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آیــت ا... عبــاس کعبــی، نماینــده مــردم خوزســتان در خبــرگان 
ــو  ــم، عض ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع ــری، عض رهب
ــگاه  ــوق دانش ــتاد حق ــان و اس ــورای نگهب ــان ش حقوق دان

ــه عنــوان صاحــب نظــر در فقــه  تهــران اســت. او ب
ــرداز  ــز نظریه پ ــی و نی ــوق عموم ــی و حق حکومت

ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــوق اساس ــائل حق مس
ــت ا... عبــاس کعبــی در جمــع  متــن پیــش رو، ســخنرانی آی
اســاتید حــوزه علمیــه قــم دربــاره مبانــی و محورهــای بیانیه 
ــار  ــکل گفت ــه ش ــه ب ــت ک ــوده اس ــالب ب گام دوم انق

ــت. ــده اس ــم ش تنظی

آیت اهلل عباس کعبی در شرح بیانیه گام دوم و ارزیابی انقالب اسالمی:

تمدن اسالمی می خواهیم
نه حکومت شیعی

عصـــــــــــــر   جــــــدیــــــد

  احسان کفشدار طوسی
 دانشجوی دکترای فقه جزایی

بعد از واقعه عاشورا 3 گروه به ندای هل من 
ناصر امام حسین علیه السالم )بخوان اَيَْن 

عمار( لبیک گفتند:
 گروه اول مردم مدینه بودند 

قیــام مــردم مدينــه بــه ســرکردگی عبــدالّل 
بــن حنظلــة )غســیل المالئکه( بــر ضــد 
حکومــت يزيــد در ســال ۶3 بــا عنــوان واقعه 
َحــّره رخ داده اســت. يکی از حوادث شــوم در 
خالفــت يزيــد، همیــن کشــتار مــردم مدينه 
بــود. يزيــد گفــت لشــکری کــه بــه مدينــه 
حملــه کنــد ســه روز جــان و مــال و نامــوس 
ــش حــالل اســت. آورده  ــه براي ــردم مدين م
انــد، امــام ســجاد)ع( بــه داليــل متعــددی در 
ــد.  ــت نکردن ــام حماي ــن قی ــان از اي ــن زم اي
شــمار کشــتگان را بیــش از ۴،۰۰۰ آورده 

انــد. »امــا ديــر شــده بــود«
گروه دوم توابین بودند 

بــرای  کــه  کوفــه  شــیعیان  همــان 
ــه نوشــتند و در لحظــه  سیدالشــهدا)ع( نام
قیــام مســلم، وی را همراهــی نکردنــد و 
ــه رهبــری  ــه کــرده و ب بعــد از عاشــورا توب
ــال ۶۵  ــی در س ــَرد خزاع ــن ُص ــلیمان ب س
هجــری قیــام کردنــد، و ۴۰۰۰ نفــر در 
عیــن الــورده در مقابــل ســپاه عبیــدالل بــن 
ــدند. ــته ش ــورده و کش ــت خ ــاد، شکس زي

»ولی دير شده بود«
گروه سوم مختار بود

کــه بعــد از جنــگ هــای فــراوان و کشــته 
شــدن حــدود ۱3۰۰۰ نفــر شکســت خــورد 
ــپاهش را  ــرای س ــم از اس ــر ه و ۷۰۰۰ نف
گــردن زدنــد، مجموعــا ۲۰۰۰۰ نفــر کشــته 

شــدند.»اما ديــر شــده بــود« 
ــروج  ــگام خ ــه هن ــه در مدين ــی ک ■ مردم
امــام حســین)ع( همراهیــش نکردنــد و 
مردمــی کــه هنــگام ورود امــام حســین)ع( 
بــه کوفــه کمکــش نکردنــد، همــه بعدهــا به 
کمــک امــام رفتند.»ولــی ديــر شــده بــود« 
■ امــام ســجاد)ع( در بیانــی کلــی از انتقــام 
گرفتــن قتلــه اهــل بیــت)ع( راضــی بودنــد 
ولــی اســتقبال خاصــی از ايــن حرکــت هــا 

ــود«  ــر شــده ب ــد. »چــون دي نمی کردن
■ حدود ۲۸۰۰۰ نفر کشته شدند.

»اما دير شده بود«
■ خیلــی فــرق هســت بیــن آن ۷۲ نفــری 
کــه بــه موقــع بــه يــاری امامشــان رفتنــد؛

از  بعــد  کــه  نفــری   ۲۸۰۰۰ ايــن  بــا 
شهیدشــدن امــام حســین)ع( قیــام کردنــد.

■ مــا بايــد مراقــب باشــیم، از امــام خودمــان 
ــب نیفتیم. عق

ُر َعْنُهْم زاِهٌق وَالاّلزُِم لَُهْم الِحٌق ُم لَُهْم مارٌِق، وَالُْمَتاَِخّ الُْمَتَقِدّ
ــن  ــد از دي ــر ايشــان تقــدم جوي هــر کــه ب
بیــرون رفتــه و کســی کــه از ايشــان عقــب 
ــر در گام  ــال اگ ــودی گرايد.ح ــه ناب ــد ب مان
دوم انقــالب اســالمی، پــای رکاب ولــی 
امــر زمــان مــان نباشــیم، حتمــا آينــدگان 
خواهنــد نوشــت: »امــا ديــر شــده بــود.« و 
مــا جوانــان ايــران اســالمی ثابــت خواهیــم 
کــرد: »هســتیم بــر آن عهــد کــه بســتیم« و 
تاريــخ مــا را جــزو پــای رکابــان و در تبعیت 

از ولــی خــدا خواهــد نوشــت.

یادداشت

و توابین گام دوم  جز
انقالب نباشیم !

■
چهل سال دوم؛

گام دوم انقالب به سوی ظهور
مبنــای حاکــم بــر بیانیــه گام دوم از ســوی 
رهبــری قبــل از هــر چیــز، همــان محاســبه گری 
و ارزيابــی اســت. ايشــان در اولیــن ســالگرد 
رحلــت امــام )ره(، در يــک بیانیــه خیلــی بلنــد 
ــد.  ــالب پرداختن ــاله انق ــازده س ــی ي ــه ارزياب ب
ســپس در ۲۱ بهمــن ۱3۷۷ يعنی بیســت ســال 
پیــش از ايــن، بیانیــه بلنــد ديگــری در ارزيابــی 
ــن ۹۷  ــم در ۲۲ بهم ــاال ه ــد. ح ــالب دادن انق

ــد. ــه کردن ــل ســاله اراي ــی چه ارزياب
پايه هــای  از  يکــی  و  اول  مبنــای  بنابرايــن 
ــه  ــت. ائم ــبه اس ــث محاس ــان، بح ــی ايش ارزياب
اطهــار)ع( فرمودنــد: »حاســبوا أنفســکم قبــل أن 
تحاســبوا«. انقــالب اســالمی و حرکــت انقالبــی 
مــردم ايــران نیــز يــک پويايــی و نشــاط و 
حیاتــی دارد. پــس ايــن موجــود زنــده نیــز بايــد 
ــدی را  ــه رون ــه چ ــود ک ــبه ش ــی و محاس ارزياب
ــبه را  ــر محاس ــالب اگ ــت. انق ــوده اس ــی نم ط
بــرای برنامه ريــزی خــود مبنــا قــرار دهــد، 

ــود.  ــد ب ــق خواه موف

■
بیانیه؛ مرام نامه انقالب

مبنــای دوم: حضــرت آقــا نخواســتند فقــط 
ــالب  ــک انق ــا ي ــالب م ــند. انق ــايی بنويس انش
ــک  ــالب ايدئولوژي ــک انق ــی و ي ــی و ارزش ايمان
ــاز  ــا نی ــال، م ــل س ــت چه ــد از گذش ــت. بع اس
ــه  ــه ايدئولوژيــک داشــتیم کــه مرام نام ــه بیانی ب
کــه  بیانیــه ای  شــود.  محســوب  انقــالب 
ــون  ــد. چ ــان کن ــو بی ــالب را نوبه ن ــائل انق مس
انقالب هــای ايدئولوژيــک اگــر قــدرت پويايــی و 
تجديدحیــات براســاس فکــر و انديشــه نیابنــد، 
ماننــد  می شــوند.  نابــود  و  منحــرف  قطعــا 
انقــالب شــوروی کــه چنــد اليــه عــوض کــرد و 
در نهايــت نابــود شــد. فرانســه و چیــن نیــز بــه 
همیــن سرنوشــت دچــار شــدند. چــون شــبهات 
ــز  ــا نی ــد. م ــن می طلب ــخ های نوي ــن، پاس نوي

