت ســازی ک جــوان مخاطــب هســتند؟ چــون ب
آن ایجــاد شــده، روی دوش آن هــا اســت و اگــر آن هــا اقــدام نکننــد، ســاختارها 
ــه  ــیدن ب ــد. رس ــالمی نمی انجام ــت اس ــاخت های دول ــاد آن زیرس ــه ایج ب
دولــت اســالمی و تغییــر دولــت از دولــت مــدرن بــه دولــت اســالمی بــا 
ــه  ــک زیرســاختارهایی دارد ک ــه ی ــاج ب ــم خــودش، احتی ــام مفاهی تم
ــه آن را  ــد ک ــم می خواهن ــد و ه ــم می توانن ــوان ه ــل ج ــن نس ای

ایجــاد کننــد و ســاختارها دنبــال چنیــن کاری نیســتند. 
نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه ایــن نســل فرهیختــه و کارآمــد، 
ظرفیــت و انگیــزه ایــن کار و امیــد بــه تحقــق ایــن اهــداف را 

دارد و خســته و مأیــوس نیســت. 

 بازتولید مقیاس و شاخصی
برای ارزیابی انقالب اسالمی

وزمر گی شود بیانیه نباید تبدیل به ر

یک سرمایه اجتماعی به نام جوانان

در بیست سالگی انقالب اسالمی ایشان یک بیانیه ای دارند، اما این حد 
از تکیه بر جوانان و نسل جوان در آن نیست، به خاطر این که یک چنین 
سرمایه ای در آن دوران تولید نشده بود. 

مقیاس این بیانیه، مقیاس استراتژی امنیت ملی آمریکاست و 
دقیقاً در همان مقیاس است، منتها از منظر تمدن اسالمی
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من روی این بیـانیـه 
خیلی   زحمت کشیدم
زمــان شمــار تاکیـــدات و تبیینـــات
رهبــر انقـــالب بــر بیانیــه گــام دوم

رهبر انقالب اســالمی در یک نقطه عطف تاریخی و در چهل سالگی انقالب اسالمی بیانیه ای 
صادر کردند که ماحصل 60 ســال مجاهــدت و تالش و مبارزه و تجربه نزدیک به 30 ســال 
سکانداری انقالب و سرپرستی امت اســالمی بود. اکنون بعداز گذشت بیش از 6ماه از صدور 
این بیانیه تاریخ ساز، تاکیدات چندباره ایشــان بر تبیین و کار جدی بر بیانیه نشان از اهمیت 
فوق العاده موضوع دارد. در این اطالع نگاشــت با هم مروری می کنیم بر سیر زمانی تاکیدات و 

ارجاعات معظم له بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.

 22 بهمن ماه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی بود که اطالعیه  مهمی از دفتر 
مقام معظم رهبری صادرشد. این اطالعیه خبر از صدور بیانیه ای مهم می داد که 
قرار است تا چند روز دیگر متن کامل آن منتشر شود. سرانجام انتظارها به پایان 
رسید و متن کامل بیانیه  گام دوم انقالب منتشر شد. در این بیانیه رهبر حکیم انقالب 
اسالمی به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی 
اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرمودند. ایشان 
در بیانیه تاکید کرده بودند: 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.
صدور بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران | رهبر معظم انقالب

اشاره ای  تاریخی آیت اهلل شب زنده دار  بیانیه  از صدور  بعد   چند روز 
داشت به دیدار اخیرش با رهبر انقالب و روایتی را از آنچه ایشان درباره 
»بیانیه گام دوم انقالب« گفته بودند  نقل کرد.  آیت اهلل شب زنده دارگفت 
که رهبر انقالب به من فرمودند »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.«. این درخواست و مطالبه را ایشان دارند.
آیت اهلل شب زنده دار ، عضو شورای نگهبان |  در جلسه درس خارج فقه

فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی

ید
ر کن

ه کا
انی

ی بی
 رو

ب:
قال

ر ان
هب

از ر
ول 

ل ق
نق

استفاده از ظرفیت ها بر پایه خطوط بیانیه گام دوم
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رهبر انقــالب در حکمی که برای انتصاب ســردار 
جعفــری صادر کردنــد بازهم تاکیــدی بر حرکت 
بر مبنــای خطــوط ترســیم شــده در بیانیه گام 
دوم داشــتند. در فرازی از این حکم آمده اســت: 
»بهره گیــری از ظرفیتهای گســترده... در جامعه 

بویژه علماء دینــی و نخبگان فرهنگی و 
جوانان جهادی و انقالبی برای گسترش 
و تبیین معارف انقالب اســالمی بر پایه 
خطوط ترسیم شــده در بیانیه گام دوم، 
بــا برنامه ریــزی ...از جنابعالــی انتظار 

