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ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 31 شهریور 1398ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب

 آیت اهلل مصباح یزدی
بخشی از وظایف نیروهای انقالب در گام دوم را تبیین کرد

دشــواری های
گـــام دوم 

  احسان کفشدار طوسی
 دانشجوی دکترای فقه جزایی

دفاع مقدس همچون جواهری بر تارک انقالب 
اسالمی ایران می درخشــد و به قول حضرت 
امام خامنه  ای »شــهدا همچون ســتاره ای 
هستند که در آسمان می درخشــند و راه را 
نشان می دهند«. ایشــان در بیانیه گام دوم 
انقالب می فرمایند: یکی از ظرفیت های عظیم 
کشور در کنار سایر استعدادها، ذخیره معنوی 
عظیمی به نام دفاع مقدس است که ره توشه 
مناسبی برای گذر انقالب از گردنه های سخت 

تاریخی است.
وقتی به دفاع مقــدس دقیق می نگریم با ۷۸ 
درصد از مجموع شهدای دفاع مقدس مواجه 
می شویم که بین ۱۶ تا ۳۰ سال سن دارند و 
با میانگین سن ۲۳ سال رکورددار جنگ های 

معاصر است.
قطار انقــالب پابرهنگان در ایســتگاه دفاع 
مقدس، ابهت امپریالیســم غرب و شــرق را 
در هم می شکند و کشــوری همانند ایران با 
نظامی نوپا به برکت انقالب، یارای مقابله در 
جنگی نابرابر را می یابد که در آن سوی جبهه، 

ابرقدرت های عالم قد علم کرده اند.
با نگاهی عمیق تر باید اذعــان کرد که دفاع 
مقدس این مولود مبارک انقالب اسالمی یک 
واقعه تاریخی نیست که آن را پایانی باشد؛ بلکه 
فرهنگی همیشــه جاری و ساری است که از 
برکات آن می توان به عنوان الگویی برای آینده 
انقالب خصوصــاً در گام دوم انقالب )برپایی 

تمدن نوین اسالمی( بهره مند شد. 
اگر آن جوان ۲۳ ساله توان مدیریت بزرگترین 
عملیات های نظامی عالم را داشــته اســت، 
حتما جوانی که دهه ســوم زندگــی خود را 
می گذراند هم می توانــد کارهایی بزرگ کند 
و بارهایی ســنگین بردارد. جوانان با توجه به 
پاکی طینت، شجاعت، ذهن پویا و تفکر فعال 
توانستند بار دفاع را بر دوش کشند و انقالب را 
از این گردنه صعب العبور و وضعیت خطیر گذر 
دهند. به نظر می رسد انقالب در گام دوم خود 
نیز می تواند از این تجربه گران بها بهره گیرد و 
دوباره به جوانان امروز خود که به فرموده مقام 
معظم رهبری از جوانان گذشته جلوتر هستند، 
اعتماد کند و با سپردن سکان انقالب )تحت 
نظارت افراد باتجربه و دلسوز( به دست جوانان، 
سرعت پیشــرفت را افزایش دهد.اگر شهدا 
از سیم خاردارهای دشــمن گذشتند، جوان 
امروزی  باید از ســیم خاردارهای دنیاطلبی 
بگذرد و مراقــب میادین مین فضای مجازی 

باشد تا روح و روانش، متالشی نشود.
اگــر آن جنگ بــا تمام ســختی اش در بعد 
ســخت افزاری، جهاد اصغر نامیده می شود؛ 
جنگ نرِم تمام عیــارِ همه جانبه امروز در گام 
دوم انقالب اســالمی، جهاد اکبری بســیار 
ســخت تر  اســت. لذا آمادگی برای چنین 

جنگی، مجاهدت بیشتری می طلبد.

یادداشت

فرماندهان جوان گام 
دوم چه باید بکنند؟

 وظیفه ما تنها نماز و روزه نیست نخبگان جامعه باید 
مسئولیت های اجتماعی را بپذیرند و خودشان را آماده کنند تا 

برای آینده کشور نیرو بسازند

چنــدی پیش حضــرت آیــت اهلل مصباح 
ــی و  ــاالن فرهنگ ــع فع ــزدی در جم ی
ــخنانی  ــم س ــی ق ــوتان انقالب پیشکس
ــالمی  ــالب اس ــرات انق ــاره  مخاط درب
در گام دوم داشــتند و دو وظیفــه اصلــی 
بــرای آنــان برشــمردند: مقابلــه با جهل 
و نادانــی و مبــارزه بــا نقــاق.  گزیــده ای 
ــا هــم می  خوانیــم. از ایــن گفتــار را ب

■
چهل سال دوم

گام دوم انقالب به سوی ظهور
مقــام معظــم رهبــری چهــل ســال اول 
انقــالب را گام اول نامیدنــد. ایــن بیان اشــاره 
بــه ایــن دارد کــه چهــل ســال دوم نیــز گام 
دوم اســت و ایــن گام هــا تــا ظهــور حضــرت 
ولــی عصــر عجــل اهلل فرجــه ادامــه خواهــد 
داشــت. دعــا می کنیــم کــه هــر چــه زودتــر 
ــد  ــه مقص ــود و ب ــته ش ــا برداش ــن گام ه ای
برســیم. جــا دارد کــه در ایــن فرصــت ایــن 
دو گام را بــا هــم مقایســه کنیــم و گام اول را 
ارزیابــی کنیــم. ببینیــم کــه در ایــن مــدت 
چــه کردیــم و آیــا همــه کارهــای مــا کامــل 
و صالــح بــوده اســت یــا در برخــی از آن هــا 
اشــتباهاتی نیــز داشــته ایم؟ اگــر کمبــودی 
ــوده اســت، بکوشــیم کــه  ــان ب در کارهای م

در گام دوم جبــران کنیــم.

■
امام )ره(، علمدار تبیین

مسایل سیاسی اجتماعی اسالم
ــن  ــن ای ــوان بی ــه می ت ــی ک ــی از تفاوت های یک
دو گام در نظــر گرفــت و آن را بــرای شــناخت 
بهتــر تکالیــف و عمــل بهتــر منشــأ اثــر قــرار داد، 
ایــن اســت کــه در چهــل ســال اول بــه خصــوص 
در ســال های اول نهضــت حضــرت امــام تــا 
ــروزی انقــالب منتهــی شــد،  ــه پی ــه ب ــی ک زمان
ــد  ــرح می ش ــان مط ــه متدین ــائلی در جامع مس
ــل از شــروع نهضــت  ــا قب ــود. م ــه کم ســابقه ب ک
حضــرت امــام ســال ها درس ایشــان می رفتیــم. 
ــع و  ــطح مراج ــه در س ــوال چ ــان معم در آن زم
ــا  ــا کتاب ه ــطح جوان تره ــه در س ــزرگان و چ ب
و بحث هایــی کــه نوشــته و گفتــه می شــد، 

ــود.  ــاده ب ــائلی بســیار س مس

ــه  ــام رحمت اهلل علی ــرت ام ــه حض ــد از آن ک بع
نهضــت روحانیــت را شــروع فرمودنــد، چیزهایــی 
مطــرح شــد کــه قبــال مطــرح نبــود؛ مثــل ایــن 
کــه علمــا و منبری هــا زنــدان بیفتنــد، شــکنجه 
ــل  ــام در مقاب ــود ام ــوند. خ ــد ش ــد و تبعی ببینن
ــد  ــت کن ــه صحب ــاه این گون ــاره ش ــت و درب دول
ــت  ــد بیرون ــم گوشــت را بگیرن ــد: می گوی و بگوی
بیندازنــد. یکــی از مســائلی کــه بــرای مــا 
طلبه هــا بســیار عجیــب بــود ایــن بــود کــه یــک 
ــی  ــائل سیاس ــا مس ــه ب ــد این گون ــع تقلی مرج
ــه مســائل  کار داشــته باشــد. در آن زمــان ورود ب
سیاســی بــرای روحانیــان ننــگ شــمرده می شــد. 
سیاســی بودن انگــی بــود کــه افــراد را در جامعــه 
ــد  ــام)ره( آم ــا ام ــرد. ام ــزوی می ک ــان من متدین
ــی  ــی اجتماع ــور سیاس ــت در ام ــت: دخال و گف
اســالم، از اهــم واجبــات و حفــظ نظــام اســالمی 
ــا  ــر اســت. بخــش اعظــم فقــه م از نمــاز واجب ت
مربــوط بــه سیاســت و مســائل اجتماعــی اســت. 
خداونــد بــه خاطــر اخالصــی کــه امــام داشــت، 
ــه  ــوب جامع ــه را در قل ــن اندیش ــرعت ای ــه س ب
جایگزیــن کــرد و کســانی تربیــت شــدند کــه تــا 
پــای جــان بــرای اطاعــت امــر امــام حاضــر پــای 
کار بودنــد و باالخــره پــس از پانــزده ســال انقــالب 
بــه پیــروزی رســید. بنــده بــه یــاد نمــی آورم کــه 
در مــدت ایــن پانــزده ســال حتــی یکی از اســاتید 
ــران  ــام و از اق ــف ام ــه در ردی ــزرگان حــوزه ک و ب
ــال  ــا احتم ــه م ــه باشــند ک ــد، گفت ایشــان بودن
ــه  ــود؛ هم ــروز بش ــام)ره( پی ــه ام ــم ک می دهی
ــرانجام  ــه س ــام)ره( ب ــه راه ام ــد ک ــن بودن مطمئ

نمی رســد. 