ــه  ــک بیانی ــه ي ــل ســال، ب ــد از گذشــت چه بع
ــتیم. ــاز داش ــک نی ايدئولوژي

■
بیانیه؛ ارزیابی آرمان گرایانه

و واقع گرایانه انقالب

مبنــای ســوم: مبنــای ديگــر ايــن بیانیــه، جنــگ 
نــرم بــود. امــروزه جنــگ مــا بــا اســتکبار و نظــام 
ــمن  ــت. دش ــرم اس ــگ ن ــتر جن ــلطه، بیش س
ــن چهــل  ــه شــما از اي ــد ک ــا کن ــد الق می خواه
ــط و  ــر خ ــه آخ ــد و ب ــه نگرفته اي ــال نتیج س
بن بســت رســیده ايد و اســالم قــادر بــه حکومــت 
نیســت. کارنامــه موفقــی هــم نداشــته ايد و دوره 
اســالم گرايی تمــام شــده اســت. در تالشــند 
ــرای  ــب را ب ــن مطال ــانه ای اي ــوری رس ــا امپرات ب
ــم  ــری معظ ــد. رهب ــه کنن ــا ديکت ــه ملت ه هم
ــا ايــن بیانیــه، عملکــرد چهل ســاله  خواســتند ب
ــد.  ــی کنن ــه ارزياب ــه و واقع گرايان را آرمان گرايان
هــم پیشــرفت ها را ذکــر کننــد و امیــد بدهنــد 
ــز  ــن نی ــاز راه هســتیم. اي ــد در آغ ــم بگوين و ه
يکــی از منطق هــای تدويــن ايــن بیانیــه اســت. 

در واقــع پاســخ بــه دشــمنان اســت. 

 ■
محورهای بیانیه گام دوم

اين بیانیه چند محور دارد.
محــور اول، تبییــن ماهیــت، حقیقــت، ريشــه ها 
ــخ انقــالب اســالمی اســت. يعنــی محــور  و تاري

اول تبیینــی اســت. 
واقع بینانــه چهل ســاله  ارزيابــی  دوم،  محــور 
انقــالب اســت و آنجــا کــه نقــاط ضعفــی وجــود 
دارد، صادقانــه بیــان شــود. امــا ايــن بــه معنــای 
تجديدپذيــری در آرمان هــا و انعطــاف در مقابــل 

تمــدن غربــی نیســت. 
محــور ســوم، گفتمان ســازی اســت. يعنــی 
گفتمــان انقــالب را به عنــوان گفتمــان عمومــی 
ــد.  ــن کن ــران تبیی ــرای ديگ ــازی ب ــا مفهوم س ب
محــور چهــارم، مطالبه گــری اســت. تبییــن 

اولويت هــا و بــر اســاس آنهــا، مطالبــات و نقشــه 
راه. 

ــه افق هــای  ــگاه ب محــور پنجــم آينده نگــری و ن
آينــده اســت. اينکــه انقــالب اســالمی بــر اســاس 
ســنت های الهــی حاکــم بــر جامعــه و تاريــخ بــه 

کجــا مــی رود و چــه مراحلــی در پیــش دارد؟ 

 ■
تبیین محور اول بیانیه:

تبیین ماهیت انقالب اسالمی

معظــم  رهبــری  نــگاه  تبییــن،  بعــد  در   
در ايــن بیانیــه بــه انقــالب اســالمی ايــن 
اســت کــه انقــالب اســالمی، يــک انقــالب 
ــادی  ــی، جه ــی، انســانی، مردم ــدی، جهان توحی
همــه  می توانــد  کــه  اســت  حیات بخــش  و 
ــر  ــی را در عص ــای اله ــاء و اولی ــای انبی آرمان ه
حاضــر بــرای همــوار کــردن ظهــور منجــی عالــم 
ــه ا... ــرت بقی ــای حض ــت عظم ــريت و والي بش

االعظم)عــج( احیــا کنــد. 
اگــر مــا انقــالب را چنیــن بفهمیــم، آنــگاه تمــام 
ــا  ــن آرمان ه ــق اي ــرای تحق ــه ب ــی ک تالش هاي
ــاد در راه  ــود، جه ــم می ش ــاء فراه ــال انبی و آم
خــدا محســوب می شــود و »ايــن همانــی« 
ــاب  بیــن حقیقــت انقــالب و حقیقــت اســالم ن
ايجــاد  بیــت)ع(  اهــل  اهــداف  و  محمــدی 
می شــود. يعنــی بیــن اســالم، رهبــری رســول ا...

)ص( و ســاخت امــت، و بیــن مکتــب اهــل 
بیــت)ع( و تشــیع و آرمان هــای اهــل بیــت )ع( 
ــام ايــران  در يــک قطعــه زمانــی و مکانــی بــه ن
اســالمی، »ايــن همانــی« اتفــاق می افتــد. يعنــی 
ــید  ــال، خورش ــد از هزاروچهارصــد س ــی بع گوي
تابنــاک اســالم نــاب محمــدی بــر اســاس پیــام 
ــار از  ــن ب ــن)ع( اي ــت امیرالمؤمنی ــر و والي غدي
ايــران اســالمی بــه رهبــری امــام راحــل جهــت 

ــرده اســت. ــوع ک ــن طل ــت دي ــق حاکمی تحق
ــالب  ــالب اســت. انق ــه انق ــح ب ــگاه صحی ــن ن اي
ــه  ــه، ن ــه منطق ــران اســت، ن ــه اي ــق ب ــه متعل ن
ماهیــت صرفــا اقتصــادی و سیاســی دارد؛ بلکــه 
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عصـــــــــــــر   جــــــدیــــــد

پرچم داران همه 
گام های انقالب

شــهدا علمــداران انقالبند.پرچم داران انقالب، 
علمشان هنوز باالســت. مگر علم علمدار کربال 
افتاده اســت کــه علم شــهدای ما افتاده باشــد. 
هنــوز مثــل شــیر پــای علمشــان ايســتاده اند. 
مگــر قیــام سیدالشــهدا )ع( تمام شــده اســت 
کــه کــه راه شــهدای گام اول انقــالب بــه پايان 

ــیده باشد. رس
ــهدا  ــم دار ش ــودار و پرچ ــم جل در گام دوم ه
هســتند. ايــن مايیــم کــه بايــد پشــت ســر آنها 
راه بیفتیــم؛ همان طــور کــه آنهــا پشــت ســر 

ــد.  ــال حرکــت می کنن پرچــم دار کرب
ــنگین تر  ــار گام دوم از اول س ــه ب ــد ک هرچن
باشــد امــا فکــر نکنیــم کــه مــا زيــر ايــن بــار 
تنهــا هســتیم، بــار گام دوم را هــم شــهدا بــه 
ــان را  ــد خودم ــط باي ــا فق ــد م دوش گرفته ان

ــم. ــار بروي ــانیم و زيرب برس
شــهدا حجــت را بــر مــا تمــام کرده انــد و جــای 

هیــچ بهانه ای نیســت! 
گام دوم اگــر مســیری پــر پیچ وخــم دارد 
ــم. ــا پرچــم داری شــهدا راه را گــم نمی کنی ب
شــهدا با پرچم هاشان ســرکوچه هامان 

منتظرند.
پی نوشت:بخشــی از پیــام رهبــر انقــالب بــه 
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و روز تجلیــل 

از شــهیدان و ايثارگــران:
»همــه وظیفــه داريم نام های نورانی شــهیدان 
را تکريــم کنیــم و عظمت جايــگاه آنان را در 
يادها ماندگار سازيم. افتخاری است 
بــرای کوی هــا و برزن هــا که 
نــام شــهید و عنــوان 
ــر فراز  شــهادت ب
آنها بدرخشــد؛ 
ــن موهبت  اي
ــون  هم اکن
در سراســر 
کشور وجود 
دارد و بايــد 
ــه يابد.« ادام
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یادداشت ــق  ــرای تحق ــالمی دارد و ب ــا اس ــت صرف ماهی
اســالم و پیاده ســازی احــکام آن اســت. انقــالب 
ــعه و  ــظ و توس ــت. حف ــی اس ــن انقالب ــا چنی م
تــالش در ايــن انقــالب، خــون دل خــوردن 
ــرای اســالم محســوب  ــالب، همــه ب ــن انق در اي

می شــود.