می رود.«
سردار  انتصاب  حکم  در   | اسالمی  انقالب  رهبر 

سرلشکر محمدعلی جعفری 

رهبــر انقــالب در مــاه رمضان دیــداری با 
دانشــجویان داشــتند و در آن دیــدار بــه 
تبیین نقاط اصلی بیانیه اشــاره ای داشتند. 
ایشــان بیانیه گام دوم را یک ترسیم کلی 
از گذشــته و حال و آینده انقالب توصیف 
کردند و فرمودند که چهار نقطه اصلی در 
این بیانیه مورد تاکید بوده است. ایشان 
نقطه اّول را »عظمــت حادثه انقالب«، 
نقطــه دّوم را »عظمت راه طی شــده 
و کارکــرد انقالب تا امــروز«؛ نقطه 
سوم را  »عظمت چشــم اندازی که 
باید به آن برســیم« و نقطه چهارم 
را »عظمــت نقش نیــروی جوان 

متعّهد« دانستند.
ایشان یک سوال اساسی درباره نحوه ورود جوانان 
به حرکت عمومی به ســمت چشــم انداز انقالب 
مطــرح کردند و فرمودند:»خب، حاال یک ســؤال 
اینجا مطرح می شــود و آن، این است که فرآیند 

ورود جوانان به این حرکت عمومی چیست؟«
بیانات رهبر فرزانه انقالب| در دیدار جمعی از دانشجویان
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63
انقالب

49
اسالم
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مردم، 

ملت
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علم، دانش

پژوهش
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جوان
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ایران

37
جهان،

دنیا

28
اقتصاد

22
جمهوری 

اسالمی

22
دشمن

21
اخالق

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
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 رهبر انقالب در دیداری که با مردم آذربایجان 
جریانات  در  تبریز  مردم  پیشگامی  از  داشتند 
انقالب تقدیر کردند و گریزی هم به گام دوم 
انقالب زدند وفرمودند: عزیزان من! در این گام 

دّوم هم پیشگام باشید و ان شاءاهلل خواهید بود.

بیانات رهبر انقالب| در دیدار مردم آذربایجان شرقی

 هفته گذشته خدمت مقام معظم رهبری بودیم و 
بیانیه گام دوم فرمودند، توصیه ها  ایشان در مورد 
بیانیه  آخر  بخش  ویژه  مخاطب  و  است  روشن 
جوانان به ویژه دانشگاهیان هستند و فرمودند این 
تبدیل  دانشگاه ها  در  عمومی  گفتمان  یک  به 

شود.
حجت االسالم و المسلمین رستمی | رئیس نهاد 

رهبری در دانشگاه ها 

 رهبر انقالب برای تنظیم بیانیه 
گام دوم انقالب یک ماه تامالتی را در 
ذهن می پروراندند و حدود 4 تا ۵ روز 
آخر هم متمرکز به نگارش و تدوین آن 
شده بودند. رهبری برای کلمه به کلمه 
و  کرده اند  باز  ویژه  بیانیه حساب  این 
پشت هر عبارت و کلمه این متن حجت 

و برهانی وجود دارد.
مجمع  عضو  صفارهرندی،  محمدحسین 
دبیران  اجالس  در   | نظام  مصلحت  تشخیص 

استان های حزب موتلفه اسالمی 

رهبر  و  رسید  جدید  سال   
نو  سال  سخنرانی  در  انقالب 
بازتاب  از  رضوی  حرم  در 
و  نخبگان  بین  در  بیانیه 
جوانان و قشرهای مختلف 
و  کردند  خرسندی  ابراز 
تاکید کردند که این موضوع 
در  است.  بیانیه  تبیین  به  نیاز  نشان دهنده 
ادامه ایشان از جوانان خواستند که شانه های خود را زیر بار 
مسئولیت های کشور بدهند و فرمودند: » ما در گام دّوم انقالب بایستی 
حرکت کشور را بر دوش جوان ها قرار بدهیم همچنان که در گام 
اّول در دوره  انقالب هم هدایت را امام می کرد اّما حرکت را و موتور 
چگونگی  تبیین  در  ایشان  می کردند.«  روشن  جوانان  را  پیشرفت 
حرکت در گام دوم انقالب فرمودند: »امروز گام دّوم انقالب این است: 
شناختن ظرفّیتها و مزیّتها و استفاده از آن ها و شناختن فسادها و 
رخنه ها و کمبودها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حّل آن ها.«
یمبیانات رهبر معظم انقالب | در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

ده
رار ب

ها ق
وان 

ش ج
 دو

ا بر
ور ر

کش
ت 

حرک
ید 

م با
 دّو

ام
ر گ

د
ید

اش
م ب

شگا
م پی

م ه
 دّو

ام
ن گ

ر ای
د

نقل قول دوم: بیانیه گام دوم به گفتمان عمومی در دانشگاه ها تبدیل شود
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نقـشـــــــــه حـــــــرکــــت

امروز گام دّوم انقالب این است: شناختن ظرفّیتها و مزیّتها و 
استفاده از آن ها  و شناختن فسادها و رخنه ها و کمبودها 

و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حّل آن ها
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ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 10 شهریور 1398ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقالب

■
 در گام دوم به علم آموزی اکتفا نکنیم،

تولید علم کنیم
 شما ماموریت اصلی جوان مومن انقالبی در 

گام دوم انقالب را چه می دانید ؟ 
ــد  ــی می فرماین ــن )ع( در حدیث امیرالمومنی
ارزش و قیمــت انســان بــه علــم و ادب 
اوســت. رهبــر معظــم انقــالب هــم در 
پیشــرفت  ضــرورت  بــر  ســال ها  ایــن 
بســیار تاکیــد  مــا  جامعــه   علمــی 