■
انقالب اسالمی نه تنها اسالم

بلکه دین را در جهان زنده کرد 

ــا انداخــت و  ــر ایشــان را در دل ه ــد مه خداون
بــه برکــت فداکاری هــای کســانی کــه برخــی 
از آن هــا را دیــده و شــناخته ایم و بســیاری 
از آن هــا هنــوز هــم گمنــام و ناشــناخته 
ــا  ــه در دنی ــد ک ــع ش ــی واق ــتند، انقالب هس
بی نظیــر بــود و هنــوز زود اســت کــه مــا 
بتوانیــم ارزیابــی کنیــم کــه چــه کاری انجــام 
ــده  ــا زن ــا اســالم در دنی ــه تنه شــده اســت. ن
ــش  ــور اتری ــران کش ــی از س ــه یک ــد، بلک ش
گفــت: پــس از انقــالب ایــران مــا جــرأت 
کردیــم از مســیحیت نیــز حمایــت کنیــم. مــا 

ــم  ــت نمی توانی ــئله را درس ــن مس ــای ای معن
ــدی  ــه آخون ــد ب ــه خداون ــم ک ــی کنی ارزیاب
ــود،  ــت اداره می ش ــه زحم ــی اش ب ــه زندگ ک
ــه تنهــا  ــی و برکتــی بدهــد کــه ن ــان عزت چن
اســالم را، بلکــه همــه ادیــان را در دنیــا زنــده 
کنــد و مســئولی مســیحی بگویــد کــه مــا بــه 
ــدا  ــران جــرأت پی ــالب اســالمی ای ــت انق برک
کردیــم کــه دم از دیــن بزنیــم. هنــوز زود 
اســت کــه مــا بفهمیــم امــام چــه کــرد. همــه 
این هــا در دوران چهل ســاله اول بــود. بعــد 
ــد  ــز خداون ــه نی ــام رضوان اهلل علی ــت ام از رحل
جانشــین برجســته و شایســته ترین فــردی 
ــد،  ــا کن ــه می توانســت نقــش ایشــان را ایف ک
ــت. ــا پذیرف ــرد و دل ه ــی ک ــه معرف ــه جامع ب

■
 نسل آینده و خطر فراموش کردن

انقالب و اهداف آن

یکــی از تفاوت هــای اساســی چهــل ســال اول 
بــا دوم، ایــن اســت کــه مــا نســبت بــه تبییــن 
ارزش هــای اســالمی و مبانــی اعتقــادی انقالب 
ــم. در آن  ــده مســئولیت داری ــرای نســل آین ب
ــود و  ــت ب ــه حج ــرای هم ــام ب ــان کالم ام زم
وقتــی می گفتنــد امــام چیــزی را فرمــوده 
نمی گفــت.  چیــزی  کســی  دیگــر  اســت، 
حتــی کســانی کــه در دلشــان ســخنان امــام 
را بــاور نداشــتند، جــرأت نمی کردنــد کــه 
مخالفــت کننــد. خداونــد آن چنــان محبوبیتــی 
ــا تســلیم  ــه همــه دل ه ــود ک ــام داده ب ــه ام ب
او بــود و حتــی شــیاطینی کــه مخالــف او 
بودنــد، منافقانــه موافقــت می کردنــد. امــا 
ــر اســاس چــه  ــده را چــه کســی، ب نســل آین
ــد  ــت خواه ــی تربی ــی و اعتقادات ــر و مبان فک
بــه شــبهه هایی کــه  کــرد؟ چــه کســی 
ــال  ــیطانی در ح ــانه های ش ــط رس ــدام توس م
ــد  ــخ خواه ــت، پاس ــان ماس ــه جوان ــق ب تزری
داد؟ آیــا جوانانــی کــه فــردا کارهــا را بــر 
عهــده می گیرنــد، مثــل انقالبیــون زمــان امــام 
هســتند؟! آیــا مثــل آن نوجــوان هســتند کــه 
ــک  ــر تان ــه زی ــت و ب ــود بس ــه خ ــک ب نارنج

ــت ؟ رف
مــا در چهــل ســال دوم وظیفــه ای داریــم 
ــد  ــتیم. خداون ــال اول نداش ــل س ــه در چه ک
ــود کــه فرمــان  ــه امــام)ره( موقعیتــی داده ب ب
ــود.  ــت ب ــه حج ــرای هم ــان ب ــخن ایش و س
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عصـــــــــــــر  جــــــــدیــــــــد

ما ایستاده ایم
تا  آخرین گام

از امــام کاظــم )ع( روایــت شــده اســت کــه 
فرمــود: »مــردی از قم، مردم را به ســوی خدا 
دعــوت مــی کنــد. افــرادی گــرد او جمع می 
شــوند کــه قلب هایشــان همچــون پاره های 
آهن ســتبر اســت کــه بادهای تنــد حوادث، 
آنــان را نمی لغزانــد. از جنــگ خســته نشــده 
و نمی ترســند اعتمــاد آنــان بــر خداســت و 

ســرانجام کار از آن پرهیزکاران است« .]۱[
۳9سال از آغاز دفاع مقدس گذشت.

ــت و  ــاره عطــر مقاوم ــه دوب ــا ک ــن روزه ای
ایســتادگی مردان این ســرزمین در پهنه این 
ســرزمین پــر افتخــار پیچیده اســت، دوباره 
مــرور ایــن جملــه پیــر مرادمــان کــه گفتــه 
ــا آخریــن نفــس ایســتاده ایم«  ــود »مــا ت ب

بــه مــا حــس غــرور و مقاومــت می دهــد.
آری مــا هنــوز بعــد از یــک چلــه از انقــالب 
اســتوار ایســتاده ایم. ایســتاده ایم تــا نــدای 
حــق  خواهی مــان به گوش تمام مســتضفان 

ــد. جهان برس
ایســتاده ایم تــا همــه مســتکبران عالــم ازما 
بــه ســتوه آیند و هیــچ غلطی نتواننــد بکنند.

ــر  ــن ناص ــل م ــدای ه ــا ص ــتاده ایم ت ایس
ــه  ــت ب ــا مظلومی ــس قرن ه ــینی از پ حس

ــد. ــان برس ــوش جهانی گ
ما ایستاده ایم تا آخرین نفس.

ما ایستاده ایم تا آخرین قطره خون.
ما ایستاده ایم تا آخرین گام.

و مــا ایســتاده ایم تــا پرچــم را بــه صاحبــش 
بســپاریم.