■
جهانی و انسانی بودن،

ویژگی مهم انقالب ایران

ايــن انقــالب مبتنــی بــر توحیــد، جهانــی بــودن، 
ــا شــده اســت. برخــی گمــان  ــودن بن انســانی ب
ــن  ــیعی، اي ــالب ش ــم انق ــر بگويی ــد اگ می کنن
خدمــت بــه انقــالب و تشــیع اســت؛ و حالــی کــه 
ايــن تصــور نــه تنهــا خدمــت نیســت، بلکــه هــم 
ــران  ــه اي ــه تشــیع اســت و هــم ضــرر ب ضــرر ب
ــم  ــر بگويی ــی اگ ــت)ع(. حت ــل بی ــب اه و مکت
ــم انحــراف  ــاز ه ــی اســت، ب ــا دين انقــالب صرف
اســت. چــون ايــن انقــالب، در واقــع يــک انقالب 
انســانی بــر پايــه ديــن و مکتــب اهــل بیــت)ع( 
اســت. انقــالب بــرای نجــات انســان بــه مــا هــو 
ــی  ــت. يعن ــی اس ــه و مردم ــکل گرفت ــان ش انس
ــی  ــبات مردم ــه مناس ــی را ب ــبات طاغوت مناس
ــه  ــردم داد. هم ــل م ــرد و آن را تحوي ــل ک تبدي
ــه جهــاد  ــر پاي ــه دســت مــردم اســت. ب ــز ب چی
تــداوم  و  می شــود  حفــظ  گرفتــه،  شــکل 
ــت  ــه دول ــاءا... ب ــز انش ــعاع آن نی ــد. ش می ياب

ــد. ــج( می رس ــم االوصیاء)ع ــه خات کريم

 ■
مأموریت اصلی انقالب

تحقق تمدن انسانی

ــام  ــه ن ــری ب ــت ديگ ــک خصل ــا ي ــالب م انق
انقــالب توحیــدی،  »انقــالب تمدنــی« دارد. 
ــاد،  ــر جه ــی ب ــی، مبتن ــانی، مردم ــی، انس جهان
ــی  ــت. يعن ــی اس ــالب تمدن ــک انق ــع ي در واق
مأموريــت اصلــی انقــالب، تحقــق تمــدن انســانی 
بــر پايــه اســالم نــاب و آموزه هــای مکتــب اهــل 

ــت. ــت)ع( اس بی
ــه  ــال اول ب ــل س ــی، چه ــالب تمدن ــرای انق ب
منزلــه گام اول اســت. اينکــه حضــرت آقــا تعبیــر 
بــه »گام دوم« کردنــد، واقعــا همیــن اســت. 
بــرای تمدن هــا چنــد گام بايــد برداشــته شــود.

ســیر تمــدن غــرب، از آغــاز تــا افــول رنســانس، 
ــت.  ــر اس ــی در دوران معاص ــالب تمدن ــک انق ي
ــی در  ــری و صنعت ــالب فک ــی انق ــانس يعن رنس
ــه کلیســا  ــر علی ــن انقــالب، ب ــن. اي ــرب زمی مغ
و آموزه هــای مســیحیت بــود. از دل آن انقــالب، 
سکوالريســم و جدايــی ديــن از ســاحت های 

ــد.  ــی زاده ش اجتماع
ــت  ــاد صنع ــب ايج ــری، موج ــالب فک ــن انق اي
ــر  ــم، منج ــه سکوالريس ــر پاي ــت ب ــد. صنع ش
ــن توســعه،  ــم شــد. اي ــه عل ــر پاي ــه توســعه ب ب
ــذف  ــه را ح ــه جامع ــی در صحن ــت اله مديري
ــان را  ــای خودم ــد دنی ــا باي ــد م ــرد. می گوين ک
بســازيم. انبیــاء رفته انــد و در بیــن مــا نیســتند. 
ــام  ــه ن ــزی ب ــود. چی ــل خ ــتیم و عق ــا هس م
ــاس  ــر اس ــه ب ــاختند ک ــاد« س ــل خودبنی »عق
عقالنیــت بايــد دنیــا را آبــاد کــرد؛ بــه اصطــالح 
راسیونالیســم يعنــی عقــل در مقابــل وحــی، بــر 
ــناخت  ــرای ش ــی ب ــل وح ــل در مقاب ــه عق پاي
پديده هــا، بــه علــم و علم گرايــی يــا علــم 

ــتاورد  ــی دس ــن علم گراي ــیدند. اي ــی رس تجرب
ســومی بــه نــام لیبرالیســم و آزادی خواهــی 
ــن از  ــی دي ــه جداي ــا ب ــه اينه ــه هم ــت ک داش

ســاحت های اجتماعــی منجــر شــد.
ــم  ــیزدهم و چهارده ــرن س ــت در ق ــن حرک اي
ــرن  ــول آن، در ق ــه و محص ــد و نتیج ــاز ش آغ
نوزدهــم ديــده شــد. بعــد هــم صنــدوق جادويی 
انتخابــات بــرای نظامــات اجتماعــی ايجــاد شــد 
و آرام آرام تحــول و تطــوری در جهــان صــورت 

ــه تمــدن مــادی شــد.  گرفــت کــه منجــر ب
ــه ســاخت  ــی، منجــر ب ــی طوالن ــازه زمان ــن ب اي
ــای  ــار آن، جنگ ه ــد. در کن ــی ش ــدن غرب تم
ــان  ــون انس ــا میلی ــه صده ــی رخ داد ک خونین
ــول را  ــیب اف ــه ش ــروز ک ــا ام ــدند. ت ــته ش کش
ــر  ــه آخ ــی ب ــدن غرب ــا تم ــد. واقع ــی می کنن ط

ــت. ــیده اس ــت رس ــط و بن بس خ

 ■
انقالب اسالمی

مبشر تمدن مبتنی بر علم و ایمان

ــدن  ــاحتی و تم ــی تک س ــدن غرب ــره تم  باالخ
ــطی،  ــرون وس ــت. ق ــان اس ــای ايم ــم منه عل
ايمــان منهــای علــم بــود. ايمــان منهــای علــم، 
ــای  ــم منه ــت. عل ــی اس ــه اش عقب ماندگ نتیج
ايمــان نیــز نتیجــه اش جنايــت و غــارت و بحران 
و نابــودی بشــريت شــد. انقــالب اســالمی ايــران 
ــر علــم  در ايــن میــان، مبشــر تمــدن مبتنــی ب
ــم و ايمــان و  ــه عل ــود. تلفیــق ماهران و ايمــان ب
پیونــد علــم و ايمــان بــر اســاس اســالم و مکتــب 
اهــل بیــت)ع( و عرضــه آن بــه جهــان بشــريت. 
ايــن تمــدن از ايــران شــروع شــده و داعیــه مــا 

ــی اســت. ــی و جهان تمدن
آن زمــان کــه انقــالب پیــروز شــد، جهــان 
دوقطبــی بــود کــه بــا وجــود انقــالب ســه 
قطبــی شــد. بلــوک شــرق، بلــوک غــرب و 
انقــالب اســالمی ايــران. اکنــون جهــان دوقطبــی 
اســت: قطــب اســالم و مکتــب اهــل بیــت )ع(، 
و قطــب اســتکبار و نظــام ســلطه و تمــدن 
غربــی. بقیــه کشــورها تماشــاچی اند. محــور 
قطــب اســالم، ايــران اســت. محــور بلــوک غــرب، 
آمريــکا و صهیونیســت اســت. بقیــه کشــورها يــا 

وابســته اند يــا تماشــاچی.

