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  احسان کفشدار طوسی
دانشجوی دکترای فقه جزایی

نیشخندی  عنوان  این  با دیدن  برخی  شاید 
بزنند و با خود بیاندیشند که شاد کردن امام 
عصر)عج( دیگر چه صیغه ای است؟ اما حقیقت 
این است که وقتی وارد مقوله شادسازی یک 
شخص منحصربه فرد می شویم، خواهیم دید 
که چندان هم نمی دانیم که باید چه کنیم یا 
حتی اگر بدانیم، آن قدر آرمانی اندیشیده ایم 

که خودمان هم برای انجام آن قانع نشدیم.
به  و  به ظاهر شما  که خداوند  است  روایت 
شما  قلب  به  بلکه  نمی نگرد؛  شما  اعمال 
می نگرد)1(. از طرفی قلِب کل، امام زمان)عج( 
هستید،  شبیه تر  امام  به  هرقدر  پس  است؛ 
خدا به شما نظر می کند؛ چون خدا فقط به 
امام نظر می کند و هر کس به اندازه ای که از 
»قلب« بهره دارد، مورد نظر حضرت حق قرار 
امام زمان)عج( را به دست  می گیرد. اگر دل 
نیاوری و جانت به قلب هستی نظر نداشته 
باشد، اگر چه صدها مسجد بسازی و چراغانی 

کنی، سودی نمی بخشد.)2(
اگرچه رضایت نائب حضرت ولی عصر)عج(، 
حتما باعث شادی قلب خود حضرت خواهد 
می توان  آیا  می کردم  فکر  خودم  با  اما  شد، 
همچون حججی ها و احمدی روشن ها کاری 

کنیم که ولّی خدا از ما کامال راضی باشد.
در همین روزها با یک مجموعه ای آشنا شدم 
که حضرت آقا، فرزندشان را به عنوان نماینده 
که  کوچک  مجموعه ای  فرستاندند.  آنجا  به 
ساعت  هزاران  با  را  پژوهشی  جوان،  چند 
بسیاری  وظیفه  که  بودند  کرده  منتشر  کار 
از دستگاه های عریض و طویل با بودجه های 

میلیاردی وابسته به بیت المال بود.
سالم  خامنه ای  سیدمصطفی  حجت االسالم 
و  می رساند  دوستان  به  را  آقا  حضرت  گرم 
می گوید آقا دلشان از کتاب شما شاد شده 
و تأکید کردند که کاری کنید تا همه از این 

قضیه مطلع شوند.
این ماجرا تلنگری بود در اینکه چه کارهای 
امام  قلب  می تواند  که  کوچکی  ظاهر  به 
آن  از  غافل  ما  و  کند  شاد  را  عصر)عج( 

هستیم.

1.  بحاراالنوار، ج ۸۴، ص ۸۸
2. گفتاری از استاد اصغر طاهرزاده

یادداشت

گام دوم انقالب
و چگونگی شادی

امام عصر )عج(

 بفرماییــد شــروع کار از چــه زمانــی بــود و 
چگونــه شــکل گرفــت؟

صعــود چهل ســاله پژوهشــی بــود کــه از 1۵ اســفند 
۹۶ شــروع شــد و تــا 22 بهمــن ۹۷ ادامــه پیــدا کرد. 
حــدود ۷0 نفــر از نخبــگان حــوزه و دانشــگاه کنــار 
ــوال  ــک س ــه ی ــه ب ــرای همیش ــا ب ــتند ت ــم نشس ه
ــال  ــل س ــن چه ــام در ای ــا نظ ــد: »آی ــخ دهن پاس

ــه؟«. ــا ن ــوده اســت ی کارآمــد ب
 ۹۵0 ســوال پــر کاربــرد سیاســی حلقه هــای معرفــت 
حــرم را کــه در اختیــار مــا گذاشــتند، دیدیــم تمــام 

ایــن ســواالت ناظــر بــه همیــن یــک ســوال اســت. 
بــا ایــن جمــع کنــار هــم نشســتیم ببینیــم خوبی هــا 
و بدی هــای انقــالب در ایــن چهــل ســال چــه 
چیزهایــی بــوده اســت؟ آیــا رونــد کشــور روبه رشــد 
ــوزی  ــم. دانش آم ــال می زن ــک مث ــه؟ ی ــا ن ــوده ی ب

ــد  ــی دارد. بع ــیار ضعیف ــای بس ــه نمره ه ــت ک هس
از چنــد ســال نــگاه می کنیــد و می بینیــد ایــن 
ــده،  ــش 20 ش ــی و فیزیک ــره ریاض ــوز نم دانش آم
ــد و  ــگاه می کنی ــت. ن ــا 1۶ اس ــش 1۵ ی ــی معدل ول
می بینیــد بعضــی از درس هایــش نمــره پایینــی دارد. 
ــه  ــوزی ک ــه دانش آم ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ای
ــه 20  ــی اش را از ۷ ب ــت ریاض ــته اس ــتعداد داش اس
ــدر  ــرش این ق ــی دروس دیگ ــرا در بعض ــاند چ برس
انجــام شــود  بایــد  کــه  کاری  اســت؟  ضعیــف 
ایــن اســت کــه بایــد ببینیــم آن دانش آمــوز در 
درس هــای موفقــش از چــه الگویــی اســتفاده کــرده 
ــا در درس هــای دیگــر هــم از همیــن الگــو  اســت ت