 داشته اند. 
ــی  ــالب، یک ــن در گام دوم انق ــر م ــه نظ ب
ــن  ــوان موم ــای ج ــن ماموریت ه از مهمتری
ــم و  ــالح عل ــه س ــدن ب ــز ش ــی مجه انقالب
ــه  ــوا ب ــام ق ــا تم ــد ب ــا بای ــت. م ــل اس عم
ســمت اقتــدار علمــی و تکنولوژیــک حرکت 
تاریخــی  عقب ماندگی هــای  و  کنیــم 
ــه  ــت ب ــم. حرک ــران نمایی ــته را جب گذش
ســمت علــم و تحصیــل هــم کافــی نیســت. 
بایــد به قــول رهبــری تولیــد علمــی داشــته 
ــت و  ــور اس ــنخ ن ــم از س ــم ه ــیم. عل باش

باعــث روشــنایی می شــود.

■
مداح تراز انقالب باید ناصر امام باشد

 به نظر شــما یک مداح در تراز انقالب چه 
ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 اگــر بخواهــم در یــک کلمــه ایــن موضــوع 
ــراز  ــی ت ــم مداح ــم می گوی ــح بده را توضی
اعتقــادات شــیعی و اســالمی و انقــالب، 
ــام  مداحــی ای اســت کــه باعــث نصــرت ام
ــام  ــر ام ــد ناص ــداح بای ــن م ــود. بنابرای بش
باشــد؛ یعنــی بــه گســترش فکــر و اندیشــه 

ــد. ــرام او کمــک کن و م
ــد  ــداح بای ــه م ــت ک ــن اس ــدی ای ــه بع نکت
ــد ایــن آبرویــی کــه دارد و بســتری کــه  بدان
ــت  ــام اس ــف ام ــده از لط ــم ش ــرای او فراه ب
ــرار  ــد نظــر ق ــام را م ــت ام ــد رضای ــس بای پ

ــا  ــرد ت ــده بگی ــد. خــود را بشــکند و نادی ده
ــده  ــد و دی ــی کن ــام تجل ــارک ام ــود مب وج
شــود؛ همــان طــور کــه در کربــال یــاران امــام 
ــد و  ــده بودن ــا ش حســین)ع( در حضــرت فن
اطاعــت محــض می کردنــد. مــداح بایــد مثــل 
یــاران کربالیــی حضــرت و بــه تأســی از آن ها 
حضــرت  اطاعت پذیری شــان  نمــاد  کــه 
عبــاس)ع( اســت، تســلیم محــض ائمه باشــد.

 ■
عزاداری تراز انقالب اسالمی انسان ساز است

اسالمی  انقالب  تراز  فکر می کنید عزاداری   
باید چگونه باشد؟

ــالمی  ــالب اس ــراز انق ــزاداری ت ــه و ع روض
عــزاداری  و  روضــه  اســت.  انسان ســاز 
صفــات  می ســازد،  انســان  ائمــه  بــرای 
ــد  ــدار می کن ــا بی ــانی را در م ــی و انس اله
ــه  ــق را ب ــرای ح ــداری ب ــتقامت و پای و اس

یــادآور می شــود. انســان 
مداحــی  و  عــزاداری  اینکــه  خالصــه 
باعــث  و  دارد  جهــت  ائمــه  بــرای 
اجتماعــی  و  فــردی  برکــت  و   نورانیــت 

می شود.

■
قرار است شعائر تقویت شوند نه افراد

 به نظر شــما رســانه ها و افرادی که بعضًا 
به صــورت خودجــوش در فضــای مجازی 
در حــوزه مذهبــی فعالیــت می کنند چه 
 جایگاهــی دارنــد چــه نقشــی می توانند

 ایفا کنند؟
ــي  ــانه مذهب ــه رس ــت ک ــن اس ــوال ای س
خودجــوش، رســانه ای اســت کــه در خدمت 
یــک تفکــر اســت؟ مبانــي مشــخصی دارد؟ 
یــا رســانه زرد اســت؟ آیــا می تــوان بــا 
ــي  ــر محتوای ــی« ه ــی »مذهب ــگ و لعاب رن
را پررنــگ و یــا کــم رنــگ کرد؟رســانه 
ــدون  ــا را ب ــن کاره ــی ای ــد وقت ــد بدان بای

ــب  ــذب مخاط ــراي ج ــا ب ــا صرف مبن
به ســمت  ذائقه هــا  مي دهــد،  انجــام 
ســوق  به هرقیمتــي  شــهرت طلبي 

بــد. مي یا
اســت کــه شــعائر  ایــن  بــر  قــرار 
ــت شــوند،  ــي تقوی ــی دین الهــی و مبان
نــه افــراد. بایــد ارزش هــاي کنونــي 
وثروت طلبــي  شــهرت طلبي  مثــل 
ــه  ــم ک ــا کاری کرده ای ــد. م ــر کن تغیی
بچه هــای شهرســتانی برونــد دنبــال 
قــرض  بــه   و  گــزاف  هزینه هــاي 
ــداح در  ــه م ــم ک ــد. کاری کردی بیفتن
ســرخوردگي  احســاس  شهرســتان 