 ■
اقدامات تمدن غربی

در مقابل تمدن اسالمی

ــل  ــت در مقاب ــد حرک ــالم، چن ــمنان اس دش
آنکــه  يکــی  داشــته اند:  اســالمی  تمــدن 
ــه  ــد. دوم اينک ــن ببرن ــالب را از بی ــه انق نطف
انقــالب را دچــار اســتحاله کننــد. ســوم آنکــه 
ملــت را ناامیــد کننــد؛ کــه البتــه نتوانســتند. 
دســتور کار فعلــی دشــمنان نیــز همیــن 
اســت کــه ملــت را از انقــالب خســته کننــد و 

ذهنیت هــا را از انقــالب برگرداننــد.
ــر  ــرم ب ــگ ن جن
ــه و  همیــن پاي
ــت.  ــاس اس اس
انقــالب  امــا 

ــاز  ــود را ب راه خ
ــرفته  ــرده و پیش ک

بنابرايــن  اســت. 
بــا  مــا  همــاوردی 

ــی اســت. يعنــی  ــی هــا، همــاوردی تمدن غرب
ــد،  ــته ای باش ــران هس ــد اي ــمنان حاضرن دش
ــه  ــا داعی ــد، ام ــی باش ــرفته علم ــب پیش قط

تمدنــی نداشــته باشــد.
ــر  ــد، ب فکــر و حرکــت و نظــام سیاســی جدي
پايــه تلفیــق جمهوريــت و اســالمیت، ديــن و 
دنیــا، عقالنیــت و معنويــت، عدالــت و آزادی و 
ــرده  ــه انقــالب جمــع ک ــی ک ــن دوگانه هاي اي
و در مقابــل سکوالريســم اســت. يکــی از آنهــا 
علــم و ايمــان اســت کــه عنصــر ذاتــی تمــدن 

اســالمی اســت.
ــالمی،  ــدن اس ــق تم ــرای تحق ــا ب ــگ م جن
ــان  ــرال دموکراســی اســت. اين ــا لیب جنــگ ب
از طريــق نبــوت و واليــت در صحنــه زندگــی 
اجتماعــی و سیاســی می خواهنــد بــه اهــداف 
ــت  ــاس والي ــر اس ــالب ب ــند. انق ــود برس خ
ــدی  ــای جدي ــا می توانیــم دنی الهــی گفــت م
بــر پايــه ديــن بســازيم. انقــالب زمانــی 
صــورت گرفــت کــه می خواســتند پايــان 

ــد.  ــالم کنن ــن را اع دي

■
چه کنیم

 همه مشکالت کشــور  حــل شود؟

و  کســالت ها  تنبلی هــا،  هــا،  کــم کاری 
ــا  ــای آرمان ه ــه پ ــد ب ــا را نباي ندانم کاری ه
ــر  ــن ام ــه اي ــم ب ــری معظ ــم. رهب بگذاري
ــردم، دل زده  ــه م ــد ک ــاره کرده ان ــز اش نی
بلکــه  نیســتند؛  انقــالب  آرمان هــای  از 
دل زده از مســئوالنی هســتند کــه بــه ايــن 
حــل  راه  نیســتند.  پای بنــد  آرمان هــا 
ــد  ــر فرمودن ــای ديگ ــا در ج ــت؟ آق چیس
جمعیــت مــا ۸۵ میلیــون اســت. اگــر 
بتوانیــم ده درصــد جمعیــت را نیــروی 
جــوان مؤمــن انقالبــی جهــادی حاضــر 
در صحنــه و دانــا تربیــت کنیــم، همــه 

مشــکالت کشــور حــل می شــود. 
ــکل،  ــک مش ــد ي نمی فرماين

مشــکالت  همــه  بلکــه 
ــر  ــر ب ــود. اگ ــل می ش ح
ده  تــا  هشــت  فــرض 
انســان  نفــر  میلیــون 
حزب اللهــی  و  مجاهــد 
واقعــی داشــته باشــیم 
باشــند  حاضــر  کــه 

علمــی  نظــر  از  را  خــود 
اســالم  فــدای  عملــی  و 

ــار  ــدام در چه ــر ک ــد، ه کنن
ــات  ــوند، انتخاب ــرب ش ــر ض نف
را هــم فتــح می کنیــم. بايــد 
زحمــت بکشــیم تــا رفتــار و 
اخــالق و ســلیقه مــردم تغییــر 
ــه  ــن نکت ــم اي ــد. دشــمن ه کن
را فهمیــده کــه انتخابــات در 

ايــران واقعــی و جــدی اســت. 
ســرمايه گذاری می کنــد تــا 

از ايــن طريــق اوضــاع را 
دگرگــون کنــد.
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گفت وگو با دکتر باقرزاده درباره ایجاد امید در جوان دانشجو

برای پیشرفت باید صبر وحوصله داشت

آتــــــــــش به اختــــــــیار

در مـورد بیانیـه گام دوم انقـالب و تحلیـل 
ابعـاد و محتـوای آن الزم می دانـم بـه چنـد 

نکتـه اشـاره کنم:

  ۱. اساس نقشه راه
نکتـه اول کـه بايسـتی بـه آن توجـه داشـت 
دوم  گام  فرمودنـد  ايشـان  اسـت  کـه  ايـن 
انقـالب را بـدون داشـتن نقشـه راه نمی توان 
طـی کـرد و نقشـه راه بايسـتی بـا توجـه به 
يک سـری مـوارد تنظیـم شـود. اول از همـه، 
در  نیـز  ايشـان  اسـت  کـه  تجربـه گذشـته 
پیام شـان بـه نقاط قـوت و ضعف ايـن تجربه 
قـوت  نقـاط  کـه  کردنـد  تصريـح  و  اشـاره 
بیشـتر از نقـاط ضعـف اسـت و البتـه بايـد 
بدانیـم کـه نقـاط ضعـف نیـز وجـود دارد و 

اين طـور نیسـت کـه تجربه مـا از نقاط ضعف 
بوده اسـت. خالـی 

  ۲. توجه به برنامه دشمن
نکتـه دومـی کـه در مـورد ايـن پیـام بايـد 
طراحـی  و  برنامـه  باشـیم  داشـته  درنظـر 
دشـمن اسـت. اساسـا يکـی از ويژگی هـای 
مهـم اين بیانات اين اسـت  کـه در جای جای 
دشـمن  نقشـه  فهـم  ضـرورت  ردپـای  آن 
ايـن  نشـان دهنده  مـورد  ايـن  دارد.  وجـود 
اسـت که غفلـت از دشـمن يـک اسـتراتژی 

بـرای دشـمن اسـت.
يعنـی تولیـد غفلـت بـرای مـردم، نخبـگان 
اسـالمی  جمهـوری  نظـام  در  مسـئولین  و 
انقـالب در  يـک اسـتراتژی اسـت که رهبـر 

سـطرهای ايـن پیـام  مکـرر بـه آن اشـاره 
کرده  انـد.

  ۳. آرمان های غیرقابل تغییر انقالب
نکتـه سـوم  کـه نقشـه راه گام دوم انقـالب 
تنظیـم  آن  اسـاس  بـر  بايسـتی  اسـالمی 
شـود؛ اهـداف و آرمان هـا، مبانـی و اصولـی 
ايـن  بـرای  امـام)ره(  حضـرت  اسـت که 
انقـالب تعییـن کردند و رهبـر معظم انقالب 
تغییـر  غیرقابـل  مـوارد  ايـن  می فرماينـد 
اسـت و بقـای جمهـوری اسـالمی در گـروی 
آرمان هاسـت.  ايـن  تحقـق هرچـه دقیق تـر 
مانـدن بـدون اصـول برای مـا ارزشـی ندارد 
 و ايـن مسـئله يکـی از مضامیـن اصلـی پیام 

ايشان است.

