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چرا رهبری جوانان را مخاطب اصلی بیانیه قرار داده اند؟

شانه های زیر بار
  احسان کفشدار طوسی

 دانشجوی دکتری فقه جزایی

آنچه در ســال های اخیر فراموش شــده  و 
منتهی به این مطلب شــده است که انقالب 
اسالمی در چهل ســالگی خودش آن جایگاه 
شایسته خود را نداشــته باشد و مقام معظم 
رهبری در بیانیــه گام دوم انقــالب تاکید 
اساسی در این مطلب بفرمایند، نادیده گرفتن 
نقش آفرینی جوانان در کارها و مناصب مهم 

کشور است.
 دولت تدبیر به عنوان پیرترین کابینه انقالب 
اسالمی، در عمل ثابت کرده است که اعتماد 
چندانی به جوان ندارد. حتــی کار به جایی 
می رســد که بعد از تصویب قانــون منع به 
کارگیری بازنشستگان در مناصب مهم، آنچه 
در واقع محقق می شود، جابجایی قدرت بود 
و اکثر مدیران دولتی بعــد از عزل، در جایی 
دیگر به عنوان معاون و مشاور با حقوقی باالتر 
نصب شدند. این در حالی است که اگر گریزی 
به تاریخ انقالب بزنیم، می بینیم در گام اول 
انقالب یعنی در پیروزی انقالب، دفاع مقدس 
و دولت، این جوانان بودند که بار اصلی را به 
دوش کشــیدند و افتخاراتی کم نظیر ایجاد 
کردند. خوب اســت به تاریخ تولــد و زمان 
پذیرش مسئولیت ســران ۳ قوه در دهه ۶۰، 

نگاهی بیاندازیم: 
آیت اهلل رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه: متولد ۱۳۳۹/ 
اولین ســمت بزرگ در ســن ۲۰ ســالگی 
در ســال ۱۳۵۹ به عنوان دادســتان انقالب 

اسالمی شهر کرج
دکتر روحانی؛ رئیس جمهور: متولد ۱۳۲۷/ اولین 
ســمت بزرگ در سن ۳۷ ســالگی در سال 
۱۳۶۴ به عنوان فرماندهی  ستاد کل  پدافند 

هوایی  کشور
 دکتر علی الریجانی؛ رئیس قــوه مقننه: متولد 
۱۳۳۶/ اولین سمت بزرگ در سن ۲۵ سالگی 
در سال ۱۳۶۱ به عنوان معاون سپاه و جانشین 

ستاد کل سپاه 
 مگر جوان دهه ۶۰ که توان به دوش کشیدن 
بارهای مهم انقالب و جنگ را داشــته با جوان 
دهــه ۸۰ و ۹۰ فــرق می کند که مســئوالن 
ارشد دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مایل به 

واگذاری مناصب مهم به جوانان نیستند؟!
 اینکه انگیــزه، قصــد و نیت هر کــدام از 
مسئولین ارشــد نظام در واگذار نکردن امور 
به جوانان چیست، بماند در مجالی دیگر که 
حتما به آن خواهیم پرداخت. ولی آنچه مهم 
اســت، فرمان ولی امر و امام جامعه است که 
اول خطاب به جوانان فرموده اند: »جوانــان 
بایــد شــــانه های خـود را بـــه زیـر بـار 
مسـئولیت دهنـــد«. جوانان ایران اسالمی، 
باید برای پذیرش چنین بار ســنگینی آماده 
شوند و مســئوالن هم میزان والیت مداری 
خود را با واگذاری مناصب مهم به جوانان در 

عمل ثابت کنند.

یادداشت سردبیر

جوان دهه 60 می تواند، 
ولی جوان دهه 80 و 90

نمی تواند!

 از نظر رهبری جوانان صرفا افرادی نیستند که بایستی بار 
آینده را بر دوش آنان قرار داد؛ بلکه ایشان مهم ترین موفقیت 

و اصلی ترین و شیرین ترین میوه انقالب هستند

جوان
بازیگر اصلی گام دوم

مهدی محمدی
روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی

یکــی از نکاتی کــه نقشــه  راه گام دوم بایســتی بر اســاس آن تنظیم شــود، 
ــان  ــن گام مهــم هســتند کــه در کالم و نظــر رهبــری جوان بازیگــران ای
هســتند. اگرچــه این پیــام مملــو از امید بــرای حرکــت در گام دوم اســت، 
امــا گام ســختی اســت و دشــواری های زیــادی بر ســر راه مــا قــرار خواهد 
گرفــت و چــه بســا از گام اول دشــوارتر، پرســنگالخ تر و مســتلزم وقــت، 
انــرژی، اســتحکام، ایمــان، اعتقــاد و انگیــزه بیشــتری باشــد. لذاســت که 
جوانــان را کاندیــدا کردنــد و ایــن مورد نشــان دهنده چند مســئله اســت.

 اوالً ایشــان اعتقــاد دارنــد کــه جوانــان قــادر بــه کشــیدن این بار هســتند 
و برخــالف تصــور عــده ای کــه حتــی در رفتارشــان نیــز آشــکار اســت، تا 
حــدی می تــوان بــه نســل جــوان اعتمــاد کــرد، آقــا ایــن نظــر را ندارنــد. 
از نظــر مــن بیانــات ایشــان نشــان دهنده بــاور عمیــق بــه نســل جــوان 
اســت. وگرنــه چنین ریســکی بر ســر نســلی کــه هنــوز در مــورد ارزش ها 
و آرمان هایــش بحــث وجــود دارد، توجیهــی نــدارد. بنابراین نظر ایشــان 

قطعــا مبتنــی بــر ایمــان بــه این نســل اســت.
رهبــر انقــالب در پیام شــان فرموده انــد کــه جوانــان بزرگ تریــن ثــروت 
و دارایــی انقــالب هســتند. ایــن مســئله مهمــی اســت که از نظــر ایشــان 
ــان  ــر دوش آن ــار آینــده را ب ــان صرفــا افــرادی نیســتند کــه بایــد ب جوان
قــرار داد؛ بلکــه مهم تریــن موفقیــت و اصلی تریــن و شــیرین ترین 

میــوه انقــالب هســتند. 

فراخوانیِ جهاد 
و شانه های زیر بار مسئولیت

دکتر حامد حاجی حیدری
روزنامه نگار و تحلیلگر

در بیانیــه »گام دوم انقــالب« خطــاب بــه ملــت ایــران، 
ــان بایــد  ــار تکــرار شــده اســت: »جوان یــک مضمــون ســه ب

ــد.«  ــئولیت دهن ــار مس ــر ب ــه زی ــود را ب ــانه های خ ش
بــه دالیلــی کــه در ایــن نوشــتار توضیــح داده خواهــد شــد، 
بــه نظــر می رســد کــه ایــن مضمــون بایــد مهم تریــن 

ــد. ــه حســاب آی ــه ب ــون بیانی مضم
ــار  ــر ب ــه زی ــود را ب ــانه های خ ــد ش ــان بای ــه »جوان جمل
ــده و  ــرار ش ــن تک ــاً در مت ــار عین ــد« دو ب ــئولیت دهن مس
ــه  ــک مطالب ــارت »این ــون آن در عب ــم مضم ــار ه ــک ب ی
ــا  ــن راه را ب ــان آن اســت کــه ای عمومــی مــن از شــما جوان
احســاس مســئولیت بیشــتر و همچــون یــک جهــاد در پیــش 
گیریــد« تکــرار شــده اســت. از ایــن رو، مهم تریــن موضــوع، 
 »اعــالم جهــاد« و فراخوانــی شــانه هایی اســت کــه زیــر بــار 

مسئولیت بروند.