پ.ن: داشتم به دنبال تصویری برای ایستادگی 
می گشتم؛ با پوستر نماهنگ زیبای »ایستاده 
ایــم؛ تــا آخرین قطــره خون« برخــورد کردم 
و تمــام حس هــای فوق العــاده ای کــه پــس 
از تماشــای ایــن نماهنــگ فوق العــاده برایم 

ایجــاد شــده بود، دوبــاره درونم زنده شــد.
ــا ایســتاده ایم۲«، کــه ســال  نماهنــگ »م
ــگ  ــمت دوم نماهن ــد قس ــر ش 95 منتش
»ایســتاده ایــم؛ تــا آخریــن نفــس« اســت. 
ایــن نماهنــگ نظیــر قســمت نخســت آن، 
داســتان گروهــی جــوان انقالبــی اســت که 
ایــن بــار در حاشــیه یــک روز گــرم در خلیــج 
فــارس، دســت بــه کاری خارق العــاده مــی 
زنند. ایــن نماهنگ روایتی اســت از ماجرای 
تلــخ ســقوط هواپیمای پــرواز ۶55 در خلیج 
فــارس و حضــور ناوهــای آمریکایــی در ایــن 

ــه. منطق
ــق  ــاده را از طری ــگ فوق الع ــن دو نماهن ای

ــد. ــا کنی ــد تماش ــر می توانی ــد زی ک

]۱[. »بحار االنوار، ج ۶۰، ص۲۱۶«

یادداشت

ما در سطوح مختلف نیازمند مطالب تبیین شده هستیم
و باید این مطالب برای کودکان دبستانی تا جوانان دانشگاهی 
و فوق دانشگاهی تبیین شود

در  امــروز  نیســت.  این طــور  امــروز  امــا 
ــچ  ــه هی ــی ک ــی در جاهای ــه وکنار، حت گوش
انتظــار نمــی رود، دربــاره رهبــر و اصــل نظــام 
ــؤاالتي  ــام س ــادی نظ ــری و اعتق ــی فک و مبان
ــمی  ــورت رس ــانی به ص ــود. کس ــرح می ش مط
تشــکیک  فقیــه  والیــت  مبانــی  دربــاره 
می کننــد. اگــر اصــل ایــن مســئله زیــر 
ــد؟  ــه می مان ــالب چ ــرای انق ــرود، ب ــؤال ب س
ــر  ــت. اگ ــه اس ــالب ولی فقی ــن انق ــور ای مح
ســلیقه ها،  اختــالف  نباشــد  محــور  ایــن 
ــی  ــف و... جای ــای مختل ــخص ها، قومیت ه ش
ــی  ــجام باق ــی و انس ــدت و هماهنگ ــرای وح ب
ــام فرمــود: بخــش اعظــم فقــه  نمی گــذارد. ام
ــه مســائل سیاســی و اجتماعــی  ــوط ب مــا مرب
اســت. امــا حتــی اکنــون بعــد از ســال ها 
مــردم مســائل  برخــی  تبییــن،  و  تــالش 
ــاز،  ــا نم ــت را صرف ــه روحانی ــوط ب فقهــی مرب
روزه، وضــو و احکامــی مثــل آن می داننــد. 
چیــزی کــه دشــمنان اســالم و دشــمنان دیــن 
ــد. آنهــا از دوران رنســانس  بــه دنبــال آن بودن
ــج و  ــم را تروی ــه سکوالریس ــد ک ــالش کردن ت
ــردم  ــی م ــی اجتماع ــن را از زندگ ــاب دی حس
جــدا کننــد. جوان هایــی کــه در آینــده مســند 
امــور را بــه دســت می گیرنــد، از کجــا بفهمنــد 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــن و فق ــم دی ــش اعظ ــه بخ ک

ــت؟  ــی اس ــی و اجتماع ــائل سیاس مس

■
وظیفه اصلی ما در چهل سال دوم انقالب

ــام و جانشــین شایســته ایشــان  ــاری کــه ام ب
در چهــل ســال اول بــر دوش کشــیدند و 
نگذاشــتند مبانــی فکــری و اعتقــادی انقــالب 
ــرار  ــکیک ق ــورد تش ــود و م ــا دور ش از ذهن ه
ــد در  ــت. بای ــده ماس ــر عه ــروز ب ــرد، ام بگی
چهــل ســال دوم تــالش کنیــم کــه در ســطوح 
ــی  ــا باق ــرای آن ه ــف جــای تشــکیکی ب مختل
ــه  ــم و ادل ــی محک ــا مبان ــدهلل م ــد. الحم نمان

ــم.  ــوی داری ق
ــه  ــان ب ــه در آن زم ــی را ک ــد مطالب ــا بای م
ــه کالم  ــه خاطــر اعتمــاد ب ــی ب صــورت اجمال
ــم.  ــات کنی ــل اثب ــا دلی ــم ب ــام می پذیرفتی ام
هنگامــی کــه پیغمبــر اکــرم صلی اهلل علیه وآلــه 
فرمودنــد: مــن کنــت مــواله فهــذا علی مــواله، 
ــس از ۷۲  ــا پ ــرد. ام ــراض نک ــچ کــس اعت هی
ــود  ــن ب ــر روی زمی ــر پیغمب ــوز پیک روز، هن
کــه اصحــاب نزدیــک پیغمبــر ایــن مســئله را 
مطــرح کردنــد کــه جانشــین پیغمبــر را چــه 
کســی بایــد تعییــن کنــد؟ آیــا او بایــد از انصار 

ــن؟!  ــا از مهاجری باشــد ی
مــا وظیفــه داریــم کــه بــا جهــل مبــارزه و تــا 
می توانیــم حقایــق را روشــن تر کنیــم تــا 
جــای تشــکیک در آن نمانــد. از ســوی دیگــر 
ــه  ــتان در جامع ــه هواپرس ــم ک ــد بگذاری نبای
اوج بگیرنــد. اگــر در هــر کــدام از ایــن وظایــف 
ــه  ــهدا و ب ــای ش ــه خون ه ــم ب ــی کنی کوتاه
ــه  ــم. وظیف ــت کرده ای ــهدایمان خیان ــام ش ام
مــا تنهــا نمــاز و روزه نیســت نخبــگان جامعــه 
بایــد مســئولیت های اجتماعــی را بپذیرنــد 
ــده  ــرای آین ــا ب ــد ت ــاده کنن و خودشــان را آم
کشــور نیــرو بســازند. بایــد برنامه ریــزی کننــد 
کــه چــه آموزش هایــی بییننــد، چــه رفتارهــا، 
تمرین هــای عملــی و مهارت هــای اجرایــی 
ــه  ــار را ب ــن ب ــد ای ــا بتوانن ــند ت ــته باش داش

ــزل برســانند.  من

■
مقابله با جهل و نادانی

وظیفه نخبگان در گام دوم انقالب

ــا گام  ــی گام دوم ب ــای اساس ــی از تفاوت ه یک
ــت از  ــه تبعی ــه گام اول را ب ــن اســت ک اول ای
ــام و  ــه ام ــاد ب ــی و اعتم ــا خوش بین ــام و ب ام
جانشــین امــام طــی کردیــم. اعتمــاد متدینــان 
ــا  ــیاری از آنه ــود. بس ــام ب ــیره ام ــه س ــا ب م
حدیــث و آیــه نمی دانســتند و می گفتنــد: 
»چــون امــام فرمــوده اســت، دیگر حــرف تمام 
اســت«. امــا در آینــده معلــوم نیســت کــه ایــن 
وضعیــت باقــی بمانــد. مــا در ســطوح مختلــف 
نیازمنــد مطالــب تبیین شــده هســتیم و بایــد 
ــا  ــتانی ت ــودکان دبس ــرای ک ــب ب ــن مطال ای
ــن  ــان دانشــگاهی و فوق دانشــگاهی تبیی جوان
ــته باشــد  ــم داش ــل محک ــدر دلی شــود و آن ق

کــه شــیاطین نتواننــد در آن نفــوذ کننــد.
امــروز مــا در مقابــل ایــن همــه شــبهاتی کــه 
پیوســته افــکار جوان هــای مــا را بمبــاران 
ــدر  ــته ایم، چق ــاب نوش ــدر کت ــد، چق می کن
کالس تشــکیل داده ایــم و چــه برنامــه ای بــرای 

مقابلــه بــا آن هــا داریــم؟ البتــه اولیــن تکلیــف 
ــد  ــم بای ــران ه ــی دیگ ــردن ماســت، ول ــر گ ب

کمــک و مطالبــه کننــد.