ــد.  کن

■
مداح ویترین مؤثر انقالب اسالمی است 

 چرا این اتفاق افتاده است؟
چــون رســانه ها تــرازي را به عنــوان 
هیئــت و یــا مــداح موفــق نشــان دادنــد 
ــدم  ــت. معتق ــي اس ــه اش کّم ــه هم ک
ــی  ــن مبان ــود ای ــل نب ــه دلی ــروز ب ام
محکــم و ارزشــی کــه بایــد یــک عقبــه 
علمــی و تئوریــک بیایــد بــرای فضــاي 
رســانه مذهبــی مــا مبانــی تعریــف 
ــد، دچــار ضعــف هســتیم و رســانه  کن
و  مؤلفــه  یــک  مي توانــد  به راحتــي 
ــل  ــه ارزش تبدی ــي را ب ــه فرهنگ مقول
کنــد و هــر کســي هــم آن شــاخصه را 
داراســت به عنــوان الگوهایــی به صــورت 
عمومــی معرفــی کنــد. مثــاًل ایــن مداح 
بــه خاطــر ایــن بــرای ما بــاارزش اســت 
ــذارد،  ــرام می گ ــادرش احت ــه م ــه ب ک
نمــاز اول وقــت می خوانــد، خمــس 
ساده زیســت  مــداح  ایــن  می دهــد، 
بــود چــون امــام فرمــود ســاده زندگــی 
ــو  ــم ول ــي کنی ــا را معرف ــد. این ه کنی
اینکــه ایــن مــداح  پشــت قلــه دماونــد 
در محلــه ۵0 نفــره مداحــی کنــد ایــن 

ــم. ــزرگ کنی ــداح را ب م

■
رسانه های انقالبی ویترین انقالب را 

به درستی بچینند
کــه  کســي  اگــر  بدانیــم  بایــد 
بــزرگ  را  دارد  فراوانــي  عیب هــاي 
ــي  ــاي فرهنگ ــرش در فض ــم تاثی کنی
ــود  ــت. نش ــروس  اس ــر وی ــد تاثی مانن
از  بعضــي  همه گیرشــدن  بانــي  مــا 
روحیــات اشــتباه به خاطــر مشــهور 
شــدن افــراد شــویم. امــروزه مــداح 
ــالب  ــر انق ــیار مؤث ــن بس ــک ویتری ی
اســالمی اســت. بایــد مراقــب بــود 
ــوس  ــال نامحس ــور کام ــا به ط ــي م گاه
ــن  ــویم. بنابرای ــت مي ش ــم مدیری داری
بایــد ویتریــن را خودمــان طراحــی 
مدیریــت  طــوري  خالصــه  کنیــم. 
کنیــم کــه در خدمــت »مــن« نباشــیم، 

در خدمــت امــام حســین باشــیم.

 مــداح تــا چــه انــدازه می توانــد 
ــه  ــطح جامع ــی در س ــد آفرین ــث امی باع

و در دل مــردم شــود؟
در همیــن جامعــه مــا کــه همــه از 
مشــکالت می نالنــد جوانــان مدافــع 
ــترس ها و  ــن اس ــود همی ــا وج ــرم ب ح
ــد  ــی می بینن ــف وقت ــکالت مختل مش
ــت از  ــر اس ــت در خط ــل بی ــم اه حری
ــر  ــد. مگ ــان می گذرن ــود و زندگی ش خ
آن هــا هــم مثــل مــا در همیــن جامعــه 
زندگــی  متالطــم  و  آشــفته  ظاهــرا 
می تواننــد  پــس چطــور  نمی کننــد 
ــخ در  ــد؟ پاس ــداکاری کنن ــه ف اینگون
ایــن اســت کــه آن هــا  از افــق باالتــری 
ایــن زندگــی و دنیــا را می بیننــد پــس 
بهــم ریختــه نمی شــوند؛  و  آشــفته 
ــادات معنــوی  ــا آرامــش و اعتق بلکــه ب
ــد.  ــتی بگیرن ــم درس ــد تصمی می توانن

• ابوذر بیوکافی• متولد 1363 شهرستان لنگرود• ساکن قم
• مداح جوان و انقالبی

از زبان خودش:
ــه  ــید ک ــر بپرس ــا اگ ــردم ام ــگري ورود ک ــه ستایش ــه عرص ــي ب  از دوران کودک
ــاي  ــتجابت دع ــش اس ــم  علت ــد بگوی ــم  بای ــرار گرفت ــیر ق ــن مس ــور در ای چط
پــدرم در زمــان جنــگ اســت کــه از خــدا خواســته بودنــد فرزنــدی بــه آنهــا عطــا 
کنــد کــه مــداح بشود.ازمحضراســاتید بزرگــواری چــون حــاج ســعید حدادیــان، 
ــی، حــاج مهــدی سلحشــور، حــاج  حــاج حســین هوشــیار، حــاج قاســم رضای
ســیدمهدی میردامــاد و اســاتید دیگــری چــون حــاج محســن طاهــری و حــاج 
ــار  ــد، درکن ــت و اخــالق بوده  ان ــتاد طریق ــم اس ــه همیشــه برای ــو ک ــم نیک قاس

مداحــی کســب فیــض کــرده ام.