جوانان مؤمن انقالبی
کلید همه قفل ها

میالد کیایی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل

از نکات محوری در گام دوم این اســت که روی ســخن رهبری با جوانان 
است و چه بسا می توان این مســئله را شأن نزول بیانیه دانست. رهبری 
 در ایــن بیانیــه جوان مؤمــن انقالبــی را بارهــا مخاطب قــرار می دهند

ــد.  ــای کشــور می دانن ــا و گره ه ــد گشــودن قفل ه ــی او را کلی و گوی
بی شــک روح آرمان خــواه و خســتگی ناپذیر جــوان اســت کــه بایــد 
فاصلــه میــان بایدهــا و واقعیت هــا را طــی کند و انقــالب را بــه قلّه های 
افتخــار ملی و دینی برســاند. گام دوم قرار اســت زمینــه ای فراهم کند 
تــا جوانــان را وارد عرصه هــای مدیریــت و پیشــبرد اهداف نظــام کند. 
مســئولیت برداشــتن گام دوم بــی شــک بــا جوانــان اســت. جوانانــی 
کــه آماده انــد درخــت تنــاور انقــالب را کــه بــا خــون هــزاران شــهید 
آبیــاری و ســبز شــده اســت، از دســت پــدران خــود تحویــل بگیرند و 
از آن مراقبــت کننــد. بیانیه گام دوم دســتورالعملی بــرای همه نهادها 
و دســتگاه های اجرائــی اســت و بایــد بــه مثابــه فرمــان به کارگیــری 

جوانــان مؤمــن انقالبــی بــه آن عمــل شــود.

محل اصلی نزاع
فکر    و    مغزافزار جوان ایرانی است 

احسان صالحی
تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حوزه رسانه

دشــمِن ایراِن مســتقل و پیشــرفته، در همــه ی این ســال ها امیدوار 
بوده و هســت که کاری را که او نتوانســته در میدان نبردهای ســخت 
و نیمه ســخت بــا جنــگ و تحریــم و تــرور بــه ســرانجام برســاند، از 
طریــق »نفــوذ نــرم فرهنگــی« و »تغییــر بــاور و رفتــار«، بــه دســت 
خــود جوانــان ایــران انجــام شــود و جــوان ایرانــی، کشــورش و دنیــا 
ــه ببینــد و بخواهــد کــه رئیــس کاخ ســفید می خواهــد.  را آن گون
محــل اصلــی نــزاع، هســته ای و موشــک نیســت، محــل اصلــی فکر 
ــر اســت  ــو، مایل ت و مغزافــزار جــوان ایرانــی اســت. اســتعمار فران
قلــب و مغــز جوانــان یــک کشــور را تســخیر کنــد تــا زمینشــان را.

ــه ایــن پیشــرفت ها و  ــگاه جامــع ب انتظــار رهبــری از جوانانــش ن
ادامــه دادن، گســترش و تعمیــق همیــن حرکــت مبــارک اســت. 
رهبــر به ســان پــدری دلســوز و حکیمی کــه بالنده شــدن جوانانش 
او را بــه وجــد مــی آورد و درعین حــال حقــد و کینــه و دنــدان بــه 
هــم ســاییدن حســودان از ایــن بالندگــی را نیــز بعینــه می بینــد، از 
فرزندانــش هــم انتظــار دارد که از مکر حســودان غفلــت نکنند. پدر 
توقــع دارد فرزنــدان و جوانــان ایــران -همان هــا کــه قــد کشــیدن 
ــه را  ــره ی اوســت- صحن ــا شــیرین ترین خاط ــل آن ه ــر و عم فک
درســت و کامــل ببیننــد تــا ناامیــد نشــوند، تــا بــرای مشکالتشــان 

خودشــان راه حــل پیــدا کننــد.

در بیانیه »گام دوم انقالب«، یک مضمون سه بار تکرار شده است:
»جوانان باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند.«

این سوال پیش می آید که چرا رهبری جوانان را مخاطب قرار داده اند؟ واین اعتماد رهبری به جوانان از کجا نشات می گیرد؟ 
برای یافتن پاسخ این سواالت گفتگوها و یادداشت هایی را از کارشناسان درباره جوانان و گام دوم با هم مرور می کنیم.
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 محور جوانان اند؛
 اما اصل،  جایگزینی انقالبی گری

و محافظه کاری است
محمدصادق شهبازی

نویسنده و فعال فرهنگی رسانه ای

رهبــر انقــالب بیــش از همــه جوانــان را مخاطــب ایــن پیام قــرار داده اســت، 
یعنــی فــارغ از این کــه فــالن مســئول یــا فــالن ســازوکار و ســاختار، مانــع 
اصــالح و تحقــق عدالــت و پیشــرفت در کشــور اســت، جوانان خود احســاس 
مســئولیت کنند. خود را مســئول پیشــرفت و ســاختن آینده کشــور ببینند. 
قطعــاً بخشــی از ایــن ماجرا از گــذر مطالبه از مســئولین می گذرد، بخشــی در 
تــالش برای اصالح ســازوکارها و ســاختارها، بخشــی از دل آســتین بــاال زدن 
مســتقیم جوانــان، بخشــی هــم از دل جوان گرایــی در کشــور. چنان کــه امام 
دربنــد »م« وصیت نامه خویــش جوانان انقالبــی را در قبــال منکرهای بزرگ 
بــه مطالبــه از مســئولین و در صــورت عــدم انجام وظیفــه آنــان، جلوگیــری 

ــده بودند. مســتقیم، فراخوان
حتمــاً هم مدیران کشــور باید راه را بــرای حضور جوانــان در مدیریت ها فراهم 
کننــد، هــم خــود جوانــان تــالش کننــد صالحیت هــای الزم مســئولیت ها 
ــر  ــب ب ــه تکال ــد ب ــی نبای ــن جوان گرای ــا ای ــد؛ ام ــاد کنن ــش ایج را در خوی
ــی سیاســی و  ــی، قدرت طلب ــدرت، سوءاســتفاده از رانت هــای فامیل ســر ق
ارتبــاط بــا بعضــی نهادهــا و چهره هــا و رشــد آسانســوری و بــدون صالحیت 
بینجامــد. عرصه هایــی کــه انقــالب در آن هــا گام هایــی اساســی برداشــت، 
عرصه هایــی بــود کــه جوانانــی انقالبی، بــدون مــزد و منــت، داوطلبانــه وارد 
صحنــه شــدند و علی رغــم همــه مشــکالت و ســختی ها بــا تمرکــز و مبــارزه 
بی امــان، انقــالب را پیــش بردنــد، نظیــر کاری کــه شــهید احمدی روشــن 
ــا رابطــه و  در زمینــه هســته ای انجــام داد. حتــی یــک نفــر از افــرادی کــه ب
ــوان  ــد نمی ت ــه آمــده و مســئولیت گرفته ان ــه صحن ــت و قدرت طلبــی ب ران

یافــت کــه انقــالب را در حــوزه ای خــاص، جلــو بــرده باشــند.
اساســاً مشــکل امروِز انقالب محافظه کاری اســت و نه جایگزینی محافظه کاِر 

ــر و جوان.  پی

عصـــــــــــــر  جــــــــدیــــــــد

 توجه به جوان
 یعنی توجه به
هویت آینده کشور

  حجت االسالم علی مهدیان
استاد علوم اسالمی و فعال حوزوی

توجــه بــه جــوان یعنــی توجــه بــه هویــت 
آینــده واقعــی کشــور؛ نــه آینــده ای تخیلی، 
بلکــه آینــده ای کــه قــوه آن امــروز در جــان 
امــت در قالــب همیــن جوانــان بـُـروز کــرده 
اســت. نــگاه بــه آینــده یعنی نــگاه بــه جوان. 
رهبــر انقــالب، دســتاوردها و گذشــته را هم 
اگــر در این پیــام مرور می کنند، بــرای جوان 
و بــرای آینــده اســت، یعنی قرائــت تجربیات 
هــم حتــی طعــم آینــده دارد؛ آینــده ای کــه 
اگــر امــروز بخواهیــم بــا آن ســخن بگوییــم 
بایــد رو بــه جــوان کنیــم؛ جوانــی کــه وقایع 
تاریخــی انقــالب را ندیده اســت و لــذا مقوله 
تاریــخ بایــد بــرای او جــدی باشــد تــا بتوانــد 
تجربــه انقــالب را بازخوانــی کنــد. بازخوانی 
او باعــث می شــود ایــن تجربــه دقیق تــر بــه 
او منتقــل شــود. البته با اندیشــه رشــدیافته 
ــه  ــروزی ک ــوان ام ــان عمیق شــده ج و ایم
در طــول ایــن چهــل ســال حاصــل شــده، 
بازخوانــی تاریــخ می تواند تقریــر دقیق تری 
از تجربیات ارائه کند؛ تجربیاتی که بســیاری 
از آن ها چه بســا در حجاب معاصرت، درســت 