■
مبارزه با منافقان

وظیفه دوم نخبگان در گام دوم انقالب

ــت؛  ــتان اس ــا هواپرس ــارزه ب ــه دوم، مب وظیف
کســانی کــه دنبــال فرصــت هســتند تــا 
جیبشــان را پــر کننــد و دنبــال ایــن هســتند 
تــا بــه مقامــی برســند. حتــی گاهــی بــه اســم 
انقالبی گــری و پیــروی از خــط امــام نیــز 
زندگی شــان  چرخــد،  تــا  و  می کننــد  کار 
ــد  ــه می بینن ــا همین ک ــتند؛ ام ــی هس انقالب
ــار  ــج کن ــت، به تدری ــر اس ــان در خط منافعش
می کشــند. این هــا دشــمنان پشــت پرده و 
ــی  ــه لزوم ــان هســتند. البت ــن زم ــان ای منافق
ــی  ــه کس ــه چ ــم ک ــاد بزنی ــه فری ــدارد ک ن
ــه  ــاب ب ــز خط ــد نی ــت. خداون ــور اس این ط
پیغمبــرش می فرمایــد: اگــر می خواســتیم، 
ــی  ــم؛ ول ــی می کردی ــو معرف ــه ت ــان را ب منافق
ــد در  ــر کســی بگوی ــم. اگ ــن کار را نمی کنی ای
ــد  ــان بودن ــز منافق ــر نی ــه پیغمب ــه و خان محل
ــد خیلــی تعجــب  ــد، نبای و دســت اندرکار بودن
کــرد. ایــن ســنت الهــی بــرای امتحــان اســت، 
ــا را  ــت پرده ه ــه و پش ــران فتن ــد س ــا بای ام
ــا  ــّری ب ــه َسروِس ــد کســانی را ک شــناخت. بای
آمریــکا و انگلیــس دارنــد، شــناخت و در عمــل 
بــا آنهــا مواجهــه کــرد. البتــه ایــن کار بایــد از 
راه معقــول انجــام بگیــرد. ایــن کــه انســان داد 
ــنج  ــالف و تش ــاد اخت ــه ایج ــد و در جامع بزن
ــول و  ــد از راه معق ــت. بای ــت نیس ــد، درس کن
خامــوش بــا دشــمنان مبــارزه کــرد. ایــن کــه 
فریــاد بزنیــم کــه فالنــی ضدانقــالب یــا چنــان 

ــد.  ــل نمی کن ــکلی را ح ــت، مش اس
ــد،  ــام می رفتن ــزد ام ــال بني صــدر ن ــی امث وقت
امــام آن هــا را رد نمی کــرد. حتــی وقتــی 
بنی صــدر رأی آورد، امــام حکــم او را امضــا 
ــه  ــد ک ــی اقتضــا می کن ــح اجتماع ــرد. مصال ک
ــر  ــر عم ــام)ره( در اواخ ــد. ام ــرده دری نکنن پ
خــود نیــز فرمــود: مــن از ابتــدا بــه ایــن 
کــه فالن شــخص قائم مقــام باشــد معتقــد 
می دانیــد  کــه  همان طــور  ولــی  نبــودم؛ 
ــرا  ــرد. زی ــار نک ــال اظه ــن س ــول چندی در ط
ــه در  ــانی بهان ــد و کس ــالل می ش ــاد اخت ایج
ــد.  ــت می ش ــالب سس ــل انق ــد و اص می آوردن
ــم و در  ــاد بگیری ــائل را ی ــن مس ــد ای ــا بای م
مســائل اجتماعــی سیاســی راهــی مؤثــر را پیدا 
ــد.  ــر باش ــر و کم هزینه ت ــه کم خطر ت ــم ک کنی
ــا  ــد ب ــن دو کار را بای ــال دوم ای ــل س در چه
جدیــت دنبــال کنیــم وگرنــه ایــن خطــر وجود 
ــتاورهای  ــه دس ــا هم ــا ب ــالب م ــه انق دارد ک

ــرود.  ــول ب ــه اف عظیمــش رو ب
نتیجــه ایــن کــه وظایــف مــا در چهــل ســال 
ــه  ــی را ک ــد درخت ــت. بای ــنگین تر اس دوم س
بــه دســت امــام کاشــته شــد، آبیــاری کنیــم. 
اگــر ایــن کار را نکنیــم، ایــن درخــت پژمــرده 
ــر  ــکد. اگ ــرده می خش ــدای نک ــود و خ می ش
ــارور  ــکد و ب ــت نخش ــن درخ ــم ای می خواهی
ــت  ــد گذش ــم. بای ــداکاری کنی ــد ف ــود، بای ش
داشــت و از مــال، جــان، آبــرو و حیثیــت 
ــح اســالم و انقــالب اقتضــا  ــرای آنچــه مصال ب

ــت.  ــه گذاش ــد، مای می کن
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شهیـــد محمـــــــــــــد ابراهیـــــــم همــــــت

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  تشکیل تیپ محمد رسول اهلل� 

کل عملیات فتح المبین   مسئولیت قسمتی از 
  فرمانده قرارگاه ظفر در عملیات مسلم بن عقیل

  فرماندهی سپاه یازدهم قدر و فرمانده عملیات خیبر

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
ملــت مــا ملــت معجزه گــر قــرن اســت و مــن سفارشــم 
بــه ملــت تــداوم بخشــیدن بــه راه شــهیدان و اســتعانت 
ــاب  ــه انق ــاب را ب ــن انق ــا ای ــت ت ــد اس ــه درگاه خداون ب

ــد. حضــرت مهــدی� وصــل نمای

شهیــــــــــد مهــــــــــــدی زیــــــــــن الدیــــن

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  فرمانده لشکر علی ابن ابیطالب�

  عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس
  عملیات رمضان و عملیات محرم
  عملیات والفجر مقدماتی، 3 و 4

 
فــــــــــــرازیازوصیــــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:

گــر مشــیت  گــر امــروز پاســدار خــون شــهدا هســتیم و ا ا
کــه بــه دســت شــما رزمنــدگان و  گرفتــه  الهــی بــر ایــن قــرار 
ملــت ایــران، اســام در جهــان پیاده شــود و زمینه ظهور 
گــردد، بــه واســطه  حضــرت امــام زمــان� فراهــم 

عشــق، عاقــه و محبــت بــه امــام حســین� اســت.

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

25 سال

21 سال

28 سال

25 سال

تعداد شهدای هشت 
سال دفاع مقدس

۲۱۳۲۵۵
شهید

گروه سنی شهدا در 
1۶ تا 2۰ سال
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گاماولانقالب توصیفیازرهبرانقالبدربارهجوانان
که در هیچ جای دنیا، افسری به این جوانی  یك لشکر را یك جوان بیست و چهار ـ پنج ساله اداره می کند؛ در حالی 

کجا؟ نه در  کند. چند صد نفر یا چند هزار تا انسان را این رهبری می کند. در  که یك لشکر را اداره  پیدا نمی شود 
مسافرت به سوی فان زیارتگاه یا فان ییاق.  در میدان جنگ، زیر آتش،  در مقابله با تانك های دشمن ... پس 

نظامی گری هم در معجزه گری انقاب و سازندگی انقاب وجود دارد.

گامدومانقالب توصیفیازرهبرانقالبدربارهجوانان
که نه امام را دیده است، نه انقاب را دیده است، نه دوران  بعد از چهل سال شما می بینید جوان مؤمن مسلمان 

دفاع مقّدس را دیده است، نه آن حماسه ها را از نزدیک دیده، اّما امروز با روحیه انقابی، مثل همان جواِن اّوِل 
انقاب -مثل هّمت و خّرازی و بزرگانی از این قبیل- می رود وسط میدان و با عاقه، با احساس مسئولّیت، با 

شجاعت تمام در مقابل دشمن می ایستد. اینکه من می گویم جوان های مؤمِن امروز، از لحاظ انگیزه از جوان اّول 
گر جلوتر نباشند عقب تر نیستند، یعنی این. این ها رویش های انقابند. این معجزه انقاب است. انقاب ا

گــذرا بــه فرماندهــان  جنــگ تحمیلــی در ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ آغــاز شــد و ۸ ســال ادامــه یافــت. نگاهــی هــر چنــد 
کــه شــاید اولیــن  گــواه روشــنی اســت بــر نقش آفرینــی بســیار درخشــان جوانانــی  ایرانــی در جنــگ تحمیلــی، 
تجربه هــای جــدی زندگــی را در جبهه هــای جنــگ بــا ارتــش بعثــی می گذراندنــد؛ امــا چنــان بــا صالبــت و قهرمانانــه 

گویــی ســال ها تجربــه جنــگاوری داشــته اند. کــه  گذاشــتند  پــای بــه میــدان 

جــــــــوانتـــریـــــــــن از تـــــــن چنــــــــــــد بــــــــا آشـــنـــــــایی
ســـــــردارانشهیـــــــدحماسهســــــازدفــــــــــاعمقــدس

        ایـــن
 فرمانــــدهان
 جوان گام اول



کـــــــــــــــری شهیــــــــــــد مهـــــــــــــــــــــــــدی با

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  فرمانده لشکر 3۱ عاشورا

  فتح المبین و مسلم بن عقیل
  بیت المقدس و رمضان و خیبر و بدر

  والفجر مقدماتی،  والفجر ۱، ۲، 3 و 4

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
همــواره تربیــت حســینی و زینبــی بیابیــد و رســالت آن هــا را 
رســالت خــود بدانیــد و فرزنــدان خــود را نیــز همان گونــه تربیــت 
کــه ســربازانی بــا ایمــان و عاشــق شــهادت و علمدارانی  بدهیــد 
صالــح، وارث حضــرت ابوالفضــل�، بــرای اســام به بار آیند.