  ۴. جوان، بازیگر اصلی گام دوم
دوم  گام  راه  نقشـه  کـه  چهارمـی  نکتـه 
بايسـتی بر اسـاس آن تنظیم شـود، بازيگران 
ايـن گام مهـم هسـتند کـه در کالم و نظـر 
ايشـان جوانـان هسـتند. اگرچـه ايـن پیـام 
دوم  گام  در  حرکـت  بـرای  امیـد  از  مملـو 
اسـت اما گام سـختی اسـت و دشـواری های 
زيـادی بـر سـر راه مـا قـرار خواهـد گرفت و 
چـه بسـا از گام اول دشـوارتر، پرسـنگالخ تر 
و مسـتلزم وقـت، انـرژی، اسـتحکام، ايمـان، 
لذاسـت  باشـد.  بیشـتری  انگیـزه  و  اعتقـاد 
کـه جوانـان را کانديـد کردنـد و ايـن مـورد 
نشـان دهنده چند مسـئله اسـت. اوالً ايشـان 
اعتقـاد دارنـد کـه جوانـان قـادر به کشـیدن 
ايـن بـار هسـتند و برخـالف تصـور عـده ای 
کـه حتـی در رفتارشـان نیز آشـکار اسـت تا 
حـدی می تـوان به نسـل جوان اعتمـاد کرد، 
آقـا ايـن نظـر را ندارنـد. از نظـر مـن بیانات 
ايشـان نشـان دهنده بـاور عمیق نسـل جوان 
اسـت وگرنـه چنیـن ريسـکی بر سـر نسـلی 
کـه هنـوز در مـورد ارزش هـا و آرمان هايـش 
بحـث وجـود دارد، توجیهـی نـدارد. بنابراين 
نظـر ايشـان قطعـا مبتنـی بـر ايمان بـه اين 

است. نسـل 

  ۵. کارآمدی جوانان
پنجـم کـه سـبب می شـود حضـرت  نکتـه 
آقـا بـه جوانـان اعتمـاد داشـته باشـند ايـن 

 ■
هــم  و  فضــای خــارج  هــم  شــما 
داخــل کشــور را تجربــه کرده ایــد. 
ــی  ــطح علم ــوص س ــما در خص ــر ش نظ
ــل  ــا قاب ــت؟ آی ــا چیس ــگاه های م دانش

ــم؟ ــه داری ــا فاصل ــت ی ــول اس قب
بیـن  فاصلـه  مقـداری  کـه   اسـت  درسـت 
داشـگاه های مـا و آنها هسـت، ولـی در مجموع 
سـطح علمی دانشـگاه های ما قابل قبول اسـت. 
شـايد تنهـا مـوردی کـه باعـث همیـن مقـدار 
فاصلـه مـا بـا دانشـگاه های خارج اسـت، مقوله 

ارتبـاط بـا صنعت باشـد.  مـا  از لحـاظ تئوری 
و منابـع بـه روز بـا آن هـا فاصله زيـادی نداريم. 
در مواقعـی کـه در ايران اين ارتبـاط با صنعت 
اتفـاق می افتـد کلـی برکـت ايجـاد می شـود. 
دانشـجويان کلـی روحیه می گیرند و احسـاس 

می کننـد کـه مفیـد و مثمر هسـتند.
علـوم  پايـه،  علـوم  مختلـف  حوزه هـای  در   
انسـانی و مهندسـی الزم اسـت ايـن ارتبـاط 
ايجـاد شـود.  چـون آن حـس مفیـد بـودن، 
و  خالقیـت  بـه  آن هـا  کـه  می شـود  باعـث 
بیاورنـد. روياپـردازی در مسـیر درسـت روی 

 ■
چــرا بــا ایــن همــه خالقیــت و ظرفیتــی 
ــا  ــان م ــم جوان ــاز ه ــم، ب ــا داری ــه م ک
بــه آن ســمت کشــیده می شــوند و 
رویــای آن هــا می شــود رفتــن بــه 

ــور؟ ــارج از کش خ
مـن می خواهم بـه شـما بگويم که ايـن رويای 
جوان هـای آلمـان هم هسـت. آنها هـم ممکن 
ديگـر  کشـورهای  بـه  تحصیـل  بـرای  اسـت 
برونـد. اين شـايد به روحیات خود دانشـجويان 
و روحیـات دوره جوانـی برگـردد. اين هـا وقتی 
جـوان  به خاطـر  شـايد  برونـد،  می خواهنـد 

بودن شـان هسـت کـه می رونـد. می خواهنـد 
دنیـا را ببیننـد. شـايد بـه خاطـر اينکـه با يک 
تمـدن جديد آشـنا شـوند. يک جـوان اروپايی 
هم دوسـت دارد در کشـور ديگـری تحصیل را 

کند.  تجربـه 
امـا در ايـن میـان نکتـه ای هسـت کـه شـايد 
دانشـجويان مـا نداننـد. به دلیـل تنش هايی که 
بیـن ايـران و بعضـی کشـورهای غربـی وجـود 
دارد و ايـران هـر حرفی را که آن هـا می گويند 
بـرای  سـختگیری  نمی پذيـرد،  بی چون وچـرا 
پذيـرش دانشـجو از ايـران بیشـتر اسـت. لـذا 
ايـن  برجسـته  و  خـاص  اسـتعدادهای  فقـط 
کشـورهای  در  تـا  می کننـد  پیـدا  را  فرصـت 
خارجـی بـه تحصیل مشـغول شـوند. در حالی 
کـه تفاوتـی بیـن اسـتعدادهای خـاص و افراد 
معمولـی ديگر کـه از کشـورهای ديگر پذيرش 

نیسـت.  می شـوند 

 ■
ــت  ــگاه باصنع ــاط دانش ــه ارتب چگون
تقویــت می شــود؟ آیــا بایــد ایــن 
حرکــت از دانشــگاه شــروع شــود یــا از 

ــت؟ ــره کار کجاس ــت؟ گ صنع
نظـر شـخصی مـن اين اسـت که  گـره کار در 

امیـد، از محوری تریـن موضوعـات بیانیـه گام دوم و بـه تعبیری روح آن اسـت. بیشـترین 
تالش هـای دشـمنان متمرکـز بر ایجـاد فضـای ناامیـدی خصوصـا در جوانان و دانشـجو و 
نخبـگان اسـت. شـاید نشسـتن پای صحبت هـای کسـانی که در آن سـوی مرزهـا بهترین 
دانشـگاه ها را تجربـه کرده انـد و حـال بـه کشـور بازگشـته اند، در شـناخت ما نسـبت به 

فضـای علمی مـان در کشـور امیدآفرین باشـد.
دکتـر باقـرزاده یکی از این نخبگان اسـت کـه به اتفاق همسـرش تحصیـالت تکمیلی خود 
را در دانشـگاه های اروپایـی گذرانـده اسـت. وی دکتـرای خـود را از دانشـگاه فنـی ویـن 
کسـب کرده و در دو دوره پسـادکتری نیز تحصیل کرده اسـت؛ اولی در دانشـگاه پادربورن 
آلمـان در گرایـش کوانتـوم فیزیـک و دومـی در دانشـگاه وارمـر همین کشـور در رشـته 
مهندسـی مکانیـک. او هم اکنون در دانشـگاه های مشـهد مشـغول تدریس اسـت. با دکتر 

باقـرزاده نگاهـی مقایسـه ای بین تحصیـل در ایران و خارج از کشـور داشـتیم.