فهمیــده نشــده اســت.
 ایــن انقــالب مجــدد نیــاز بــه جوانــان دارد. 
چــون جوانــان محــل بـُـروز ایــن دو واقعیــت 
هســتند: »اســتقامت« و »قیــام«. جوانان بر 
بســتر انقــالب پــرورده و تربیــت شــده اند و 
گام اول انقــالب، هــر آنچــه داشــته در وجود 
آن هــا تثبیــت کــرده و حــاال ایــن نســل بنــا 

دارد گام دوم را بــردارد.
ــرای تغییــر اراده عمومــی مــردم و   حتــی ب
اینکــه انقــالب بــه دســت جوانــان ســپرده 
شــود، بــاز این خــوِد جوانان هســتند که باید 
دســت به کار شــوند. جوانــان بایــد »گفتمان 
انقــالب« را بــا یــک حرکــت جــدی بــه تمام 
جامعــه منتقل کننــد. حرکت امــروز جامعه 
نیــاز بــه امیــد دارد و آنجــا که امیــد به صورت 
طبیعــی، بیشــتر از هر نقطه ای خود را نشــان 
می دهــد در وجــود جوانــان اســت. جــوان، 
همیــن که وارد عرصه شــود امیــد را می آورد، 
قبــل از اینکــه حتی زبان به ســخن بگشــاید. 
حــاال فــرض کنیــد جــوان امــروز ســخن از 
امیــد بگویــد، امیــِد صــادق: »شــما جوانــان 
بایــد پیــش گام در شکســتن ایــن محاصــره 
تبلیغاتــی باشــید. در خــود و دیگــران نهــال 
امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و 
نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. ایــن 
نخستین و ریشــه ای ترین جهاد شما است.« 
دوران جدیــدی در حــال آغــاز اســت و رمــز و 
رازهــا در این اشــاره پیِر ســلوک امت انقالبی 
به نســل جــوان نهفته اســت. رابطه ای اســت 
بیــن ایــن پیــر و ایــن جوانــان؛ رابطــه ای که 
ــی و  ــان انقالب ــام و جوان ــاط ام ــادآور ارتب ی

رزمنــده اســت.

یادداشت

بی شک روح آرمان خواه و خستگی ناپذیر جوان است که 
باید فاصله میان بایدها و واقعیت ها را طی کند و انقالب را به 
قّله های افتخار ملی و دینی برساند

موتور پیشران
حرکت به سوی تمدن اسالمی

دکتر حجت اهلل عبدالملکی
استاد دانشگاه معارف اسالمی و اقتصاد

ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه چــرا رهبــری جوانــان را مخاطــب 
قــرار داده انــد؟ در همــه ادوار یــک تمــدن نیرویــی بســیار قوی الزم 
اســت تــا آن مرحلــه بــا ســرعت و قــدرت طــی شــود. در ابتــدای 
انقــالب و تشــکیل نظــام اســالمی، جوانان نســل اول انقــالب انرژی 
و نیــروی محرکــه اصلــی را بــرای کشــور فراهــم کردنــد. در مراحل 
بعــدی مســائلی چــون جنــگ، دوران ســازندگی، دوران جنــگ نرم، 
تهاجــم فرهنگــی، جنــگ سیاســی و ... را داشــتیم. در تمامــی ایــن 
مقاطــع انــرژی اصلــی را قشــر جــوان فراهــم می کردنــد و در ایــن 
مرحلــه کــه چهــل ســال دوم انقــالب اســالمی را پیــش رو داریــم، 

جوانــان را بایســتی مخاطــب قــرار داد. در مرحلــه  دوم، جوانــان دو 
ویژگــی مهــم دارند.

ــا  ــان بســیار ب ــون جوان ــن اســت  کــه اکن ۱. ویژگــی نخســت ای
ــوارد از ســطح  ــن م ــی در ای ــت هســتند و حت ــرت و معنوی بصی

ــر هســتند.  ــالب باالت ــان اول انق جوان
۲. ویژگــی دوم مجهــز شــدن جوانــان بــه عنصــر علــم و فــن آوری 
اســت. جــوان دهــه پنجــم انقــالب اســالمی از جهت دانش و ســطح 
آگاهــی بــه مراتــب از جــوان قبــل یــا اوایــل انقــالب پیشــرفته تر 
اســت. قطعــا کشــوری کــه از نظــر علمــی در جغرافیــای علــم و 
فــن آوری دنیــا تــا ســال ۵۷ هیچ گونــه جایگاهــی نداشــت اکنــون 
ــود  ــوب می ش ــورهایی محس ــی و کش ــای علم ــی از قدرت ه یک
ــن دارد و در  ــرای گفت ــی ب ــن آوری حرف ــم و ف ــد عل ــه در تولی ک
برخــی محورهــا حتــی جــزو برترین هاســت. حــدود چهــارده تــا 
پانــزده میلیــون نفــر جــوان تحصیل کــرده یــا در حــال تحصیــل 

در مقطــع دانشــگاهی داریــم. 

تنها راه موفقیت در چله دوم!
محمدحسین وزارتی

کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه ای 

بــه زعــم نگارنــده مهم تریــن نکتــه ایــن پیــام، فرمــان پوســت اندازی 
ــه دوم انقــالب  ــه حاکمیتــی جمهــوری اســالمی در آغــاز چل در بدن
اســت؛ یعنــی لــزوم گشــودن عرصــه حاکمیتــی بــرای ورود »نســلی 
کــه اینــک وارد فرآینــد بــزرگ و جهانــی ۴۰ ســال دوم می شــود« و 
»پــا بــه میــدان عمــل می گــذارد تــا بخــش دیگــری از جهــاد بــزرگ 

بــرای ســاختن ایــران اســالمی بــزرگ را آغــاز کنــد.«
شــاید ایــن طــور بــه ذهــن متبــادر شــود کــه رهبــر انقــالب همیشــه 
بــه نقــش جوانــان در مســیر پیشــرفت کشــور تأکیــد می کرده انــد و 
ــای کشــور برمی شــمردند  ــر ظرفیت ه ــار دیگ ــان را در کن ــام جوان ن
و امیــد و نویــد آینــده ای خــوب را بــرای ایــران مــا مــژده می دادنــد. 
ــا ســخنان گذشــته  ــام ب ــن پی ــی در ای ــه نظــر می رســد تفاوت ــا ب ام
رهبــر انقــالب وجــود دارد. درســت اســت کــه رهبــری همیشــه بــه 
ــتفاده  ــان اس ــت جوان ــد از ظرفی ــه می کنن ــور توصی ــؤوالن کش مس
شــود، امــا این بــار امیــدواری بــه آینــده کشــور را منــوط بــه حضــور 
جوانــان در عرصــه حاکمیتــی کردنــد: »راه طی شــده فقــط قطعــه ای 
ــه ســوی آرمان هــای بلنــد نظــام جمهــوری  از مســیر افتخارآمیــز ب

اســالمی اســت. دنبالــه ایــن مســیر کــه بــه گمــان زیــاد، بــه دشــواری 
ــا همــت و هوشــیاری و ســرعت عمــل و  ــد ب گذشــته ها نیســت، بای
ابتــکار شــما جوانــان طــی شــود. مدیــران جــوان، کارگــزاران جــوان، 
اندیشــمندان جــوان، فعــاالن جــوان، در همــه میدان هــای سیاســی 
ــن و  ــای دی ــز در عرصه ه ــی و نی ــی و بین الملل ــادی و فرهنگ و اقتص
ــار  ــر ب ــه زی ــد شــانه های خــود را ب ــت، بای ــت و عدال اخــالق و معنوی
مســؤولیت دهنــد، از تجربه هــا و عبرت هــای گذشــته بهــره گیرنــد، 
نــگاه انقالبــی و روحیــه انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه کار بندنــد و 