شهیــــــــد حســــــــــــــــــن بـــــاقـــــــــــــــــــــری

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه 
  فتح المبین و بیت المقدس و رمضان

  ثامن االئمه
  طریق القدس

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
 در ایـن موقعیـت زمانـی و مکانـی، جنـگ مـا جنـگ اسـام و 
کفـر اسـت و هرلحظـه مسـامحه و غفلـت، خیانـت بـه پیامبـر 
بـه خـون  پـا زدن  امـام زمـان � و پشـت  و  کـرم�  ا
کاری بکند. شهداست و ملت ما باید خود را آماده هرگونه فدا

شهیــــــــــــــــد حسیــــــــــــــــن خــــــــــــــرازی

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  تأسیس لشکر ۱4 امام حسین�

  فرمانده لشکر امام حسین�
  ثامن االئمه و فتح المبین

کربای4و5   خیبر و بدر، والفجر8 و 

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
خدایـــا دل شکســـته و مضطرم...تـــا زمـــان عملیـــات، 
ـــا بـــه قـــول امـــام خمینـــی،  فاصلـــه زیـــادی نیســـت، خدای
را  رزمنـــدگان  قـــوا هســـتی، خـــودت  کل  تـــو فرمانـــده 

ــردان. گـ ــروز  پیـ

کـــــــــــــــاوه  شهیــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــــود 

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  مسئول محافظین بیت امام

  مسئول عملیات سقز
  مسئول عملیات تیپ ویژه شهدا

  فرمانده تیپ ویژه شهدا
  فرمانده لشکر ویژه شهدا

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
گـــر امـــروز بـــه  انقـــاب  مـــا خدشـــه  وارد شـــود بدانیـــد  ا
شـــده   وارد  جهان خدشـــه   مســـلمان های   بـــه   کـــه  
ــا  ــود آن هـ ــق  داده  شـ ــا رونـ ــاب  مـ ــه  انقـ ــر بـ گـ ــت  و ا اسـ

شـــده اند. پیـــروز 

شهیـــــــــــد محمد علـــــــی جهــــــان آرا 

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  فرمانــــده سپاه پاســـــداران انقـــــاب اســـــامی در 

خرمشهر و اهواز
 

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
کــه خرمشــهر  کــه جنــگ آغــاز شــد تــا لحظــه ای  از روزی 
کربــا را می دیــدم.  کــرد یــک مــاه بطــور مــداوم  ســقوط 
کــه بــا حرکتــت،  تــو ای امــام و ای عصــاره تاریــخ! بــدان 
و  کــردی  شــروع  جدیــد  تاریــخ  در  را  اســام  حرکــت 
کــردی. ولــی  آزادی مســتضعفان جهــان را تضمیــن 
کــه ایــن همــه رنج هــا و دردهــای  کیســت  ای امــام! 

کنــد؟!  ــو را درک  ت

شهیـــــــــــد حســــــــــن آقــاســــــــــی زاده

مهـــــمتریـــــــنمسئولیــــــتهـــــاوعملیاتها:
  معاونت فنی مهندسی قرارگاه خاتم االنبیاء 

  معاون فنی مهندسی  لشکر 5 نصر

فــــــــــــــرازیازوصیـــــــــــــتنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــه:
ــران   ــکر و ســـپاس  بی  حـــد و حمـــد و ثنـــای  بی کـ شـ
نـــور  جبهه هـــای   در  کـــه ...  را  متعـــال   خداونـــد 
کـــه  معـــراج  انســـان های  مخلـــص   علیـــه  ظلمـــت  
و  درس   و  کاس   و  اســـت   ایثارگـــر  و  مؤمـــن   و 
اســـام   و  خـــدا  بـــه   عشـــق   جهـــت   مدرســـه ای  
ایـــن   در  حضـــور  توفیـــق   مـــی رود...  شـــمار  بـــه  

شـــد.  نصیبـــم   جبهه هـــا  و  میدان هـــا 

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن ورود
به جنگ

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

سن در زمان 
شهـــــادت

23 سال2۶ سال19 سال

23 سال25 سال2۶ سال

28 سال27 سال25 سال

29 سال27 سال3۰ سال

گروه سنی شهدا در 
1۶ تا 2۰ سال

%44
گروه سنی شهدا در 

21 تا 25 سال

%۳0
گروه سنی شهدا در 

2۶ تا 3۰ سال

%8
میانگین سن شهدا در 

زمان شهادت 

۲۳
سال

بیشترین نسبت شهدا
در مقایسه با سایر سنین

۲0
ساله
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ضمـیمه هفتگی  روزنامه قدس یکشنبه 31 شهریور 1398ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب

جایگاه بیانیه را به یک پیام تقلیل ندهیم
ما به عنوان فعــاالن انقالبی باید مراقبت کنیم کــه گام دوم را 
به یک پیام تقلیل ندهیم.گام دوم یک نوع نگاه اســت که کامال 

جنس تحولی دارد و نه تغییر.
این مؤلفه ها در خوِد بیانیه کامال مشــخص اســت و باید آن ها 
را تبدیل به شــاخص، رویکرد و دوربین  کــرد و با آنها جامعه و 
پدیده ها را دید. آن وقت اســت که وارد گام دوم شــده  ایم. مهم 

نیست که دیگر »گام دوم« درج بشود یا نشود. 
از جمله مؤلفه های جدی که روح گام دوم اســت، نقش جوانان 
است. رســانه ها و  نخبگان اگر می خواهند به این مسئله اهمیت 
بدهند باید دوربین را ببرند روی جوانان و موضوع را از این زاویه 
ببینند. نقش آن ها را در هر مسئله پیدا کنند و ببینند در هر کار، 

جایگاهی که برای جوان در نظر گرفته شده چیست؟

مثالدر عالم سیاست نقش جوان چیست؟ االن انتخابات نزدیک 
است و باید نقش جوانان را در تشــکل ها، احزاب و جریان کلی 

انتخابات پیدا کرد. 
به نظر می رســد این باید یک رویکرد کالن باشــد که در 
پرداختن به بیانیه گام دوم، نقش و جایگاه جوانان را پیدا  
و شاخص مند کرد و روح بیانیه را به خط مشی، دوربین و 

شاخص تبدیل کرد و ارزیابی را بر اساس آن انجام داد.
هر اندازه به جوانان توجه و دقت  شود و آنها موضوعیت 

پیدا کنند، بیشتر وارد گام دوم می شویم؛ وگرنه اگر 
صدها بار راجع به گام دوم سخن بگوییم و متن 

بنویســیم، اما این روح در رفتار ما متجلی 
نشده و با آن شاخص ارزیابی نشود، عمال 

وارد گام دوم نشده ایم.

ــه  ــر بیانی ــا در براب ــن ســوال ایجــاد شــد کــه نقــش م ــی ای ــان مومــن و انقالب ــرای بســیاری از جوان ــه گام دوم انقــالب ب پــس از صــدور بیانی
ــوع ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد؟ ب ــد ک ــه یای ــوزه چ ــن ح ــازی در ای ــرای گفتمان س ــت و ب چیس

به سراغ چند فعال جوان فرهنگی رفتیم و دو سوال ر ا مطرح کردیم:
1. مهمترین راهکار برای گفتمان سازی و تبیین بیانیه گام دوم انقالب برای جوانان  چیست؟

2. نقش تشکل ها و فعاالن فرهنگی و رسانه ای در این گفتمان سازی چیست؟

ما به عنوان فعاالن انقالبی باید مراقبت کنیم که گام دوم را به یک 
پیام تقلیل ندهیم. گام دوم یک نوع نگاه است که کامال جنس تحولی 

دارد و نه تغییر

راهکارهای گفتمان سازی بیانیه از منظر چند فعال فرهنگی

از تکرار تیتر بیانیه باید عبورکرد

تدبر در متن بیانیه
گام اساسی در 

گفتمان سازی 

گام مهم و نخســت در »گفتمان سازی« و »تبیین« 
یک متن، »واژه شناسی« )ترمینولوژی( آن است.

پــس از ایــن مرحلــه، بایــد بــه ترتیــب دو گام 
»فرایندشناسی« و »نظام سازی« انجام شود.