,,

,,

شاید تنها موردی 
که باعث فاصله ما با 

دانشگاه های خارج است، 
مقوله ارتباط با صنعت 

باشد. ما از لحاظ تئوری و 
منابع به روز با آن ها فاصله 

زیادی نداریم

یادداشت مهدی محمدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی

مضمون مرکزی بیانیه؛
نظام سازی انقالبی
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فعلـی  حسـاس  صحنه هـای  در  کـه  اسـت  
کـه انقـالب اسـالمی درگیـر آن اسـت چـه 
فکـری  مبـارزه  و  نـرم  جنـگ  صحنـه  در 
کـه دشـمن ايجـاد کـرده اسـت و هـم در 
نیمه سـخت هـر جـا  و  صحنه هـای سـخت 
جوانـان ابتـکار عمـل داشـتند، کارآمد عمل 
کرده انـد چـه در حوزه هـای علمـی، مجازی، 
نسـل  ايشـان  بنابرايـن  و...  حـرم  مدافعـان 
تجربه هـای  می داننـد.  کارآمـد  را  جـوان 
فعلـی نشـان دهنده ايـن اسـت که اگر بـار بر 
دوش ايـن نسـل بگذاريـم و مجـال و امـکان 
قـرار دهیـم،  نسـل  ايـن  اختیـار  در  کافـی 
دوش  بـه  بـرای  الزم  توانمنـدی  و  اهلیـت 

کشـیدن ايـن بـار را دارنـد.
امـا گذشـته از ايـن نکاتـی کـه عـرض شـد 
می خواهـم روی چنـد فقـره اصلـی پیام هم 

کنم. تاکیـد 

  نظام سازی انقالبی
مفهـوم  پیـام  ايـن  مرکـزی  مضمـون   
انقـالب  رهبـر  اسـت.  انقالبـی  نظام سـازی 
از تئـوری نظـام انقـالب اسـالمی بـه عنـوان 
تئـوری اصلی گام دوم انقـالب صحبت کردند 
کـه مسـتلزم نظريه پردازی هـای جدی اسـت 
و ايـن تئوری ريشـه دارد. تاکید امروز ايشـان 
بـر انقالبـی مانـدن اسـت. دقیقـا در زمانی که 
دشـمن تاکیـد انقالبی زدايـی در ايـران دارد. 
ايـن بقـا زمانی ارزش دارد که انقالبی باشـیم. 

ايشـان می فرماينـد ايـن نظـام زمانی درسـت 
عمـل کرده که اصـول، ارزش هـا و آرمان های 
انقـالب حفظ شـود و اين بدين معناسـت که 
اگـر اين نظـام دچـار سـکون و مخافظه کاری 
و  شـود  دور  انقالبـی  ارزش هـای  از  و  شـود 
انقـالب  را  نظـام  ايـن  موفـق شـود  دشـمن 
اصلـی  ماهیـت  از  کنـد،  سـکوالر  و  زدايـی 
تهـی شـده اسـت و نظـام جمهوری اسـالمی 
اگـر غیرانقالبی باشـد اساسـا نظـام جمهوری 
اسـالمی نخواهـد بـود. ايـن  موضـوع بسـیار 
قابـل توجهی اسـت  کـه بايسـتی در خصوص 
ابعـاد آن صحبـت کنیـم ضمن اين کـه ظاهرا 
مفهوم نظـام انقالبی مفهومی پارادوکسـیکال 
اسـت؛ يعنـی از طرفـی دربرگیرنـده مفهـوم 
نظـام اسـت  کـه يعنی شـما بـا يک سیسـتم 

باثبـات مواجهیـد و از طرفـی مفهـوم انقالب 
معنـای  بـه  کـه  دارد  قـرار  آن  کنـار  در 
انقالبـی  برخـورد  و  دائمـی، مسـتمر  تحـول 
نظـام  ايـن  روی  پیـش  پديده هايی کـه  بـا 
در  و  اسـت  ظاهـری  نـگاه  ايـن  امـا  اسـت. 
نگاهـی واقعـی در حقیقت پارادوکسـی وجود 
مثـل  مفاهیمـی  در  کـه  همان طـور  نـدارد؛ 
اسـالمی  جمهـوری  و  دينـی  مردم سـاالری 
پارادوکسـی نیسـت. نوع نگاه به ايـن مفاهیم 
بايسـتی تغییـر کند تـا ايـن مفاهیـم بتوانند 
در کنـار هـم قـرار گیرنـد و يـک هم زيسـتی 
از لحـاظ نظـری فاقـد تناقـض و  کارآمـد و 
همگـن و بلکه يـک مفهوم پیشـرو خلق کند.

  افتخار به دستاوردهای منطقه ای
آقـا  حضـرت  اسـت که  ايـن  ديگـر  نکتـه   
مسـئله  مـورد  در  نظـام  سیاسـت  مـورد  در 
فشـار  اصلـی  نقطـه  اکنـون  کـه  منطقـه ای 
دشـمن اسـت و تعییـن تکلیف بسـیار مهمی 
کردنـد. برای اولین بار می شـنويم که ايشـان 
تاکیـد دارنـد مـا در مرزهـای سـرزمین مان 
سـرزمین های  درون  در  و  ايسـتاده ايم 
اشـغالی نیـز بـه مقاومـت کمـک می کنیـم و 
نشـان دهنده  و  اسـت   بزرگـی  ايـن سـخنان 
اسـالمی  جمهـوری  نظـام  اسـت که  ايـن 
دسـتاوردهای منطقه ای را سـر دسـت گرفته 
و بـه آن افتخـار می کنـد و بـه دشـمن اعالم 
می کنـد بـا هـر میـزان از فشـار از هیچ کـدام 

ايـن دسـتاوردها عقب نشـینی نخواهـد کـرد. 
بلکـه برعکـس، تهديـدات دشـمن را تبديـل 
بـه فرصتـی بـرای توسـعه ايـن دسـتاوردها 
خواهـد کـرد. حتـی اگـر دشـمنان بـه روی 
خـود نیاورنـد امـا در پس پرده بـه اين بخش 

از بیانـات ايشـان توجـه ويـژه دارنـد.

  آن چه که در پیام نیست
 نکتـه آخـر اين کـه اين پیام چیـزی کم دارد. 
رهبـر انقـالب راجـع به نقـش خـود و واليت 
انقـالب  اول  گام  شـدن  پیمـوده  در  فقیـه 
حرفـی  درخشـان  دسـتاوردهای  وصـول  و 
بـه میـان نیاورده انـد. البتـه شـأن ايشـان و 
مقتضـای پیـام ايـن  نبـوده اسـت امـا قطعـا 
کسـانی که  و  انقـالب  دوسـت داران  وظیفـه 
خـود را سـرباز رهبـری می داننـد ايـن اسـت 
کـه در خصـوص ايـن جنبـه از موضـوع نیـز 
صحبـت کننـد. بـدون واليت فقیـه و رهبری 
تیزهوشـانه، مدبرانـه و مومنانه ای که از ناحیه 
امـام)ره( و بعـد از ايشـان، حضرت آقـا بر اين 
جامعـه اعمـال شـد، پیمـودن مسـیر انقالب 
و دسـتیابی بـه ايـن دسـتاوردها میسـر نبود 
نـاکام  دشـمنان  ايـن  تمامـی  همین طـور  و 
نمی ماندنـد و ايـن موضـوع سـطری نانوشـته 
در ايـن پیـام اسـت که گمـان می کنم ايشـان 
ايـن مـورد را بر عهـده ديگران گذاشـته اند تا 

ايـن بخـش را تکمیـل کننـد.
khamenei.ir :منبع

صنعـت اسـت.  بارهـا ديـده ام کـه وقتـی مثاًل 
يـک پـروژه کوچک مطرح می شـود، بسـیاری 
از اسـاتید دانشـگاه می آينـد نظـر می دهنـد و 
آنهـا هـم خیلـی  بـرای  مشـارکت می کننـد. 
از  می برنـد  لـذت  و  اسـت  مفیـد  و  خـوب 
ايـن کـه دارنـد علمشـان را در عمـل پیـاده 
می کننـد. متاسـفانه در صنعت نـگاه مديريتی 
حاکـم نیسـت. بیشـتر دنبـال اين هسـتند که 
داشـته  زودبـازده  و  کوتاه مـدت  رزومـه  يـک 