ایــران عزیــز را الگــوی کامــل نظــام پیشــرفته اســالمی بســازند.«
ــا راه موفقیــت و پیشــرفت  ــم تنه ــم بگویی ــن اوصــاف می توانی ــا ای ب
ــا  ــالح عیب ه ــز اص ــود و نی ــی خ ــه از زندگ ــن چل ــالب در دومی انق
و نقایــص موجــود، ورود جوانــان بــه عرصه هــای حاکمیتــی و 
ــی  ــن نقشــه راه، دو مخاطــب اصل مدیریتــی کشــور اســت. حــال ای
دارد: اول، جوانــان هســتند کــه بایــد بــا درک موقعیــت کشــور، خــود 
را آمــاده ایــن انتقــال بــزرگ کننــد و دوم، سیســتم حکمرانــی کشــور 
کــه بایــد ضمــن زمینه ســازی و فراهــم کــردن مقدمــات ایــن انتقــال 
ــل  ــاده تحوی ــود را آم ــی، خ ــی و مدیریت ــه حاکمیت ــلی در عرص نس
ــد. اگــر جمهــوری اســالمی  ــان بکن ــه جوان ــدان ب ــن عرصــه و می ای
بتوانــد ایــن اتفــاق بــزرگ را به خوبــی رقــم بزنــد، یکــی از مهم تریــن 
گام هــای خــود را در جهــت اصــالح چرخــه معیــوب اجرایــی و نیــز 
شکســتن حلقــه تکــراری و بعضــا بســته مدیریتــی کشــور برداشــته 

ــت.  اس



کبــــــــــری  گفتــــــاری از حجـــــت االســـــالم والمسلمیـــــن حـــــــاج علــــــــی ا
گام دوم انقالب درباره 

انتقال هوشمنــــــدانه میراث انقالب
بـــه نســـــــــل جدیـــد

 وظایف و رسالت ها در قبال این بیانیه

قدرشناسی
 و شکر

جلوگیری از انزوا و 
بایکوت بیانیه

جلوگیری از دست کم گرفته شدن، 
عادی شدن و فراموشی بیانیه

جلوگیری از تحریف 
و دیگرنمایی

ورود جوانانه و آتش به 
اختیار به میدان

تبیین هنرمندانه، هوشمندانه و عالمانه بیانیه 
تا تبدیل شدن به فهم ، شوق و عزم ملی

کبــری  حجت االسالم والمســلمین محمدجــواد حــاج علی ا
گفتــاری  ائمــه جمعــه در  رئیــس شــورای سیاســت گذاری 
گام دوم  بــه تحلیــل مهم تریــن مفاهیــم و نــکاِت بیانیــه ی 
انقــالب پرداختــه اســت.  بــه دلیــل 
کالســه بندی  و  منظــم  ســاختار 
نشــریه  ایشــان،  گفتــار  شــده 
نقطه ســرخط ایــن متــن را در قالــب 
اطالع نگاشــت بــه مخاطبیــن عزیــز 
می کنــد. عرضــه 
 

معرفی بیانیه

محتوای بیانیه

زمینه و علت صدور بیانیه

کم بر بیانیه  ارکان و روح حا

پیام روشِن بیانیه

گام دوم، نقشــه ی راه روشــنی مبتنــی بــر امیــد واقــع بینانــه و خــوش بینــی مومنانــه اســت  بیانیــه 
ــرای  کنــار وظیفــه ســازی ب ــد در  ــه نســل جدی کــه در پــی انتقــال هوشــمندانه میــراث عظیــم انقــالب ب
کنــد تــا ایــن  مســئوالن و مدیــران و مســئولیت آفرینــی بــرای جوانــان عزیــز، رشــید و شایســته تــالش مــی 
کریمــه و والیــت عظمــای  حرکــت عظیــم الهــی را بــه تمــدن نویــن اســالمی و آمادگــی بــرای ظهــور دولــت 

کنــد.   مهــدوی )عــج(، متصــل 

   عصاره ای برساخته از   

کنیم.        انقالبی بمانیم و  پیشرفت 

   مدنظر قرار دادن امید واقع بینانه و خوش بینی مومنانه برخاسته از   

   بازگشت روح خودباوری به ملت ، در نقطه ی مقابل خود کم بینی و از خودبیگانگی.   

    در چهارچوب      ارائه یک نقشه راه روشن برای   

نگاه

چهل سالگی 
انقالب و آغاز 

گام دوم

خود
گاهی آ

ایمان به
خدای متعال

شنـــــــــــــــاخت 
سنت های الهی

تجربه شگرف 
انقالب اسالمی

خود
باوری

چالش ها
بحــران ها
آسیب ها و
 غفلت ها  

افول و هزیمت 
دشمنان و هجوم 

همه جانبه در 
آخرین تالش ها

کسب 
پیروزی ها 
و فتوحات 

فراوان

رویش 
شوق انگیز 

و بهت آور

مساله 
کلیدی 
انتقال 

نسل

ثمردهی 
دستاوردها و 

خون آوردهای 
انقالب اسالمی

ظرفیت 
شگرف 
تاریخی

 اعجاز 
انقالب در 

تداوم نسلی

نصرت های 
پی در پی 

الهی

کامیابی ها و   
دستاوردهای 

عظیم

امتداد 
جهانی 
نهضت

 آرزوها و آرمان های 
بزرگ ملت ایران

 مسیــــــــــــــــــــــــــر
طـــــــــی شــــــــــده

 هفـــــت 
دستاورد 
کلـــــــــــان

 هفـــــــت
ثمــــــــــــــره 
راهبردی

 هفـــــــــت 
توصیـــــــــه 
ماموریتی کنونی  مسیر پیش رو شرایط 

نظامفکر
اندیشه ای

آرزوهاباورها دغدغه
 رهبر انقالب
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کبــــــــــری  گفتــــــاری از حجـــــت االســـــالم والمسلمیـــــن حـــــــاج علــــــــی ا
گام دوم انقالب درباره 

انتقال هوشمنــــــدانه میراث انقالب
بـــه نســـــــــل جدیـــد

 وظایف و رسالت ها در قبال این بیانیه

تبیین هنرمندانه، هوشمندانه و عالمانه بیانیه 
تا تبدیل شدن به فهم ، شوق و عزم ملی

 تعریف مسئولیت 
برای خود

اجتهاد و استنباط 
از بیانیه

اجتماعی شدن تا تبدیل شدن 
به مطالبه ملی و گفتمان غالب

بسط نظری، رهیافت یابی، 
راهکارجویی و تهیه نقشه اقدام و عمل

کبــری  حجت االسالم والمســلمین محمدجــواد حــاج علی ا
گفتــاری  ائمــه جمعــه در  رئیــس شــورای سیاســت گذاری 
گام دوم  بــه تحلیــل مهم تریــن مفاهیــم و نــکاِت بیانیــه ی 
انقــالب پرداختــه اســت.  بــه دلیــل 
کالســه بندی  و  منظــم  ســاختار 
نشــریه  ایشــان،  گفتــار  شــده 
نقطه ســرخط ایــن متــن را در قالــب 
اطالع نگاشــت بــه مخاطبیــن عزیــز 
می کنــد. عرضــه 
 

گی ها و ابعاد بیانیه ویژ

مخاطبین بیانیه

فقاهتی
و الهی

علم و 
پژوهش

  خالقانه
و نوآورانه

  فعاالنه
  عزیزانه

  مستند و 
باور پذیر

   واقع بینانه و 
منصفانه

  افتخارآمیز
  به روز

  عمیق
  پیش برنده

تاریخی و 
تمدنی

معنویت 
و اخالق

جامعه 
شناختی

اقتصاد 
مقاومتی

تربیتی و 
عاطفی

استقالل 
و آزادی

ظرفیت 
شناسی

عدالت و 
مبارزه با فساد

  اراده
  نشاط و امید

  بازکردن حلقه مدیریتی برای 
حضور نسِل جوان مومن انقالبی

   بازگشت به نصاب مدیریت 
انقالبی و جهادی 

    شمارش متواضعانه خطاها، 
پذیرش و عذرخواهی از آنها

  لحاظ مسیر 
طی شده

  دشمن شناسی 
و مراقبت انقالبی

گاهانه و    انتخاب های آ
مشارکت های بهنگام

  عبرت و 
هوشیاری

آسیب 
شناسانه

عزت ملی و مرز بندی
با دشمن

 جهادی و 
حماسی

سبک 
زندگی

   عقالنیت و حکمت   

   جامعیت در ابعاد   

   صداقت و انصاف انقالبی   

   وظیفه ساز و مسئولیت آفرین   

   عموم آزادی خواهان عالم     دشمنـــــان ملـــــــــت ایــــــــران  

   مسئوالن و مدیران  

   جوانان عزیز، رشید و شایسته  

   عموم ملت ایران  

کبیر اسالمی       روایتی متفاوت از انقالب 

نگاه ژرف، 
عمیق و مبتنی 

بر منطق

کاستی ها  پذیرش 
و نقص ها به 

صورت متواضعانه 
و صادقانه

دارای نظم 
منطقی در 

صورت و سیرت

 ارائه دستاوردها و 
کنار  خون آوردها در 

بازگویی خطاها، 
غفلت ها و کندی ها

مستند به سنت های 
الهی و تجربه های 

تاریخی

معرفی انعطاف 
انقالبی به عنوان یک 
روش نقد، بررسی و 

اصالح

فکرانگیز 
و باور پذیر

معرفی علت 
چالش ها و 
غفلت های 

پیش رو

توصیـــــه هـــــای هفتگانه ی مدیــــــریتی به عنـــــــوان رســـــــالت امــــــت در ادامــــــه ی راه، در محورهـــــــای:

دعـــــــوت بـــــــــــه ادامه راه طبــــــــــق نقشـــــــــه ای روشـــــــــــــن در افــــــــــــــق پیــــــــــــــش رو، همــــــــــــراه بــــــــــا:

در  عملـــی  هـــای  سیاســـت  مبنـــای  و  عمـــل  نســـخه  ملـــی،  اقـــدام  دســـتور  عنـــوان  بـــه  اســـتفاده 
گرفتـــن در مســـیر تحقـــق عینـــی. گـــذاری هـــا و قانـــون ریـــزی هـــا تـــا قـــرار  برنامه ریزی هـــا، سیاســـت 

1

1234567

234567



6

ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 24 شهریور 1398ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب

محمد ایزدخواه: جوان باید متوجه عظمت مسئولیتی که بر دوشش 
گذاشته شده است بشود. یک وقت قرار است شما درس بخوانی یک 
وقت قرار است تولید علم کنی. بار این دو با هم کامال متفاوت است.

 ■
ــه گام  ــتان از بیانی ــی دوس ــی کل ارزیاب
ــما  ــر ش ــه نظ ــت؟ ب ــالب چیس دوم انق
دانشــجویان خصوصــا فعــاالن تشــکلی 
چــه نقشــی در مواجهــه بــا ایــن بیانیــه 

ــد؟ دارن
ــه  ــه ب ــب بیانی ــون مخاط ــی: اوال چ کریمان
طــور عمــده جوانــان هســتند، بازنشــر بیانیــه 

ــان باشــد.  ــه عهــده خــود جوان ــد ب هــم بای
ــردی و  ــر ف ــالمی ه ــوری اس ــا در جمه ثانی
ــت  ــال فعالی ــه در ح ــه ای ک ــکلی در نقط تش
بیانیــه  از  را  خــودش  ســهم  بایــد  اســت 
ــا  ــال م ــد. مث ــاده کن ــل پی اســتخراج و در عم
ــد  ــجویی بای ــیج دانش ــای بس ــوان اعض به عن
بندبنــد بیانیــه را دقیقــا مطالعــه کنیــم و 
ــوان بســیج، چــه ســهمی  ــه عن ــا ب ــم م ببینی
از ایــن بیانیــه داریــم. به ویــژه آن هفــت 
بــرای آینــده  بنــدی را کــه توصیه هایــی 
انقــالب اســت، هرکــس متناســب بــا اســتعداد 
ــک از  ــد در کــدام ی و  ظرفیــت خــودش ببین
ــد و  ــد نقش آفرینــی کن ــن ۷ محــور می توان ای
بــاری را از انقــالب اســالمی بــه دوش بگیــرد. 
منوچهــری: بیانیــه گام دوم در راســتای 
تمــدن اســالمی اســت. یعنــی ۴۰ ســال 
ــرای  ــا ب ــت و االن م ــته اس ــالب گذش از انق
ــه کار  ــد چ ــالمی بای ــدن اس ــه تم ــیدن ب رس

ــم؟ کنی
ــه  ــت توصی ــا هف ــا ب ــه م ــش دوم بیانی در بخ
ــدن  ــه تم ــیدن ب ــرای رس ــتیم ب ــه هس مواج
ــه نظــر مــن وظیفــه مــا تبییــن و  اســالمی. ب
تئوریــزه کــردن ایــن بندهاســت. مــن مطلــع 
هســتم دوســتان مــا در دانشــگاه های مختلــف 
دارنــد روی ایــن موضوعــات کار می کننــد. 
بیانیــه بایــد تبدیــل بــه دایره المعارفــی شــود 
کــه مــا دائمــا بــه آن مراجعــه کنیــم و ببینیــم 

ــام  ــه کاری انج ــد چ ــد بای ــر بن ــق ه ــه طب ک
ــن  ــوان موم ــوان ج ــه عن ــن کار ب ــم. ای دهی

ــه ماســت. ــی وظیف انقالب
 ایزدخــواه:  ایــن بیانیــه در نــگاه اول ایجــاد 
ــا  ــه م ــد ک ــان می ده ــت. نش ــش اس امیدبخ
کــه  کرده ایــم  کارهایــی  چــه  اول  گام  در 
ــتیم و  ــد نمی دانس ــن ح ــا ای ــم ت ــان ه خودم
حــاال مــا در گام دوم مســئول هســتیم؛ چــون 
ــد گام  ــا بای دیگــران گام اول را برداشــتند و م
دوم را برداریــم. بایــد از خودمــان بپرســیم کــه 
مســئولیت مــا چیســت و چــه بایــد بکنیــم؟ و 
کجــا اولویــت دارد کــه ایفــای نقــش بکنیــم؟ 
ــیم  ــاکر باش ــدا را ش ــد خ ــت: بای نوعدوس
کــه انقــالب بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه 
ــی  ــای ول ــخنان و رهنموده ــنه س ــردم تش م
ــخ اســالم  و امامشــان هســتند. چــون در تاری
امــروز  ولــی  نداشــته ایم.  چیــزی  چنیــن 

ــن  ــر ای ــالب منتظ ــنفکران انق ــی از روش خیل
ــد  ــری چــه می گوی ــد رهب ــه ببینن هســتند ک

ــد. ــی کنن ــل و بررس ــد تحلی ــا برون ــا آنه ت
 ■

بیانیــه  تبییــن  بــرای  گام  اولیــن 
ــب  ــدام مخاط ــد از ک ــا بای ــت؟ م چیس

شــروع کنیــم؟
کارگــزار: بــرای تبییــن بیانیــه و وارد کــردن 
ــه زندگــی عــادی و ملمــوس مــردم،  بیانیــه ب
بایــد ببینیــم چــه کنیــم کــه مــردم نســبت به 
ایــن بیانیــه حســاس بشــوند و نقش خودشــان 
ــه ایــن معنــا  ــه آن پیــدا کننــد. ب را نســبت ب
ــه  ــد ک ــی بدان ــده تاکس ــک رانن ــال ی ــه مث ک

ــه ایــن بیانیــه چیســت؟ نقشــش نســبت ب
طیرانــی: مــا بایــد ابتــدا در بچه هــای مومــن 
انقالبــی احســاس نیــاز بوجــود بیاوریــم و ایــن 
بــه نظــر مــن اولیــن گام مهــم اســت. لــذا باید 

ابتــدا افــراد را نســبت بــه ایــن موضــوع تشــنه 
کنیــم و در افــراد احســاس نیــاز ایجــاد کنیــم.  
ــاز  ــاس نی ــن احس ــه ای ــت ک ــوال اینجاس س

ــود؟ ــاد می ش ــه ایج چگون
ــه  ــی روی بیانی ــه دقیق ــدا مطالع ــد ابت ــا بای م
داشــته باشــیم و بعــد هــر فــراز و بخــش 
بــه صــورت  بچه هــا  از  را جمعــی  بیانیــه 
تخصصــی کار کننــد. بعــد، متناســب بــا ذائقــه 
و تخصــص هــر فــرد، بخش هایــی از بیانیــه را 
کــه مــورد نیــاز اوســت معرفــی و وظیفــه اش 

ــم. ــن کنی ــه او تبیی ــش ب را در آن بخ
■

بیانیــه  ایــن  در  انقــالب  رهبــر 
ــان  ــه جوان ــود را ب ــل خ ــاد کام اعتم
ــن  ــات ای ــب الزام ــد. خ ــرح کردن مط
ــا  ــت و آی ــان چیس ــی جوان نقش آفرین
جــوان امــروز می توانــد پاســخگوی 