در گام نخســت، باید کلیدواژه هــا و تعابیر کلیدی 
و متن بیانیه، اســتخراج شــود 

ســپس »معناشناسی« 
و  دقیــق  صحیــح، 
مبنایی آن ها، صورت 

بگیرد.
آنچــه در جریان 
ســی  شنا معنا
بسیار مهم است، 
مبانی  بــر  تکیه 

دینی و استنادات کلی و جزئی است .
آنچه بــه واژگان و کلیدواژه ها جان می بخشــد و به 
هویت می رســاند، جریان معناشناسی و اتصال آن با 
مفاهیم پایه و مبنایی و ترســیم نظام ارتباطی آن با 

دغدغه ها و نیازهای اصیل است.
ویژگی بیانیه گام دوم، داشتن طرح جامع و هندسه 
زیبا و متقن و چیدمان باشــکوه و پُرمضمون واژگان 

و مفاهیم است .
آنچه این ویژگی ها را به منصه ظهور و بروز می رساند 
و این منظومه علمی، معرفتی و کاربردی را در معرض 
دید و اســتفاده همگان قرار خواهد داد، »پردازش« 
واژگان و »تحلیل« نظام معنایِی اصیل آنهاســت که 
همین، وظیفه خطیر و مهم فعاالن فرهنگی در رابطه 

با متن بیانیه است .
به عبارت دیگر، این فرایند را می توان »تدبر در متن« 

نامید.
در جریان این تدبر، نظام مفاهیم و شبکه متصل 
و مرتبــط معانی متن، به نحــو علمی، دقیق و 

جذاب کشف و رونمایی خواهد شد.
اگــر بپذیریــم کــه بیانیــه گام دوم انقالب، 
نزدیک ترین، بهترین و زیباترین مســیر را برای 
دستیابی به راه حل مســئله های اساسی نظام در 
مقیاس بلندمدت )چهل سال پیش رو( ترسیم کرده 
است، پس ضروری است بهترین و علمی ترین نظامات 

تحلیل محتوا را در رابطه با آن به کار برد.
لذا ضروری است در الیه گفتمان سازی 
بــا درنظرگرفتن مخاطــب جوان و 
پس از طــی مراحل اســتخراج 
کلیدواژگان و معناشناســی، 
برای فرایندشناســی کار، 
مجموعه ای از اقدامات را 
که شامل موارد زیر 

است، به اجرا درآورد:
■ شناسایی گروه های مرجع جوانان )مانند نخبگان 
علمی، معرفتی و فرهنگی، مربیان و اساتید، اصحاب 

رسانه و هنر و ورزش، و...(
■ تولید بسته های علمی و معرفتی، مبتنی بر تبیین 
و تحلیل محتوای متن بیانیه )گام نخست( به شکل 

جذاب برای عرضه به گروه های مرجع 
■ ساده سازی مفاهیم با تشکیل و تبیین »زنجیره های 

معنایی«، همراه با تفکیک مباحث تخصصی 
■ گزینــش بخش هایــی از متن بیانیــه، مرتبط با 
نیازهای خاص جامعه )به ویــژه جوانان( و تأکید بر 

مؤلفه های امیدآفرین
■ تشــکیل جلســات و محافــل »بیانیه خوانی« با 
روش های خالقانه و ابتکاری، در محافل و زمان های 

تأثیرگذار
■ تولید و انتشــار قالب های متنوع و جذاب هنری و 
رســانه ای، حاوی گزاره های واژگانی و معنایی متن 

بیانیه 
خالصــه اینکــه در مرحله گفتمان ســازی، باید به 
مجموعه ای از طرح ها و اقدامات اندیشــید که بتواند 
کلیدواژگان و مفاد و مفاهیم متن بیانیه را به کلمات 
رایج و ســاری بر سر زبان عموم مردم، به ویژه جوانان 

جاری کند.
و  »معناشناســی«  گام  دو  تحقــق  از  پــس 
»فرایندشناســی«، باید بــه گام  »نظام ســازی« 

اندیشید.
سرفصل مهم ترین وظایف پیشنهادی برای تشکل ها 
و فعاالن فرهنگی در این مرحله، عبارت خواهد بود از:

■ شناساندن جایگاه والیت و رهبری انقالب، به شیوه 
صحیح و عمیق، نزد مردم و به ویژه جوانان

■ اســتخراج »نظام مســائل« کالن نظام و انقالب و 
انعکاس دغدغه ها و نحوه نیازشناســِی بدیع، شیوا، 

عمیق و دقیق  امام جامعه از کشور و انطباق این نیازها 
با نیازهای اصیل جامعه

■ بازگویــی و تبیین چشــم اندازها، مبتنی بر نظام 
آینده پژوهی مندرج در متن بیانیه گام دوم

■- تقســیم کار تخصصی میان تشکل های علمی و 
فرهنگی، به منظور نظام سازی محتوایی متن بیانیه

■ اولویت شناســی گزاره هــا و اختصــاص ضریب 
متناســب به هر گزاره، به منظور طراحی نظام سازی 

تحقق گزاره های متن بیانیه
■ شناســایی ظرفیت های موجــود در دل جامعه و 
طراحی مدل هایی برای بهره مندی از این ظرفیت ها 
■ شناسایی نقاط عطف و تأثیر در محیط های مختلف 

انسانی و اجتماعی جهت تحقق اهداف بیانیه
■ ارتباط سازی، زنجیره شناسی و حلقه سازی و ربط 

قلوب میان عناصر انسانی و اجتماعی
■ تسهیل گری تخصصی نسبت به نقشه راه دستیابی 
به راه حل های ممکن برای هرکدام از مســئله های 

نظام و کشور در گام دوم انقالب
■ بازگویــی متن بیانیه بــا منظرهــا و زوایای نگاه 
تخصصی و کاربردی، ناظــر بر محیط های مختلف 

اجتماعی
■ طراحی ســناریوهای مختلف و متنــوع، ناظر بر 
مواجهه فعال کشــور با انواع احتمــاالت ممکن در 

گذرگاه های زمانی پیِش رو
■ به روزرسانی اسناد باالدستی در سطوح مختلف و 

پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط
■ تهیه انواع درســنامه ها برای محیط های مختلف 
علمی و فرهنگی، ناظر بر نظام سازی محتوایی مفاد 

بیانیه گام دوم انقالب
■ تســهیل گری تخصصی نســبت بــه تبیین نظام 
مسائل نظام در گام دوم انقالب و شیوه های دستیابی 

به الگوریتم های حل مسئله

■ حسین پرسا
پژوهشگر و فعال فرهنگی 

■ حسین کمیلی
فعال فرهنگی 
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تمرکزمان را بر روش استخراج راهکار بگذاریم تا ارائه راهکار. 
 متد و روش همان چیزی است که در اکثر تصمیمات فرهنگی
و اقدامات اجتماعی، جایش خالی است

آتــــــــــش به اختــــــــیار

۱. بیانیه گام دوم به عقیده من ســه بخــش دارد: »ایمان 
به راه رفته«، »امید به مســیر پیش رو« و »آسیب شناسی 

گذشته و برنامه ریزی برای آینده«.
از ســوی دیگــر گفتمان بــه مفهــوم ایجاد یــک مفهوم 
واحد و نشــر آن به نحوی که این مفهوم بــه باور عمومی 
تبدیل شــود. لذا بــرای اینکــه بدانیم مهمتریــن راهکار 
بــرای تبیین بیانیــه گام دوم چیســت، بایــد آن راهکار 
 متناســب با مفهوم و معنی گفتمان باشــد و ثانیا متناسب 

با بیانیه گام دوم.
ایــن امــر از این جهــت حائز اهمیت اســت کــه در تله 

راهکارهــای تکــراری گرفتار 
قدم  اولیــن  و  نشــویم 

آسیب شناسی  شــاید 
اســت  راهکارهایــی 
کــه عمومــا از یک 
تکــرار و همانندی 
برخوردارند و ناظر 
معنی  و  مفهوم  به 

نتیجــه  و 
نیستند. 