مداح باید ناصر امام باشد یعنی به گسترش فکر و اندیشه و مرام 
او کمک کند

ابوذر بیوکافی در گفتگو با نقطه سرخط:

عزاداری تراز انقالب اسالمی،
انسان ساز است

  گفتگو از: صدیقه  رضوانی نیا 
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ــاص  ــات خ ــه احساس ــد ک ــدق می کن ــم ص ه
ــان  ــوع بی ــک موض ــه ی ــبت ب ــان را نس خودش
می کننــد و ایــن احســاس ممکــن اســت زیبــا 
و جــذاب باشــد و یــا اینکــه دردهــای خودشــان 
ــی اســاس  ــد. ول ــان می کنن ــن بی ــن بی را در ای

ــه دانــش باشــد. شــعر هیئــت، بایــد متکــی ب

از البه الی گفت وگوهای مؤدب
 با سایر رسانه ها

■ چنــدی پیــش عزیــزی کــه بــا مــن فاصلــه 
فکــری زیــادی دارد، بــرای شــعری کــه جایــی 
منتشــر کــرده بــودم پیامــی گذاشــته بــود کــه: 
ایــن معجــزه ادبیــات اســت کــه می توانــد 
بیــن مــن و شــما بــا ایــن شــعر وحــدت حســی 
ایجــاد کنــد. جامعــه مــا همیشــه و ایــن روزهــا 
ــو  ــل س ــه چه ــم ب ــرف عال ــار ط ــه از چه ک
ــن  ــه ای ــزی ب ــر چی ــتر از ه ــندش بیش می کش
گفت وگوهــا  و  همدلی هــا  و  هم حســی ها 
نیــاز دارد تــا بتوانیــم ایــن خانــه و ایــن 
ــی در  ــیع انقالب ــم. تش ــظ کنی ــرزمین را حف س
قالــب جمهــوری اســالمی ظرفیــت خــودش را 
در جهــان نشــان داده اســت و اردوگاه اســتکبار 
ــا را  ــردم م ــش م ــه و گزین ــاس مصاحب ــر اس ب
تفکیــک نمی کنــد. آن هــا ایــن خــاک را زادگاه 
تفکــر سیاســی جدیــد اســالم می داننــد و جــز 
ــدام ســاختارهای  ــن ســرزمین و انه ــودی ای ناب

ــد.  ــی ندارن ــدرت آن خیال ق

■ رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا شــاعران 
در ســال های گذشــته از شــعر بــه عنــوان 
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــد و م ــاد کردن ــی ی ــروت مل ث
ــروت  ــن ث ــرای ای ســمت حرکــت کنیــم کــه ب
ــن  ــعر اصلی تری ــتی بیندیشــیم؛ ش ــر درس تدبی
ــی  ــش مهم ــت و بخ ــران اس ــور ای ــر کش هن
از میــراث اندیشــه و فرهنــگ مــا را در بــر 
ــت گذاری  ــال در سیاس ــن ح ــا ای ــرد؛ ب می گی

ــت. ــده اس ــع ش ــوم واق ــیار مظل ــی بس فرهنگ

• علی محمد مؤدب • شاعر آیینی، شاعر انقالب • متولد 13۵۵، تربت جام 
• کتاب ها: عاشقانه های پسر نوح، کهکشان چهره ها و... 

شــعرآیینی یکــی از هنرهایی اســت کــه در دوران بعــد انقــالب اســالمی رشــد 
چشــمگیری داشــته و دوران معاصــر را می تــوان یکــی از دوران هــای درخشــان ادبیــات 
فارســی دانســت. شــاعران بــزرگ و پیشــتازی مثــل حســن حســینی،قیصر امیــن پور و 
شــاعران متاخــر تر مثــل علیرضــا قزوه،فاضــل نظری،حمیدرضــا برقعی، محمــد مهدی 
ســیار،میالد عرفــان پــور و... جــزو شــاعرانی بــوده انــد کــه تحــت تاثیــر انقالب اســالمی 
و مفاهیــم نــاب جــاری در آن شــعر ســروده اند.علــی محمــد مــؤدب را می تــوان یکی از 
شــاعران جــوان انقــالب اســالمی دانســت کــه در ایــن ســالهای بعــد انقــالب  در ســاحت 
مفاهیــم انقالبــی شــعر گفته اســت. بــه مناســبت فرا رســیدن محرم حســینی بــا مؤدب 

دربــاره شــعرآیینی و عاشــورایی و شــعر تــراز انقــالب اســالمی بــه گفت وگــو نشســتیم.