اعتمــاد رهبــرش باشــد؟
کارگــزار: رهبــر انقــالب چــون از آغــاز 
کامــال  مقــدس  دفــاع  شــروع  و  انقــالب 
را  اول  گام  جوانــان  و  بوده انــد  صحنــه  در 
ــه  ــد، ب ــل کرده ان ــه عم ــه چگون ــد ک دیده ان
جــوان امــروز اعتمــاد کامــل دارد. آن نوجــوان 
ــز  ــانی حیرت برانگی ــه آن جان فش ــاله ک ۱۳س
ــری  ــن باق ــل حس ــی مث ــا کس ــد ی را می کن
ــگاری در جنــگ شــروع می کنــد  کــه از خبرن
ــات  ــی اطالع ــه فرمانده ــی ب ــدت کم و در م
عملیــات جنــگ می رســد چــه امکانــات و 
بســتری داشــته اســت؟ رهبــری اینهــا را دیده 
ــه جــوان اعتمــاد  ــد مــن ب اســت کــه می گوی
می کنــم. مــا بایــد حجــت و مصــداق بیاوریــم 
کــه جوانــان در ایــن برهــه تاریخــی توانســتند 
ــن  ــه ای ــد. در جامع ــام بدهن ــن کار را انج ای
گفتمــان شــکل بگیــرد کــه تــوی جــوان ایــن 

میزگردی دانشجویی درباره نقش جوان در بیانیه گام دوم:

اگر جــوان نتواند، هیچ کس نمی تواند!

عماد کریمانی: در جمهوری اسالمی 
هر فرد و تشکلی در نقطه ای که 
در حال فعالیت هست باید سهم 

خودش را از بیانیه استخراج کند و 
در عمل پیاده نماید. 

فربد منوچهری: بیانیه باید تبدیل به 
دایره المعارفی شود که ما دائما به آن 

مراجعه کنیم و ببینیم که طبق هر 
بند باید چه کاری انجام دهیم .این 

کار به عنوان جوان مومن انقالبی 
وظیفه ماست

ــر از  ــد نف ــا چن ــتم ب ــه ای داش ــجویی جلس ــای دانش ــال دوری از فض ــد از چندس بع
ــالم  ــا علیه الس ــگاه امام رض ــجویی دانش ــکل های دانش ــه در تش ــجو ک ــتان دانش دوس
فعــال هســتند.  در ایــن نشســت بــا دوســتان دانشــجو دربــاره بیانیــه گام دوم انقــالب 
صحبــت کردیــم. صحبــت بــا بچه هــا ذهنیتــم را دربــاره ایــن نســل کمــی تغییــر داد. 

آگاهــی و بصیــرت و فکرهــای نــو، مشــخصه هایــی بــود کــه بــه نظــرم ایــن عزیــزان 
ــتند.  داش

در ایــن نشســت دربــاره شــیوه تبییــن بیانیــه گام دوم، الزامــات نقــش آفرینــی جوانان 
در گام دوم انقــالب، راه کارهــای تزریــق امیــد بــه جامعــه بحــث و تبــادل نظــر کردیم.
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 اگر جوان توانایی زیر بار گام دوم انقالب رفتن را ندارد پس چه 
کسی دارد؟ آنهایی که گام اول را برداشتند که دیگر پیر شده اند

آتــــــــــش به اختــــــــیار

قــدرت را داری. جــوان اگــر امیــد پیــدا کنــد، 
ــور  ــد موت ــته باش ــت داش ــن حرک ــر بنزی اگ

ــاد. ــد افت ــش راه خواه محرک
کریمانــی: بــه نظــر مــن الزم نیســت خیلــی 
ــان مصــداق بیاوریــم. بلکــه مهتــر  ــرای جوان ب
ــادآوری  ــه او ی ــش را ب ــه فطرت ــت ک ــن اس ای
ــری  ــگاه فط ــوان ن ــه ج ــم ب ــا بیایی ــم. م کنی
ــر  ــوان از منظ ــه ج ــی ب ــیم. یعن ــته باش داش
اســتعدادها و ظرفیت هــای نهفتــه ای کــه دارد 

ــم. ــادآوری کنی ــه او ی ب
طیرانــی: فکــر مــی کنــم یــک دلیــل اینکــه 
رهبــر انقــالب بــه جوانان ایــن اعتمــاد را کرده 
ــالب  ــه جــوان گام دوم انق ــن اســت ک ــد ای ان
ــان گام اول را در  ــمند جوان ــای ارزش تجربه ه
ــالب  ــل انق ــون در اوای ــد. چ ــود دارن ــار خ کن
ــتند.  ــادی نداش ــات زی ــا تجربی ــان واقع جوان
ــات  ــم تجربی ــم عظی ــن حج ــون ای ــا اکن ام

ــد.  ــروز باش ــوان ام ــک کار ج ــد کم می توان
ــرای  ــه ب ــه بیانی ــری ک ــن اث ــواه: اولی ایزدخ
نقــش  کــردن  زنــده  دارد  امــروز  جــوان 
مســئوالنه در جوانــان اســت. یعنــی بــه جــای 
ــد  ــران بخواه ــوان از دیگ ــه ج ــه همیش اینک
ــد و مشــکالت را حــل  کشــور را درســت کنن
ــه کار  ــالب چ ــه انق ــد ک ــم بپرس ــد و دائ کنن
کــرده اســت و می خواهــد چــه کنــد، خــودش 
بتوانــد جایــگاه مســئوالنه خــود را پیــدا کنــد 
ــری در  ــش موث ــرار اســت نق ــه ق ــد ک و بفهم

ــد.  ــا کن ــالب ایف ــده کشــور و انق آین
ســوال می شــود آیــا جــوان مــا آمادگــی 
ــنگین گام دوم را  ــئولیت های س ــرش مس پذی
ــار گام دوم  ــر ب ــی زی ــوان توانای ــر ج دارد؟ اگ
ــی  ــه کس ــس چ ــدارد پ ــن را ن ــالب رفت انق
ــه  ــتند ک ــه گام اول را برداش ــی ک دارد؟ آنهای
دیگــر پیــر شــده اند. بدیهــی اســت کــه فقــط 
جــوان اســت کــه تحمــل و توانایــی برداشــتن 

ــار دارد.  ــن ب ای
جــوان بایــد متوجــه عظمــت مســئولیتی کــه 
بــر دوشــش گذاشــته شــده اســت بشــود. یــک 
ــک  ــی ی ــما درس بخوان ــت ش ــرار اس ــت ق وق
وقــت قــرار اســت تولیــد علــم کنــی. بــار ایــن 

دو بــا هــم کامــال متفــاوت اســت. 
■

ــه  ــای بیانی ــن کلیدواژه ه از محوری تری
ــه  ــوری ک ــت. به ط ــد« اس گام دوم »امی
شــاید بتــوان روح بیانیــه را ایجــاد 
ــد  ــق امی ــرای تزری ــت. ب ــد دانس امی
ــد کــرد؟ رســانه ها  ــه جامعــه چــه بای ب

ــد؟ ــا دارن ــن فض ــی در ای ــه نقش چ
منوچهــری: حضــرت آقــا در نیمــه اول 
بیانیــه راجــع بــه کارهــای انجــام شــده در گام 
اول انقــالب ســخن می گوینــد. یعنــی اولیــن 
ــم   ــاره اش  کار کنی ــد درب ــا بای ــه م ــزی ک چی
ــفانه االن  ــت. متاس ــالب اس ــتاوردهای انق دس
ــده  ــه ای ش ــمن به گون ــات دش ــم تبلیغ حج
ــاز  ــوی را آغ ــر پهل ــروژه تطهی ــه پ ــت ک اس
ــا  ــوی را ب ــاهی پهل ــم شاهنش ــد و رژی کرده ان
نظــام جمهــوری اســالمی مقایســه می کننــد! 
خــب ایــن نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــتاوردهای  ــد روی نشــان دادن دس ــدر بای چق