بنابراین آن راهکار بایســتی به گونه ای باشد که اوال موجب 
نشر بیانیه در سطح عموم جامعه باشد و آن را به یک باور 

عمومی تبدیل سازد. 
مفاهیمی که باید نشــر یابد و باورهایی که باید در جامعه 
تعمیق و عمومیت یابد، بایســتی عبارت باشند از ایمان به 
راه رفته، امید به مســیر پیش رو و در نهایت تفکر و نگاه 
آسیب شناسانه به گذشــته و تالش برای احصاء اقدامات و 

برنامه ریزی برای آینده.
بنابراین شــاید بهتر باشــد که ما تمرکزمان را بر »متد و 
روش اســتخراج راهکار« بگذاریم تا »ارائه راهکار«. متد و 
روش همان چیزی است که در اکثر تصمیمات فرهنگی و 

اقدامات اجتماعی، جایش خالی است.
راهکار در حوزه هــای مختلف فرهنگی، هنری، سیاســی، 
اقتصادی و... اســت که هر کدام متخصــص خود را طلب 
می کند. خالصه کالم ایــن که راهکار عملیاتــی و اقدام، 
فرع و مســئله ثانوی اســت. مهمتــر از آن، درک صحیح 
بیانیــه و تدوین مدل و متد الزم برای رســیدن به راهکار 
 بر اساس همان ســه بخش فوق اســت که در ابتدا به آن 

اشاره نمودم.
شناخت هندســه فکری و نظام تحلیلی رهبری

گفتمان سازی مقدمه 
یک آســیبی که در فعاالن فرهنگی دیده می شود، عدم 
اشراف و تســلط بر متن و مفاهیم مرتبط با متن بیانیه 

است. 
آسیب دیگر عدم اشــراف و تســلط این عزیزان بر 
روش شناسی و هندسه فکری-سیاسی و اندیشه 
حکومتی رهبری است. وقتی این تسلط وجود 
ندارد، ایشــان باید هم متن بیانیه بنویسد، 
هم تشریح و تبیین کند و هم راهکار ارائه 

دهد و هــم بیانیه را از برخی افــراط و تفریط ها محافظت 
کند.

شــناخت هندســه فکری و نظام تحلیلی رهبری، متفاوت 
از خوانــدن بیانات ایشــان و تکرار آنهاســت کــه اگر آن 
شناخت نباشد، چه بسا در خود متون معظم له تناقض هایی 
احساس شود. این مسئله در کنار مســئله اول، بزرگترین 
و مهمترین نکته ای اســت که باید مد نظر تشــکل ها قرار 

گیرد.
تشــکلی که خود نســبت به این هندســه فکــری و نظام 
تحلیلی، فقیر اســت و حال و حوصله مطالعه و تحقیق هم 
ندارد و زمان برای شرکت در دوره های دانش افزایی علمی 
)نه ســخنرانی های ســطحی( نمی گذارد، قطعا نمی تواند 
قدم های بعدی را در جهت گفتمان ســازی بردارد. چرا که 
خودش هنوز به آن باور و ایمان و امید نرســیده اســت و 
چه بســا که بدون این آمادگی، راه را به خطا برود و مردم 
و جامعه را نســبت به متن بیانیه دلزده و نسبت به آینده 
مایوس و گذشــته را نیز بســیار متفاوت از واقعیت ترسیم 

نماید. 
نکته دیگر این است که یک تشکل انقالبی باید باور داشته 
باشــد که در حوزه های تخصصی از نخبگان و فرهیختگان 

آن موضوع استفاده نماید. 
بسیار دیده شــده اســت هر موضوعی را که رهبر انقالب 
ضــروری اعالم کننــد )از اقتصــاد تا فرهنــگ و خانواده 
و سیاســت و بین الملــل تا ســبک زندگی و آســیب های 
اجتماعی( تشکل ها به واســطه اعتقاد به انقالب و رهبری، 

ورود پیدا می کنند.
امــا بــه جهــت اجتهادهــای شــخصی و عــدم بــاور 
آن  متخصــص  نیروهــای  از  نکــردن  اســتفاده  و 
 حــوزه، یا بــه بیراهــه می رونــد، یــا نتیجه مــد نظر را 

نمی گیرند.

مأموریت ها  
مشخص شود

دوم  گام  بیانیه  تبیین  برای  راهکار  مهمترین 
انقالب این است که ماموریت اقشار مختلف را 

نسبت به بیانیه تبیین کنیم.
به عنوان مثال مشخص شود جامعه پزشکی 
ماموریت هایی  چه  دقیقا  انقالب  دوم  گام  در 
دارد؟ روزنامه نگاران چطور؟ دانشجویان چه؟ 
جامعه  اقشار  از  کدام  هر  ترتیب  همین  به 
را  خود  ماموریت  بتوانند  بیانیه  منشور  در 
کنند.  ترسیم  را  خود  راه  نقشه  و  کنند  پیدا 
وقتی این ماموریت ها دقیق شود ما همگرایی 
بیشتری بین اقشار در مسیر تحقق گام دوم 

شاهد خواهیم بود. 
به  شبکه ای  و  دقیق  نگاه  یک  باید  ما  پس 
جامعه  قشر  هر  به  مربوط  که  موضوعاتی 
حوزه  در  اتفاق  این  اگر  باشیم.  داشته  است 
چالش  دچار  کمتر  جامعه  در  ما  بیفتد  اجرا 

تکلیفمان  چون  می شویم.  اختالف نظر  و 
چیزی  آن  و  است  مشخص  ماموریت ها  با 
سنجش  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  که 
اینکه  و  است  ماموریت  آن  از  ما  انحراف 
نمره ای  چه  ماموریتش  انجام  در  قشر   هر 

خواهد گرفت. 
مفاهیم بیانیه تکرار نشود 

بلکه مصداق یابی و مطالبه شود
فعاالن  و  تشکل ها  رسالت  از  که  زمانی 
الزم  می شود  صحبت  رسانه ای  و  فرهنگی 
است توجه کنیم که باید از تکرار تیتر بیانیه 
گام دوم انقالب عبور کنیم و به مفاهیم قابل 
اگر در رسانه،  برسیم. مثال  برای مردم  لمس 
که  کنیم  تولید  مستمر  طور  به  را  برنامه ای 
به  انقالب«  دوم  گام  »بیانیه  عنوان  همین  با 
راه گشا  ما  برای  لزوما  تکرار  این  بپردازد،  آن 
توجه  بیانیه  مفاهیم  به  باید  و  بود  نخواهد 

بیشتری کنیم. 
رسانه ای  و  فرهنگی  فعاالن  نقش  نظرم  به 
دل  از  دقیق  مفاهیم  یعنی کشف  اینجاست. 
بیانیه و بعد پیداکردن مصادیق آن در فضای 

کردن  معرفی  و  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی 
آن ها. به طور مثال وقتی رهبر معظم انقالب 
از امید صحبت می کنند تکرار کلیدواژه امید 
الزاما به جامعه امید تزریق نمی کند. ما باید 
مسیر امیدبخشی به جامعه را آسیب شناسی 
جامعه  در  کارهایی  چه  ببینیم  باید  کنیم. 
ناامیدی  کارهایی  چه  و  است  امیدآفرین 

می آفریند.
شویم،  مواجه  بیانیه  مفاهیم  با  این گونه  اگر 
دقیق تر می توانیم نقش آفرینی کنیم و بیانیه 

را به موضوعات فرهنگی و اجتماعی گره 
بزنیم.

وقتی مصادیق آسیب شناسـی 
دقیق تـر  می شـود  شـود، 
راجـع به آنهـا تصمیم گیری 
و  متـر  آنهـا  بـرای  و  کـرد 
معیـار تعریـف کـرد. وقتـی 
برسـیم،  شـاخص ها  بـه 
بـه  نسـبت  مـا  ارزیابـی 
بسـیار  دوم  گام  تحقـق 

بـود. خواهـد  آسـان تر 

■ سیدناصر نعمتی
کارشناس فرهنگ و ارتباطات و فعال فرهنگی

■ دکتر محسن زنگنه
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

وش استخراج راهکار بگذاریم؛ نه ارائه راهکار تمرکزمان را بر  ر
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ته مقاله
)خرده روایت هایی از  

پشت صحنه نقطه سرخط(

»عصر جدید« منتشر می شود

کتاب  »عصر جدید« که خوانشی است  از مفاهیم 
و راهبردهای بیانیۀ گام دوم منتشر می شود.

این کتاب که حدودا ۲۰۰ صفحه است به قلم 
استاد محمدمهدی میرباقری توسط نشر »تمدن نوین 

اسالمی« به زودی به چاپ خواهد رسید.
استاد میرباقری در فرازی از کتاب »عصر جدید«  آورده است:

»بر اساس بیانیه گام دوم، انقالب اسالمی عصر جدیدی 
راآغاز کرده و انسداد تاریخی بعد از رنسانس را شکسته است.