شاعری می تواند شاعر انقالب اسالمی لقب بگیرد که در حوزه 
مفاهیم انقالب اسالمی صاحب نگاه و نگرش و نظر باشد

علی محمد مؤدب شاعر آیینی در گفت وگو با نقطه سرخط:

جوان انقالبی باید تاریخ و تبار 
خود را به درستی بشناسد

 ■
شاعر انقالب اسالمی

پایبند مفاهیم ناب و اصیل انقالب است
ویژگی شاعر تراز انقالب اسالمی چیست؟ 
تســلط به ســنت های ادبی و مفاهیم ناب 
انقالبی و اسالمی دو مشــخصه اصلی شاعر 
تراز انقالب است. اگر در خود اصطالح شاعر 
انقالب اسالمی دقت شود مشخص می شود 
که ایــن فرد چه هســت و چه باید باشــد. 
یعنی شاعر باید به هر ســه جزء این عبارت 
پایبند و معتقد باشد. به این معنا که  مسلط 
به اسلوب های شــعری و فنی ادبیات و شعر 
باشــد و نسبت مشــخص و روشنی با سنت 
شعر ایران داشــته باشد، ســیر آثار شعری 
ایران در دوره هــای مختلف را بشناســد و 
به آن آگاه باشــد و در یک جمله متعهد به 

کیفیت باالی شعری باشد.
مفهــوم انقــالب اســالمی هــم در ایــن 
عبــارت بســیار مهــم و تعییــن کننــده 
اســت. یعنــی هنرمنــد شــاعر بایســتی 
ایــن  نــاب  مفاهیــم  جســت وجوی  در 
ــد،  ــد توحی ــی مانن ــد. مفاهیم ــالب باش انق
ــت  ــهادت، معنوی ــت، ش ــی، امام عدالت طلب
و... در اندیشــه انقــالب اســالمی مطــرح 
ــد  ــی بای ــی و انقالب ــاعر آیین ــه ش ــت ک اس
ــده انقــالب  اهــل تأمــل  و مطالعــه در پدی
و مفاهیــم آن باشــد. یــک انقــالب اســالمی 
کــه  افتــاده  اتفــاق  ایــران  در  شــیعی 
ــد شــاعر انقــالب اســالمی  شــاعری می توان
مفاهیــم  حــوزه  در  کــه  بگیــرد  لقــب 
انقــالب اســالمی صاحــب نــگاه و نگــرش و 
نظــر باشــد و دربــاره وقایعــی کــه ذیــل این 
انقــالب اتفــاق افتــاده، حــاال چــه در داخــل 
ــارج از  ــا خ ــران ی ــی ای ــای جغرافیای مرزه
ایــن مرزهــای جغرافیایــی، شــعر بســراید و 
واکنــش داشــته باشــد و ایــن شــعر آنقــدر 
ــعر  ــار ش ــه در کن ــد ک ــر باش ــوی و فاخ ق

ــد. ــه باش ــل ارائ ــزرگان  قاب ب
■

شعر انقالب معیارها و مرزهای
وشنی دارد  ر

اگــر آثــار شــاعرانی مثــل مولــوی، ســعدی، 
ــت  ــنامه دار اس ــنایی و... شناس ــظ، س حاف
ــی  ــی خاص ــی و محتوای ــخصات ادب و مش
بــه  هــم  اســالمی  انقــالب  شــعر  دارد 
لحــاظ فنــی و هــم محتوایــی ویژگی هــای 
ــن شــعر  ــل دفاعــی دارد. ای مشــخص و قاب
ــی پایبنــد اســت و  ــه ســنت های ادب هــم ب
ــم  ــال برجســته کــردن مفاهی ــه دنب هــم ب
و موضوعاتــی اســت کــه در اثــر وقــوع 
انقــالب اســالمی پررنــگ شــد. شــاعر 
انقــالب اســالمی ضمــن تســلط ادبــی، 
مرزهــای عقیدتــی و جغرافیایــی را هــم  
ــاعر  ــف ش ــن موق ــر م ــه نظ ــد. ب می شناس
ــت و  ــه جه ــت ک ــعری اوس ــوع ش و موض
نــگاه و نگــرش شــاعر را نشــان مــی دهــد. 
شــاعری کــه وطــن عقیدتــی و جغرافیایــی 
ــد  ــه درســتی می شناســد می توان خــود را ب

ــراید. ــالمی بس ــالب اس ــزار انق ــعر ت ش
 ■

شاعر  انقالبی برآیند شعرش امیدوار 
کننده است

یکی از تاکیدات جدی رهبرمعظم انقالب 
در بیانیه گام دوم امیدآفرینی اســت. از 
طرفی یکی از رسالت های شاعران متعهد 
نگاه انتقادی به مسائل است این دو چطور 

با هم قابل جمع است؟ 
واقعــی  شــاعر  کــه  نمی پذیــرم  مــن 
ســیاه نمایی  به دنبــال  اســالمی  انقــالب 
جریــان  در  مــن  نظــر  از  زیــرا  باشــد. 
ــم.  ــیاه نمایی نداری ــالب س ــعر انق ــی ش اصل
ــوی  ــه معن ــا خان ــبتش ب ــه نس ــاعری ک ش
ــی  ــی یعن ــه جغرافیای ــی مذهــب و خان یعن
کشــورش روشــن اســت و ایــن نســبت 
ســیاه نمایی  هرگــز  می کنــد؛  حفــظ  را 
نمی کنــد. او امربه معــروف و نهی ازمنکــر  
و انتقــاد می کنــد. امــا شــعرش تلــخ و 