ــرد.  ــالب کار ک انق
نوعدوســت: اگــر امــروز جمهــوری اســالمی 
و مــردم امیــدواری داشــته باشــند می تواننــد 
ســمت  بــه  حرکــت  و  انقــالب  دوم  گام 
ــا  ــد. ام ــش برون ــوت پی ــا ق ــازی را ب تمدن س
ــی و  ــبکه های اجتماع ــر ش ــت تاثی ــر تح اگ
رســانه های بیگانــه قــرار گرفتنــد، قطعــا 
ــر نیســت. پــس  ــن مســیر امکان پذی ــه ای ادام
ــان  ــالب را نش ــتاوردهای انق ــا دس ــد دائم بای
بدهیــم. ۴۰ ســال اول انقالب هــای دیگــر 
پهلــوی  دوران  داشــته؟  دســتاوردی  چــه 
ــالب  ــت؟ و انق ــته اس ــتاوردی داش ــه دس چ
مــا در چلــه اول چــه خدماتــی را انجــام داده 
ــای  ــه ها در فضاه ــن مقایس ــار ای ــت؟ انتش اس
و... مجــازی  فضــای  در  جامعــه،  عمومــی 

ــد  ــالب اســالمی رش ــه انق ــد ک نشــان می ده
ــت.  ــته اس ــمگیری داش چش

بایــد در  امیــد  مــا در بحــث  کارگــزار: 
ــک  ــما ی ــر ش ــم. اگ ــی کنی ــه عارضه یاب جامع
ــه ای  ــر لک ــید، ه ــته باش ــفید داش ــه س پارچ
ــد.  ــان می ده ــودش را نش ــوب خ ــی خ خیل
جامعــه مــا هــم همین گونــه اســت یعنــی در 
ــده  ــوب دی ــی خ ــیاهی ها خیل ــا س ــه م جامع
را  لکه هــا  پاک شــدن  بایــد  مــا  می شــود. 
نشــان بدهیــم. به عنــوان مثــال، االن کــه 
قــوه قضائیــه دارد بــا جدیــت بــا فســاد مبــارزه 

می کنــد، بــه درســتی پوشــش داده شــود. 
ــادی  ــدان اقتص ــای مفس ــال دادگاه ه مث
بــه صــورت علنــی برگــزار شــود. بایــد 

ــود. ــی انجــام ش ــای عمل کاره
می شــود  وقت هــا  بعضــی 

دردهــای  و  رنج هــا  از 

جامعــه ایجــاد امیــد کــرد. اگــر بتوانیــم 
ــراد  ــه اف ــم ک ــث کنی ــرح بح ــه ای ط ــه گون ب
جامعــه را بــه ســمت رفــع و حــل ایــن 
معضــالت پیــش ببریــم می توانیــم در جامعــه 
ــه  ــر برنام ــم. مگ ــت کنی ــد و حرک ــاد امی ایج
عصــر جدیــد بــرای هموطنــان ســیل زده 
ــک  ــا کم ــزل ب ــه من ــزار اثاثی ــش از ۳۰ه بی

ــرد؟ ــم نک ــردم فراه م
الگوهــا و پرچــم داران جامعــه را بشناســیم 
ــرای قشــر  ــی و چــه ب ــرای قشــر انقالب چــه ب
خاکســتری جامعــه و برنامــه ای بــرای جــذب 
آنهــا داشــته باشــیم. اگــر اینهــا اصــالح شــوند 
ــا زمانــی کــه  جامعــه درســت می شــود. مــا ت
ــم  ــروع نکنی ــه ش ــذار جامع ــار تاثیرگ از اقش
پیــدا  چندانــی  توفیــق  گفتمان ســازی  در 
ــری و  ــه هن ــرم جبه ــه نظ ــرد. ب ــم ک نخواهی
ــد. ــم دار باش ــد پرچ ــانه ای در گام دوم بای رس

شالفروشــان: چــه کســی بایــد امیــد را بــه 
جامعــه بدهــد؟ همه جــا پــر از خبرهــای 
اختــالس و تخلفــات اقتصــادی اســت. فضــای 
ــر از خودکشــی  ــاز می کنــی خب مجــازی  را ب
و جرائــم مختلــف اســت. همــه جریانــات 
ــر  ــا غی ــی ی ــی، مذهب ــا غیرانقالب ــی ی انقالب
مذهبــی، همــه و همــه دارنــد ســاز ناامیــدی 
ــچ  ــد و هی می زنن

امیــدی نمی بینــی.
مــا در برابــر واژه واژه ای کــه در فضــای مجازی 
ــد  ــتیم و بای ــئول هس ــم مس ــر می کنی منتش
ــته  ــا ناخواس ــته ی ــا خواس ــیم. م ــو باش جوابگ
ــم و  ــازی می کنی ــمن ب ــن دش ــم در زمی داری
ایــن خیلــی بــد اســت. نمی گوییــم حقایــق را 
بپوشــانیم. امــا مســائل کنــار همدیگــر مطــرح 

بشــود. 
مــا خودمــان هــر کــدام یــک رســانه باشــیم. 
علی نــژاد  مســیح  کــه  می شــود  چطــور 
ــرای  می گویــد دوربیــن مــا اســلحه ماســت؛ ب
چــه دوربیــن اســلحه مــا نباشــد؟ وقتــی رهبــر 
ــتحبی  ــر مس ــروزه ذک ــد: ام ــالب می گوی انق
بعــد از نمــاز مــا، کار فرهنگــی و جهــادی 
ــه  ــد ب ــی بای ــت، یعن ــازی اس ــای مج در فض

رســانه اهمیــت بدهیــم، هوشــیار باشــیم 
ــم. ــنگری کنی و روش

امیرحسین نوعدوست:  باید خدا را 
شاکر باشیم که انقالب به مرحله ای رسیده 
است که مردم تشنه رهنمودهای امامشان 

هستند. امروز روشنفکران انقالب منتظر 
ند ببینند رهبری چه می گوید تا آنها بروند 

تحلیل و بررسی کنند.

محمدحسین طیرانی:فکر می کنم یک 
دلیل اینکه رهبر انقالب به جوانان این 

اعتماد را کرده اند این است که جوان 
گام دوم انقالب تجربه های ارزشمند 
جوانان گام اول را در کنار خود دارند

سید حسین شالفروشان: وقتی 
رهبر انقالب می گوید: امروزه 

ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار 
فرهنگی و جهادی در فضای مجازی 

است، یعنی باید به رسانه اهمیت 
بدهیم و روشنگری کنیم

محمد امین کارگزار: رهبر انقالب چون 
از آغاز انقالب و شروع دفاع مقدس 
کامال در صحنه بوده اند و جوانان گام 
اول را دیده اند که چگونه عمل کرده 

است به جوان امروز اعتماد کامل دارد
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ته مقاله
)خرده روایت هایی از 

پشت صحنه نقطه سرخط(

فرهنگ الفبایی بیانیه گام دوم انقالب
منتشر شد

کتاب »بیانیه نامه« )فرهنگ الفبایی بیانیه 
رهبر معظم انقالب درباره گام دوم انقالب 
اسالمی( به قلم روح اهلل ولی ابرقویی از سوی انتشارات 

مشهور منتشر شد.
این کتاب با ۱۷۰ صفحه در قطع رقعی و دارای فهرست 
تفصیلی و ترتیبی منتشــر شــده که در صفحات زوج 
کتاب، متن اصلی بیانیه گام دوم انقالب و در صفحات 

فرد، دسته بندی و نمودار مطالب وجود دارد.
همچنین در انتهای کتاب نیز حدود ۹۰ صفحه، فهرست 
الفبایی طراحی شده است که در  حدود ۲۰۰۰ موضوع 

الفبایی و نمایه استخراج شده است.
برای تهیه این کتاب می توانید با شماره همراه ۰۹۱۹۶۶۶۳۶۷۸ 

تماس بگیرید.