انقالب اســالمی یک انفتاح تاریخی و گشایش جدیدی 
به سوی پیشرفت است که در آن، »دین و دنیا« و »زندگی 

و بندگی« توأمان دیده می شوند«.

برگزاری دوره مجازی گام دوم 
ــوع حــق، یــک دوره  موسســه آموزشــی طل
آموزشــی مجــازی بــا عنــوان »گام دوم؛بیــان 
ظرفیت هــا«  و  وظایــف  ماموریت هــا، 
برگــزار می کنــد. اســاتید ایــن دوره ۸ جلســه ای 
ــور،  ــد یامین پ ــی، وحی ــت اهلل عبدالملک ــد از: حج عبارتن
حســن عباســی، علیرضــا معــاف، علــی ســرلک، صــادق 

ــی و  ــد قم ــکی، محم کوش
ــدی. ــدی زاه محمدمه

ایــن  بــرای شــرکت در 
را  روبــرو  بارکــد  دوره 

کنیــد. اســکن  

من هستم
  علیرضا آقاجانی

■ روایــت اول: مدت ها بــود که از 
فضای دانشــگاه دور بودم. بنا بود که 
یک میزگرد دانشــجویی بــا موضوع 
نقش جوانــان در گام دوم انقالب برگــزار کنیم. 
یکــی از بچه هــا چندنفــر از دانشــجوهای فعال 
تشکلی را دعوت کرد و ما در دانشگاه میهمانشان 
 شــدیم. هفــت هشــت نفر که شــدند جلســه 

را شروع کردیم.
دانشجوها نظرات و تحلیل های خودشان را گفتند.  

چندتا  از بچه ها راهکارهای اجرایی هم داشتند.
تصویر جدیــدی که از جوان دانشــجو پس از این 
جلســه در ذهنم شــکل گرفت با تصویری که  در 
این  سال های دور از دانشگاه در فکرم بود چند پله 
تفاوت داشت! شناختی که این دانشجوهای جوان 
از مفاهیم عمیق انقالب داشتند، امیدوارکننده بود. 
خوشفکری، داشــتن ایده های نو و بصیرتی که در 
گفته های بچه ها وجود داشــت برایم دلیل اعتماد 
رهبری به جوانان برای به دوش کشیدن بار گام دوم 

انقالب را روشن تر کرد.

■ روایت دوم: برنامه ریزی، خوب و ضروری است. 
اگر برنامه نداشته باشیم متحمل هزینه های زیادی 
با برنامه ریزی درست می توان بهره وری  می شویم. 
را به شــدت افزایش داد. اما همیشــه کارها طبق 

برنامه جلو نمی روند.
شــماره گذشــته »نقطــه ســرخط«، باوجــود 
تــا  مطالــب  از  یکــی  فــراوان،  پیگیری هــای 
آخرین لحظات به دســتمان نرســید. اما مطلب 
دیگری بــود کــه اصــال فکــرش را نمی کردیم 
 برســد، رســید و جــای خالــی را پــر کــرد. 
انگار خــدا می خواهد به هر بهانــه ای حضورش را 
حس کنیــم و روزی را از آن جایــی که فکرش را 

نمی کنیم برساند و بگوید: من هستم!

زمام بهبود کشور در دست جوانان
زمام امور بهبود اوضاع این کشور، دست مردم 
این کشور است؛ بخصوص دست جوانان. همه 
چیز در سایه ی عزم مردم، تصمیم مردم، 

بصیرت مردم، و ایمان مردم در 
این کشور می تواند در مجرای 

صحیح خودش قرار بگیرد 
و کشور را به نقطه  مطلوب 
خودش برساند. اینکه ما 
دائم می گوییم »ظرفّیتهای 
داخلی، ظرفّیتهای داخلی«، 

این را باید جّدی گرفت؛ هم در 
زمینه  مسائل فرهنگی، هم 
در زمینه  مسائل اقتصادی، 

هم در زمینه  مسائل 
اجتماعی. 

مرکز اسناد و تحقیقات 
مقــدس:  دفــاع 

کاری کــه فرد در 
خود  رزومه  تهیه 
می دهد  انجــام 
این اســت: جدا 
تمام  اینکــه  از 

ی  فصل ها ســر
زندگــی خــود را در رزومه 

می آورد، اگر در مقاطعی، کار مهمی را انجام داده است، به شکل 
برجسته تر و با تأکید بیشتر قید می کند. این برش های از زندگی 
ممکن است ازنظر زمانی طوالنی نباشند، اما ازآنجاکه فرد در آن 
مقطع زمانی اســتعداد خاصی را از خود بروز داده اســت و وجوه 

ناشناخته ای از خود را به نمایش گذاشته و در انجام فعالیت های 
خود درخشــش ویژه ای داشــته اســت، برایش مهم است. 
همچنین برایش اهمیــت دارد دیگرانی هم که قصد دارند او 
را ارزیابی کنند روی این مقاطع خاص نظر و عنایت ویژه تری 
نســبت به دیگر مقاطع زندگی اش داشته باشند و اگر قصد 

دارند به کارنامــه یا رزومه او نمره بدهنــد، مالک عمل را آن 
مقاطع درخشان قرار دهند. به تعبیری دیگر، این مقاطع، عصاره و 
چکیده رزومه فرد هستند. »اگر می خواهی من را بشناسی این برهه 

زندگی ام را دقیق بخوان.«
بیانیــه گام دوم، رزومه و کارنامه ای کالن از انقالب اســالمی 
اســت. انقالب اســالمی که حال یک موجود ۴۰ ساله است، 
ایستاده، سر را برگردانده، به مسیری که در این۴۰ سال آمده 
می نگرد، عملکرد خود را ارزیابی می کند و مبتنی بر آن، برای 

آینده اش برنامه ریزی می کند.
در این کارنامه پر فرازوفرود انقالب اســالمی، مقطع هشــت 
سال دفاع مقدس درخشش خاصی دارد، آن قدر درخشان که 
دوست و دشــمن به آن معترفند. لذا به همین جهت است که 
بحث درباره این برهه و حتی هجمه به آن، از ســوی دشمنان 
انقالب هم بیشــتر و عمیق تر از دیگر مقاطع انقالب است. با 

ارائه شــد،  توضیحاتی که 
جنگ تحمیلی عراق 
علیــه ایــران، در 
عصاره  حقیقت 
ایــران  ملــت 
تابلویی  است. 
از  مینیاتــوری 
فضایلــی که یک 
ملت دارد، آن را با دســت خود به تصویر کشیده است و 

برای همه دنیا و حتی آیندگان به نمایش می گذارد.
هدف از این یادداشت تبیین یکی از کارکردهای دفاع مقدس 

برای کاربردی کردن بخشی از بیانیه گام دوم انقالب است.
به عبارت دیگر، تهیه رزومه از گذشــته، برای حرکت به سوی 
آینده حیاتی و حتی حیثیتی است و در غیر این صورت، 
ســرمایه های یک انقالب که فکر و عقیده و آگاهی آن 
ملت است، در طول مســیر آینده به غارت خواهد رفت، 
چون ارزش سرمایه ای را که در اختیار دارد، نمی شناسد. 
راننده ای که با ماشــین درحال حرکت است باید نگاهش 
مستقیم و تمرکز روبه جلو باشــد، اما هر از چند گاهی باید 

نگاهی به آینه های عقب و بغل خود هم بیندازد.
برای بازشناسی گذشته، نیاز به الگوست. حرکتی که بعد از پایان 
دفاع مقدس در حوزه خاطره نگاری، مستندنگاری و تاریخ نگاری 
جنگ شکل گرفت و نهضت ثبت و ضبط حضور و حماسه تک تک 
عناصر ملت از اقشار مختلف در میدان جنگی نابرابر با کشورهای 
بزرگ و کوچک دنیا به راه افتاد، بدون شــک الگویی بی نظیر در 
بازشناسی گذشته یک ملت اســت. الگویی که در سال های اخیر 
ســرعت، عمق و قوت بسیار بیشــتری پیداکرده، در حال اصالح 

خود است و باقدرت به پیش می رود.
در طول تاریخ هیچ گاه ملت ایران به این میزان به دنبال بازشناسی 
و بازسازی گذشته خود نبوده است. این الگوی منحصربه فرد بدون 
شک، ماشین انقالب را در مســیر پیش روی خود در چهل سال 

آینده از انحراف و حادثه مصون نگاه خواهد داشت.
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