نیســت. ناامید کننــده 
ــر،  ــزوه، قیص ــان، ق ــل جعفری ــاعرانی مث ش
محمدکاظــم کاظمــی و... خــط قرمزهایــی 
ــا را از وادی  ــه آنه ــد ک ــان دارن در شعرش

ــگاه  ــی دارد. ن ــه م ــان نگ ــی در ام ــیاه نمای س
ــح  ــان صری ــه اطرافش ــه جامع ــبت ب ــا نس آنه
و پــر انتقــاد  امــا سرشــار از امیــد و نــگاه 
ــران  ــه ای شــیعی اســت. چــون ایــن شــاعران ب
ــا  و بــه خاســتگاه مذهب شــان ارادت دارنــد و ب
ــد و  ــد حــرف می زنن ــه دارن الفــت و عشــقی ک
ــا انقــالب  ــا دیــن ی به دنبــال تخریــب کشــور ی
نیســتند. بنابرایــن برآینــد شــعری آنهــا مثبــت 

ــت. ــده اس و امیدوارکنن
ماموریت و رســالت جوان مومن و انقالبی در 

گام دوم انقالب را چه می دانید؟ 
اســت.  نظــرم شــناخت خیلــی مهــم  بــه 
یعنــی یــک جــوان انقالبــی بایــد تاریــخ و 
تبــار و گذشــته خــود را بــه درســتی و عمیــق 
ــل  ــالمی تحلی ــالب اس ــه انق ــد. از واقع بشناس
ــا جامعــه  درســتی داشــته باشــد و متناســب ب

ــد. ــت کن ــروز حرک ام
 ■

شعر آیینی باید مبتنی بر متن باشد 
ویژگی های  چه  محرمی  و  عاشــورایی  شعر 

خاصی دارد؟
موفــق  شــعر  نمی توانــد  شــاعری  هــر   
عاشــورایی کــه در هیئت هــا هــم خوانــده 

بســراید. شــود 
شــعری کــه در هیئت هــا خوانــده می شــود 
ــان خــاص ســروده نشــده  ــرای مخاطب ــط ب فق
اســت. بلکــه مشــخصه ایــن نــوع شــعر آیینــی، 
ــه و  ــا عالق ــه ب ــت ک ــوه آن اس ــان انب مخاطب
ــب  ــد و مخاط ــت رفته ان ــان هیئ ــل خودش می
ــی اجــرای  ــب مداحــی و حت ــن شــعر در قال ای

شــعری شــده اند.
ــات  ــی و ادبی ــعار آیین ــاره اش ــم درب ــه مه نکت
عاشــورایی ایــن اســت کــه شــعر بایــد مبتنــی 
بــر متــن باشــد، چــون یــک طــرف شــعر، وجود 
شــاعر و احساســات اوســت و طــرف دیگــر بایــد 
ــر متــن باشــد، نبایــد شــعر مذهبــی  مبتنــی ب
تنهــا اکتفــا بــر احساســات صــرف شــاعر 

ــد.  ــته باش داش
متاســفانه، اشــعار احســاس محــور، زیادنــد 
حتــی ایــن موضــوع در مــورد آدم های شــاخص 

آتــــــــــش به اختــــــــیار
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جمهوری اســالمِی امروز کجا، بیســت 
ســال قبل و سی ســال قبل کجا! زمین 
تا آسمان تفاوت کرده پیشرفت های ما و 
قدرت اقدام ما و توانایی های گوناگون ما، 
چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ نظامی، 
چه از لحاظ بخش های گوناگون اقتصادی 

کشور؛ کشور پیشرفت کرده، دشمن هیچ 
غلطی نمی تواند بکند؛ مالحظه دشمن را 
از این جهت نکنیــد. یعنی واقعاً آنچه در 
چهل سال اّول نتوانســتند انجام بدهند، 
در چهل ســال دّوم هم بــه توفیق الهی 
نمی توانند انجام بدهند و چهل سال دّوم 

برای ما از چهل سال اّول بهتر و برای آنها 
بدتر خواهد بود؛ این را مطمئن باشــید و 

تردید در این نکنید.

اعضای  رئیس جمهورو  دیدار  در  بیانات 
هیئت دولت 30 مرداد 98

سرمشق
تردید نکنید چهل سال دّوم برای ما از چهل سال اّول بهتر است

»از انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی« منتشر شد
از مهمترین دغدغه های امروز جوان مومن انقالبی، در رابطه با بیانیه 
گام دوم این اســت که جایگاه خودش را نسبت به این بیانیه بشناسد 
و بداند که در تمدن سازی اســالمی که مقدمه ظهور است چه نقشی 
می تواند ایفا کند. جمعی از محققین موسســه جوانان آستان قدس 
رضوی کتابی با عنوان »از انقالب اســالمی تا تمدن اســالمی« نوشته  و به چاپ 
رسانده اند تا پاســخی باشــد به بخشــی از این دغدغه ها؛ دغدغه هایی از جنس 

احساس مسئولیت.سرفصل هایی از این کتاب را با هم مرور می کنیم:
• ریشه ها، دستاوردها و آسیب های انقالب اسالمی