. شند با
دانشـجويان مـا هـم خیلـی جـوان هسـتند. 
دکتـرا  مـدرک  سـالگی   ۲۸ در  کـه  جوانـی 
دانشـگاه کـه  اسـتاد  يـک  بـا  اسـت،  گرفتـه 
پانـزده تـا سـی سـال سـابقه کار تحقیقاتـی 
دارد، از لحـاظ کار يکـی نیسـتند و بايـد يـک 
مقـدار بـه جوان هـا فضـا داد و فرصـت داد و 
ايـن همان مسـئله امید اسـت کـه حضرت آقا 

تاکیـد کرده انـد. هـم 
 صنعتی هـا بايـد صبـر و تحمل شـان بیشـتر 
شـود. برخـی از ايـن مديـران دوسـت دارنـد 
آزمايشـگاه های  همـان  در  را  چیـز  همـه 
محـدود  پرسـنل  بـا  محـدود  و  کوچـک 
کـه  صورتـی  در  ببرنـد.  پیـش  خودشـان 

بیفتـد.  اتفـاق  دانشـگاه ها  در  بايـد  پروژه هـا 
ديدارهـای  در  آقـا  حضـرت  کـه  همان طـور 
خـود تأکیـد کرده انـد بايد مهندسـی معکوس 
بگیـرد. االن  قـرار  اولويـت  و شبیه سـازی در 
در آلمـان بـه عنـوان مثـال يـک آزمايـش را 
و  می کننـد  شبیه سـازی  کامپیوتـر  در  ابتـدا 
اگـر شبیه سـازی موفق بـود وارد فـاز عملیاتی 
يـک  فقـط  نبـود  موفـق  اگـر  می شـوند. 
هزينـه  پرينـت  برگـه  چنـد  و  برنامه نويسـی 
شـده اسـت. از طرفـی مـا تحريـم هسـتیم و 
هزينه هـای آزمايشـگاهی مان خیلی بـاال رفته 

بـه  بايـد  بنابرايـن  اسـت 
حرکـت  سـمت  ايـن 

کنیـم که مهندسـی 
و  معکـوس 
کنیـم.  شبیه سـازی 
دانشـگاه  در  اينهـا 
امـکان پذيـر اسـت.

 ■

گفتــه می شــود یــک فضــای ناامیــدی 
ــان مــا وجــود دارد و درصــدی  در جوان
ــا  ــه اینج ــد ک ــاد ندارن ــا اعتق از آنه
بشــود کاری انجــام داد. بــه نظــر شــما 

ــت؟ ــش چیس دلیل
 جوانـان چـون روحیه پـاک و صادقـی دارند، 
زود تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه و صحبت هـا را 
بـاور می کننـد. اين امـر باعث می شـود که در 
مقابـل تبلیغـات سـوء کـه در فضـای مجازی 
ماننـد تلگـرام و اينسـتاگرام وجـود دارد دچار 

شـبهه و يأس بشـوند. 
در عیـن حـال به نظر من اين فضـای ناامیدی 
افـرادی  شـايد  نیسـت.  زيـاد  هـم  آن قدرهـا 
ايـده و طرحـی را داشـته اند و بـه مديـران و 
مسـئوالن مراجعه کـرده و پاسـخی نگرفته اند 
و سـرخورده شـده باشـند، يا عـده ای متأثر از 
فضـای مسـموم شـبکه های اجتماعـی، دچـار 
آمـارش  اين هـا  ولـی  باشـند؛  بدبینـی شـده 
خیلـی بـاال نیسـت. امـا بايـد بـرای همیـن 
تعـداد نیـز فکر و فضای امیـد را برای 

آن هـا احیـا کرد.

 ■
همان طــور کــه در بیانیــه گام دوم هــم 
اشــاره شــده اســت، بایــد یــک جهــاد 
ــه  ــد ب ــا بای ــد. م ــاق بیفت ــی اتف علم
ــای  ــیم و مرزه ــش برس ــای دان قله ه
علــم را درنوردیــم. بــه نظــر شــما ایــن 

ــود؟ ــق می ش ــور محق ــاق چط اتف
وقتـی صحبـت از مرزهـای دانـش می کنیـم 
کار  منحصربه فـرد.  کار  يـک  يعنـی 
منحصربه فـرد ممکـن اسـت سـه چهار سـال 
زمـان ببـرد و مديـران مـا بايـد صبـر کننـد. 
اتفـاق  آن  نشـويم  قائـل  کافـی  زمـان  اگـر 
کشـور  بـه  بخواهیـم  اگـر  نمی افتـد.  خـوب 
پیشـرفته ای تبديـل شـويم، بايـد نـگاه کوتاه 
مـدت و زودبـازده نداشـته باشـیم. مـا خیلـی 
جـای کار داريـم. مـن خیلی ناراحت می شـوم 
کـه مـا خودروهايی داريم که با اينکه از سـال 
۷۲ دارد در کشـور تولیـد می شـود، امـا هنوز 
هـم داريـم قطعات شـان را وارد می کنیـم. مـا 
امکاناتـش را و علمـش را داريـم و می توانیـم 

خیلـی از ايـن قطعـات را تولیـد کنیـم.
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 رهبر انقالب از تئوری 
نظام انقالب اسالمی 

به عنوان تئوری اصلی 
گام دوم انقالب صحبت 

کردند که مستلزم 
نظریه پردازی های

جدی است
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ته مقاله
)خرده روایت هایی از  

پشت صحنه نقطه سرخط( ماجرای یک »صعود چهل ساله«
يکـی از کتاب هايی که همزمان با ۴۰ سـالگی 
انقـالب اسـالمی منتشـر شـد و بازخوردهای 
فراوانی داشـت کتاب صعود چهل سـاله است.

کتـاب صعـود چهل سـاله کـه شـامل بخشـی از پـروژه بزرگ 
پژوهشـی صعود چهل سـاله اسـت، در ۹ فصل به ذکر اسـناد و 
آمارهـای معتبر بین المللـی پرداخته و با همت آسـتان قدس 

رضـوی در 3۲۰ صفحـه تمـام رنگی به چاپ رسـیده اسـت. 
پروژه تحقیقاتی صعود چهل سـاله که توسـط حدود ۷۰ نفر از 
نخبگان حوزوی و دانشـگاهی با صرف بیش از ۲۵۰۰۰ ساعت، 
بـه بررسـی ۱۹۰۰۰ آمـار بین المللـی پرداخته اسـت، ارتقای 
جايـگاه ايران در منطقـه و جهـان از پیش از انقـالب تاکنون را 

نشـان می دهد.
حجت االسـالم راجـی مدير اين پـروژه تحقیقاتی و نويسـنده 
کتـاب درباره بازخوردهای اين کتاب می گويد:»سـید حسـن 
نصـراالل درروز ۲۲بهمـن درآن کالم معروفش دسـتاوردهاي 
جمهوري اسـالمی را از کتاب صعود چهل ساله خواند. حضرت 
آقا روز ۲فروردين درديدار علمای استان خراسان در ضیافتشان 

کتاب صعود چهل سـاله را هديـه دادند.
سـردار جعفري گفت: باالخره بعد از ۴۰سـال توانستیم لکنت 
زبـان بچه حـزب اللهی هـا را بگیريم. ديگـر راحت می شـود از 
نظـام دفـاع کنیم. همیـن دوهفته پیـش معاون نهـاد رهبري 
در دانشـگاه بـه من گفت: مـا هر وقت ايـن اسـاتیدمعارف را در 
ايـن چنـد روز می بینیـم دعـا می کننـد و می گوينـد االن در 
دانشـگاه حرف هاي خوبی داريم که از نظام دفاع کنیم. باالخره 
۱۹۰۰۰آمـار بین المللـی کـه می گويـد ايران پیشـرفت هاي 
عجیبی داشـته، چیز کوچکی نیست که آدم بخواهد از کنارش 

راحت بگذرد. چه بچه حزب اللهی ها 
دلگـرم شـدند، چه ترمـز آنطرفی ها 

کشـیده شد.«.
عالقـه منـدان از طريـق کـد روبـرو 
می تواننـد فايل کتـاب صعود چهل 

سـاله را دانلـود نمايند.