اینجا مرکز دنیاست!
  علیرضا آقاجانی

جلسه ای داشتیم با چند نفر از مدیران روزنامه. در آن جلسه 
از اینکــه چقدر حضرت آقا بــرای بیانیه گام دوم زحمت 
کشیده اند صحبت شد. از حجت االسالم و المسلمین مروی 
نقل کردند که ایشان گفته اند رهبری بیشتر از یک هفته 
قبل از صدور بیانیه، بسیاری از کارهای دیگر روزانه شان 
را تعطیل کرده اند و نشسته اند پای تدوین و نهایی کردن 
بیانیه و فرموده اند که این حاصل شــصت سال زحمت و 

تجربه من است.
بالفاصله بعد از اتمام جلسه، رفتم به قراری که با چند نفر 
از دوستان نویسنده داشتم. جمعی مومن و انقالبی بودند 
که چندسالی است که آتش به اختیار روی مباحث ادبی و 
هنری کار جدی می کنند. از بچه ها پرسیدم کدام یک از 
شما بیانیه گام دوم را مطالعه کرده است؟ باورم نمی شد؛ 
از آن جمع هشت نفره فقط یک نفره بیانیه را مطالعه کرده 
بود! خیلی افسوس خوردم. برایم یک سوال اساسی ایجاد 
شــد که چرا این گونه است و مسئله اصلی کجاست؟ چرا 
با بیانیه ای که حضرت آقا اینقدر رویش تاکید کرده اند و 

حساسیت دارند این گونه برخورد می شود؟ 
به ذهنم رسید که شاید یکی از مسئله های اصلی، جانیفتادن 
موضوع برای بچه هاســت. گویا رســانه ها و نخبگانی که 
باید دراین بین نقش ایفا می کردند در گفتمان ســازی و 
تبیین و جاانداختن اهمیت و ضرورت موضوع کم کاری 
کرده اند. آنجا بود که ضرورت کاری که در این ویژه نامه های 
»نقطه سرخط« شروع کرده ایم، ملموس تر احساس کردم 
و یاد این جمله کلیدی رهبر انقالب افتادم که فرموده اند: 
»در جمهوری اسالمی هر جا که قرار گرفته اید، همان جا 

را مرکز دنیا بدانید و  به همه کارها آگاه باشید.«

 هدف امام حسین)ع( اصالح رأس هرم جامعه بوده است
حرکت عاشورا اســمش مشخص اســت. یک »قیام« به حساب 
می آید؛ یــا در اصطالح دینــی »خروج« یا »جهاد« به حســاب 
می آید و این ها همه واجد مضامین سیاســی هستند. عنوان این 
حرکت، یک عنوان معطوف به مســئله قدرت و جامعه به حساب 
می آید و اصاًل کسی نمی تواند این قیام را بفهمد، بدون اینکه فهم 

اجتماعی، سیاسی و تاریخی از این پدیده پیدا کند.
 از طرفی وقتی خود حضرت سیدالشهدا)ع( فلسفه قیام خودشان 
را بازگو می کنند و می گویند من برای اصــالح در جامعه و امت 
جدم قیام و خروج کرده ام، مشــخص می شود که نمی توانیم این 
قیام را بفهمیم، مگر اینکه معنی ایــن اصطالحات را هم متوجه 
شویم؛ اصطالحاتی مانند »امت«، »فساد«، »اصالح« و... با وجود 
این مفاهیم، از همان آغاز مشــخص است که در واقع همه هدف 

امام حسین)ع( اصالح رأس هرم جامعه بوده است.
 در بازگو کردن این واقعه و گرامیداشت آن، ممکن است خیلی ها 
بیش از آنکه به این ماجرا به عنــوان یک »روایِت در زمان« و یک 
روایت دارای امتداد زمانی بســنجند، صرفا یک روز از این واقعه 
را مشــاهده می کنند و چند لحظه ای از یک روز را مورد تاکید و 
تمرکز قرار می دهند؛ درحالی که این یک مسیر طوالنی و دامنه دار 
مبارزاتی اســت که قبل و بعد از روز عاشــورای سال ۶۱ هجری 

همچنان وجود داشته و بعد هم امتداد پیدا کرده است. 

رابطه ما با حضرت را واژه امام تعیین می کند
من فکر می کنم دو جنبه و دو بُعد در شعر هیئت خیلی پررنگ تر 

شده است. یکی بُعد و جنبه »ابراز ارادت« است. 
 شــما وقتی به اشــعار امــروز نــگاه می کنیــد، می بینید این 
دوست داشــتن با نوع خاصی از واژه ها و مفاهیم بیان می شــود؛ 
واژه هایی نظیر »آقا«، »ارباب« و »سیدی« به کار می رود و تالش 
می شــود با این واژه ها نسبت ما با ایشــان تعریف شود. ولی آن 
واژه اصلی که برای ما وضع شــده و به ما رسیده است و گفته اند 
سیدالشــهدا)ع( را با این واژه بشناســید و نســبتش با خودتان را 
مشخص کنید واژه »امام« است؛ یعنی امام حسین)ع( کسی است 

که پیشوا و جلودار ماست. 
 ما معموالً در این شــعرها می گوییم حســین)ع(، یا می گوییم 
ســیدی، یا می گوییم آقای من، یا ارباب من! در این اشــعار 

خیلی کمتر واژه امام به کار می رود؛ چرا اینگونه است؟ در حالی 
که رابطه ما با حضرت را این واژه تعیین می کند. وقتی ایشان امام 
باشند، ما مأموم می شویم و مجموعه ای را به نام »امت« تشکیل 
می دهیم و این به آن معنا اســت که آن وجه سیاسی و اجتماعی 

این شخصیت برای ما مشخص می شود.
 وقتی شما حضرت را »ارباب« خطاب می کنید، در نقش خودت 
به نوکر می رســی. نوکر با مأموم فــرق دارد، همانطور که وقتی 
ایشان را معشوق یا محبوب می خوانی، شــما می شوی عاشق یا 

دوستدار، و دوستدار هم با پیرو فرق می کند.
  جنبه دیگری که در شعر عاشــورایی امروز زیاد به آن پرداخته 
می شود، بُعد »مصیبت« است. بعد از جنبه محبت، جنبه مصیبت 
پررنگترین ابعاد در شعر عاشورایی امروز است. مصیبتی که ما در 
عاشورا با آن مواجه ایم چیزی است که عنوان درستش »شهادت« 
است. شــهادت در جریان یک مقابله ای رخ می دهد که دو طرف 
دارد و حق و باطلی در جریان است. معنی این رویداد خیلی فرق 

می کند با چیزی که به طور مطلق بگوییم مصیبت.
  پیشــنهاد من این اســت که محققانی در عرصه های فرهنگ، 
ادبیات و مردم شناســی بیایند در پایان یک دهه عزاداری، مثاًل 
نوحه ها و شــعرهای شاخص آن ســال را یا مجموعه نوحه های 
چند مداح شــاخص را از حیث این پراکندگی واژگانی بررسی 

به تحلیل  کنند و همین طــور 
تا  برسند  و مضمون  محتوا 

ابعاد  نشان داده شود که 
مختلف این واقعه چقدر 

پوشش داده می شود. 

م را 
ُ

گذشت چله و ساقی گشود سر خ
غزلی از حجت االسالم حجت اهلل ذاکر

درباره بیانیه گام دوم انقالب

یادداشت شفاهی دکترمحمدمهدی سیار درباره شعر هیئت؛
تقلیل سیاست زدایانه »امام و مأموم« به »ارباب و نوکر«

| مدیرمسئول: ایمان شمسایی | سردبیر: امیر جلیلی نژاد |
| دبیر ویژه نامه: احسان کفشدارطوسی | دبیر تحریریه: علیرضا آقاجانی | صفحه آرا: ساعد عاشوری |

| آدرس: مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک | روابط عمومی: ۳۷۶۶۲۵۸۷ -۰۵۱ |

گذشــت چله و ساقی گشود ســر ُخم را
شــراب صاف دهــد ِمی فروش مــردم را

شکســت قامت بت های بی فروغ و ســیاه
و تکه تکه کرد تبر جسم سنگ و هیزم را

چه انقــالب عظیمی و فصــل پرزخمی
که خوش نمــود قرین گریه و تبســم را

چه عاشــقان غریبی که بی صــدا کردند
فدای دیــن و وطــن جــان پرتالطم را

هزار شــکر که طی کرده ایم گام نخست
چو عاشقی که کند ســعی مشهد و قم را

نشســت دانــه عزت بــه دشــت آزادی
نظاره کــرد جهــان ســاقه های گندم را

طلــوع می کنــد آن آفتــاب عالم تــاب
چــو طــی کنیــم ســرافراز گام دوم را

محمدمهدی سیار یکی از چهره های شناخته شده شعر آئینی و انقالب است که در مصاحبه با مهر می گوید 
چرا در شــعر امروز واژه های »امام«، »شهادت« و »جهاد« که وجه سیاســی قیام سید الشهدا )ع( را 
برجسته می کنند، رواج کمتری نسبت به واژه هایی چون »ارباب«، »نوکر« و »کشتن« دارند؟ بخش هایی 

از این گفت وگوی خواندنی در قالب گفتار در ادامه می آید.
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