• چیستی تمدن اسالمی
• چیستی علم دینی و علوم انسانی اسالمی و ضرورت تحول در آن

• معرفی و بررسی تمدن غرب و مقایسه آن با تمدن اسالمی 
• وظایف جوان مومن انقالبی در راستای تمدن سازی

 راه حل اجرایی گام دوم
در ماهنامه حلقه وصل

بچه های جبهــه فرهنگی  از  خیلی 
انقالب با نشریه »حلقه وصل« آشنا 
هستند. این ماهنامه با هدف ایجاد 
یک حلقه اتصال بین جوانان و نیروهای مومن 
انقالبی چند سالی هســت که کارش را با قوت 

شروع کرده و ادامه داده است.
حلقــه وصل هفتادمین شــماره خــودش را با 
محوریت بررســی و تحلیل و ارائه راه حل برای 
اجرایی کردن بیانیه گام دوم منتشر کرده است. 
ماهنامه حلقه وصــل در این شــماره در قالب 
یادداشــت و مصاحبه با کارشناسان عرصه های 
مختلف در یک نگاه جامــع و از ابعاد مختلف، 
بیانیه گام دوم را مورد تحلیل قرار داده و به این 
سوال پاسخ داده اســت که برای اجرایی کردن 

بیانیه گام دوم چه باید کرد؟
 برای دسترســی بــه این نشــریه به ســایت

 www.hvasl.ir مراجعه کنید.

نرم افزار »مبادی قرآنی بیانیه گام 
دوم انقالب« عرضه شد

نســخه موبایلی نرم افزار فرهنگنامه 
قرآنی »مبادی قرآنی بیانیه گام دوم 
انقالب« به همت پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی تولید و به بازار ارائه شد.
از جمله ویژگی های این نرم افــزار که برگرفته 
از کالن پــروژه فرهنگ قرآن اســت، می توان 
به وجود ده هــا مدخل اصلی و هــزاران عنوان 
فرعــی مرتبــط بــا بیانیــه گام دوم انقــالب 
اسالمی، دسترسی ســریع و آسان به اطالعات 
قرآنی مرتبط با موضــوع بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی، جستجو در عناوین و محتوا و... اشاره 

کرد.
دریافــت  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
»مبــادی  قرآنــی  فرهنگنامــه  افــزار  نــرم 
انقــالب« دوم  گام  بیانیــه   قرآنــی 
 www.cafebazaar.ir/install نشــانی  به 

مراجعه کنند.

از عناوین جهان، همین ما را بس.... 
#گام_دوم_انقالب

گزیده ای از واکنش های کاربران توییتر 
به انتشار بیانیه#گام_دوم_انقالب:

حس می کنم 40 سال است رهبری منتظر بوده 
تا فرصتی بیابد و برخــی از این حرف ها را بزند. 
پیداســت به برخی جمالت و تعابیر سال ها فکر 

شده است. 
انتخاب عنــوان #گام_دوم برای پیــام راهبردی 
رهبر انقالب، حــاوی دو پیام اســت: 1. انقالب 
اســالمی از مرحله اول و موانعــش عبور کرده 
است. 2. جمهوری اسالمی تازه در آغاز راه است

با تبیین #گام_دوم_انقالب توســط مقام معظم 
رهبری مسیر پر فراز و نشــیب انقالب تا ظهور 
را آگاهانه تر، امیدوارتر و پرشــورتر از پیش طی 

خواهیم کرد!
گام_دوم_انقــالب یعنی گذر به جایــی که قوا 
و نهادهــای ما روح انقالبی گری در کالبدشــان 
دمیده شــود یعنی گذر از "ظاهِر انقالبی نما" به 
"باطِن انقالبی گری ست" به جایی که مردم، کامال 
تحوِل اســالمی را در مجموعه های کشور حس 
کرده باشند و نه اینکه صرفاً عکس شاه از ادارات 

کشور حذف شده باشد
انقــالب رو جوانــان ۵7 برداشــتند،  گام اول 
#گام_دوم_انقالب رو هم جوانان ۹7 باید بردارند 

والغیر...!
شــاه بیت نشــاط آفرین و شــور انگیــز پیام 
راهبردی رهبر معظم انقالب: "...شمایید که باید 
کارآزمــوده و پُرانگیزه از انقالب خود حراســت 
کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که 
ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 
خورشــید والیت عظمیٰ )ارواحنا فداه( اســت، 

نزدیک کنید." 
مقام معظم رهبری تو #گام_دوم_انقالب چشــم 
امیدشون رو به ما جوان ها دوختند.این نگاه آقا به 
جوان ها هم وجودمون رو سرشار از حس افتخار 

میکنه هم مسئولیت مون رو سنگین تر میکنه.
تو گام اول آمریکا رو له کردیــم تو #گام_دوم_

انقالب ان شاءاهلل اسرائیل رو له میکنیم
گام اول انقالب فریاد دیــروز امام خمینی)ره( و 
#گام_دوم_انقــالب فریاد امروز امــام خامنه ای 

است و آن ادامه فریاد امام حسین)ع( است
نگاه خوشبینانه به آینده کلید اساسی تمام قفلها 

و مشکالت است.... 
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