غربت بیانیه
  علیرضا آقاجانی

ــا و  ــالل گفت وگوه ــا درخ ــن روزه اي
ــر  ــم ه ــه گام دوم داري ــاره بیانی ــه درب ــی ک مطالعات
ــه  ــم ب ــه ظلمــی کــه داري چــه می گــذرد بیشــتر ب
ــرم. او نقشــه راه  ــی می ب ــم پ ــی زمانمــان می کنی ول
جهــادی گام دوم انقــالب را صــادر کــرده اســت و ما 
هنــوز درگیــر بازی هــای خودمــان هستیم.بیشــتر از 
ــذرد و  ــی می گ ــه تاريخ ــن بیانی ــدور اي ــاه از ص ۷م

ــم! ــم نکردي ــد می کردي ــی کــه باي چــه کارهاي

 راهپیمایی اربعین وسیله ای برای
تحقق تمدن اسالمی

ــاد  ــد ايج ــلمان باي ــر مس ــدف ه ــروز ه ام
تمــدن نويــن اســالمی باشــد. ايجــاد تمدن 
اســالمی هدف نهايــی ما اســت/ اگر ظرفیت 
کشــورهای اســالمی مجتمــع بشــود، اگــر ايــران و عــراق 
و ديگــر کشــورهای غــرب آســیا و شــمال آفريقــا بــه هــم 
برســند و ايــن دســتها در هــم گــره شــود، آن وقــت امــت 
ــان  ــا نش ــع دنی ــه جوام ــالمی را ب ــدن اس ــالمی، تم اس
خواهــد داد/ راهپیمايــی اربعیــن می توانــد يــک وســیله 

بــرای تحقــق ايــن هــدف باشــد.
در ديدار جمعی از موکب داران عراقی

 از جوانان در رده های مدیریتی باال
 و بویژه میانی باید استفاده کرد

حضــرت آيــت الل خامنه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی 
در ديــدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان 
بــا اشــاره بــه الطــاف الهــی در چهــل ســال 
گذشــته و عبور نظام اســالمی از گردنه های 
ســخت خاطرنشــان کردند: عــزت و اقتدار و اعتبــار مادی 
و معنــوی کشــور در دنیــا و خیــل عظیــم جوانــان انقالبی 
آمــاده بــه کار و پیشــرفتها و جهش هــای کشــور غیرقابل 
مقايســه بــا ابتدای پیــروزی انقالب اســالمی اســت و همه 
ايــن موفقیت هــا، مرهــون لطــف و عنايــت الهــی اســت، 
بنابرايــن تــوکل به خــدا هیچــگاه نبايــد فراموش شــود.

حضــرت آيــت الل خامنــه ای »امیــد بــه آينــده و اعتمــاد 
بــه جوانــان« را از ديگــر درس هــای دوران دفــاع مقــدس 
برشــمردند و گفتنــد: بايــد جوانــان را وارد میــدان کــرد و 
از نیــروی آنــان غفلــت نکــرد. رهبــر انقــالب اســالمی بــا 
تأکیــد بــر اينکــه غفلــت از نیــروی جوان اشــتباه اســت و 

ــوان بايد به کمک  نیروهای ج
نیروهــای غیرجوان بیايند، 
گفتند: يکی از شاخص های 
مهم دوران دفاع مقدس، 
حضور جوانان در مناصب 

فرماندهــی و در بدنه عظیم 
بســیج و ســپاه و ارتش بود و 
امــروز نیــز بايد ايــن فرصت 
را مغتنم شمرد و از جوانان 
در رده های مديريتی باال 
ــتفاده  و بويژه میانی اس

کــرد.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: مراقب نفوذ باشید 
اما در گزينش افراد برای فعالیت در تشکل ها نگاه تنگ نظرانه 

نداشته باشید.
دانشجويی، رحیم پور  بسیج  اطالع رسانی  پايگاه  به گزارش 
ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در نشست مسئوالن 
نواحی سازمان بسیج دانشجويی گفت: در دهه پنجم انقالب 
اسالمی شاهد بر سر کار آمدن نیروهايی از جوانان هستیم که 
همان دغدغه های جوانان اول انقالب و دهه ۶۰ را دارند. وی 
افزود: دانشجوی بسیجی بداند که هر ترم بايد نسبت به ترم 
قبلی خود گام هايی رو به جلو بردارد و توقف برای دانشجوی 
انقالبی در دهه پنجم ممنوع است؛ شعار پیشرفت دائمی را 

سرلوحه کار خود قرار دهید.
انقالب فرهنگی بیان کرد: در تشکیالت  عضو شورای عالی 
انقالبی توجیه ممنوع، محافظه کاری ممنوع، توقف ممنوع، 
اين شعارهايی  است،  ياس صفر درصد  و  امید ۱۰۰ درصد 

است که ريشه توحیدی دارد.
وی ادامه داد: تشکیالت بايد مراقب ارزش ها در کار تشکیالتی 
در  اخالص  صمیمیت،  صفا،  رعايت  بود  مراقب  بايد  باشد، 

تشکیالت از بین نرود.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: اوايل پیروزی انقالب 
اسالمی، جوانان انقالبی دور هم جمع می شدند و در يک اتاق 

به  نفر مشغول  هر چندين  بودند.  فعالیت 

اتاق ها  اکنون  فعلی کار می کردند.  اداره  نفر معادل چندين 
بزرگ تر شده، امکانات بیشتر شده اما کارايی نسبت به آن 
دوران کمتر شده است. يکی از داليل کاهش کارايی اين است 
که روحیه انقالبی کمتر شده است. در دوران دفاع مقدس نیز 
هیچ درجه ای، تکلفی و تشريفاتی نبود، به همین دلیل نیز 

کارها به خوبی پیش می رفتند.
بیان  دانشجويی  فعاالن  به  توصیه ای  در  رحیم پورازغدی 
کرد: مراقب نفوذ باشید اما در گزينش افراد برای فعالیت در 
تشکل ها نگاه تنگ نظرانه نداشته باشید. رعايت نظم و مراتب 
سازمانی ضروری است اما نگاه رئیس مرئوسی در تشکیالت 
انقالبی وجود ندارد. در تشکل های توحیدی، هدف از ايجاد 
تشکیالت تربیت انسان است اما در تشکیالت غیرتوحیدی، 
هدف تسلط بر ديگران، کسب قدرت و درآمد است. اگر در 
غیرتوحیدی  تشکیالت  شد،  نفسانیت  معیار  تشکیالت  اين 
می شود که در اين تشکیالت دزدی، رانت و ساير مشکالت 
پديد خواهد آمد. اگر در يک تشکیالت هدف يکی نباشد و 
قرار گیرد، تشکیالت فدای شخص  اولويت  هدف فردی در 
می شود. در يک تشکیالت توحیدی فرد رشد ديگری را رشد 

خود می داند نه اينکه رشد خود را در سقوط ديگری ببیند.
وی خاطرنشان کرد: روی مبانی فکری حساس باشیم. با يک 
بار حضور در دوره های تشکیالتی و خواندن چندين کتاب، 
فضای  به گسترش  توجه  با  ندانیم.  مطالعه  از  غنی  را  خود 
مجازی، هر روز مسئله و شبهه جديدی ايجاد می شود که اين 
حجم از تهاجم بر روی جوانان سابقه نداشته است. با توجه به 
اين هجمه ها نیاز است که دائماً مطالعه شده و منابع بیشتری 

در دسترس اعضای تشکیالت قرار گیرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: جوانگرايی بايد در 
عمل اجرايی شود. مسئوالن بسیج دانشجويی جوانان را در 
اولويت قرار دهند. همین اعتماد به جوان ها در ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس و کشور از بحران های 
رابطه صف و ستاد کلیشه ای وجود  نبايد  بزرگ عبور کرد. 
داشته باشد. نظم و انضباط به همراه مهارت افزايی و شناخت 
درست مخاطبان از ديگر الزامات پیش بردن کار تشکیالتی 

است.
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