ــم.  ــام دادی ــن کار را انج ــا همی ــد. م ــتفاده کن اس
صعــود چهل ســاله یعنــی اینکــه مــا بــه قلــه 
ــم  ــت کرده ای ــه حرک ــه ســمت قل ــا ب ــیده ایم ام نرس

ــار  ــم افتخ ــگاه می کنی ــر ن ــت س ــه پش ــی ب و وقت
. می کنیــم

 اولین گام چه بود؟
وقتــی بخواهیــم کاری را شــروع کنیــم بایــد ســوال 
مطــرح کنیــم و ببینیــم قــرار اســت بــه چه ســواالتی 

پاســخ بدهیــم؟
مــا در ابتــدا ۴ ســوال مطــرح کردیــم و دنبــال 

جوابــش رفتیــم:
 1. وضعیــت مــا در مقایســه بــا رژیــم پهلــوی چگونه 

؟ د بو
ــوده  ــه ب ــا چگون ــا دنی ــه ب ــا در مقایس ــد م 2. رش
ــا در مقایســه  ــه شــود م اســت؟ ممکــن اســت گفت
ــن  ــا ای ــته ایم؛ ام ــی داش ــرفت خوب ــوی پیش ــا پهل ب
طبیعــی اســت. چهــل ســال گذشــته اســت و بایــد 

»ما ایرانی ها«، مجموعه موشن گرافیک هایی 
که بر اساس کتاب »صعود چهل ساله« 

ساخته و از تلویزیون پخش شد

حضور حجت االسالم راجی در برنامه
»حاال خورشید« با اجرای رضا رشیدپور

ــجد  ــجویی در مس ــد دانش ــم عق مراس
امــام رضــا علیه الســالم دانشــگاه فردوســی 

حضور سرزده 
حجت االسالم سیدمصطفی خامنه ای

در دفترپژوهش و ابالغ پیام رهبری

q q q q

بیــش از چهــل ســال از انقــالب اســالمی می گــذرد و گســترش روزافــزون نفــوذ انقــالب در منطقــه 
و جهــان، حجــم عملیــات روانــی علیــه نظــام را افزایــش داده اســت. بــرای آنکــه انقــالب اســالمی 
بــه الگــوی بــرای ســایر ملت هــا تبدیــل نشــود، مهم تریــن حربــه دشــمنان اثبــات ناکارآمــدی آن 
اســت. در فضــای داخلــی هــم تمــام ســعی دشــمن ناامیــد و مایــوس کــردن مــردم و جوانــان 
ــای  ــیاری از بحث ه ــات و در بس ــی از اوق ــی خیل ــوز و انقالب ــان دلس ــت. جوان ــام اس از نظ
ــالب در  ــدی انق ــرای کارآم ــم ب ــتدالل محک ــرای اس ــوی ب ــزاری ق ــوان و اب ــره ت روزم
ــی  ــار، پژوهش ــه آتش به اختی ــان نخب ــی از جوان ــه جمع ــا اینک ــتند ت ــت نداش دس

جــدی، علمــی و متفــاوت را بــرای ارزیابــی کارآمــدی انقــالب آغــاز کردنــد.
25هــزار ســاعت کار پژوهشــی و تحقیــق بــر روی 19هــزار ســندآماری بین المللــی 
کاری بــود کــه بعــد از 10 مــاه بــه ثمــر نشســت و خداونــد بــه اخــالص و همــت 
ــدود  ــی مح ــرای مخاطب ــاز ب ــه در آغ ــی ک ــت داد و پژوهش ــان برک ــن جوان ای
ــل  ــش تبدی ــن پژوه ــه ای ــد. خالص ــر ش ــرعت فراگی ــود، به س ــده ب ــاده ش آم
بــه کتابــی شــد بــا عنــوان »صعــود چهــل ســاله«. ســردار جعفــری 
ــی را  ــان حزب الله ــان جوان ــت زب ــن کار لکن ــود ای ــه ب گفت
برطــرف کــرد. کار بــه جایــی رســید کــه رهبــری پیغــام 
داده بودنــد بــا کارتــان دلــم را شــاد کردیــد. البتــه 
ــن  ــید حس ــت و س ــم یاف ــی ه ــاد بین الملل کار ابع
نصــراهلل و ســفیر ســوریه و دیگــران از آن تمجیــد 

کــرده بودنــد.
روایــت شــیرین »صعــود چهل ســاله« را از 
زبــان دبیــر علمــی پژوهــش و 
ــاب  ــنده کت ــی از دو نویس یک

نیــم. ا می خو

حجت االسالم راجی: خواستیم یک بار برای همیشه
به  شبهه ناکارآمدی نظام پاسخ دهیم

ویی که محقق شد آرز
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ــوی  ــر پهل ــاید اگ ــم. ش ــم پیشــرفت می کردی ه
لــذا  می افتــاد!   اتفــاق  همیــن  بــود  هــم 
ــایر کشــورها  ــا س ــا ب ضــرورت داشــت رشــد م

ــود. ــه ش ــم مقایس ه
3. وضعیــت دشــمنان مــا در ایــن چهــل ســال 
قوی تــر  آن هــا  آیــا  اســت؟  بــوده  چگونــه 

ضعیف تــر؟  یــا  شــده اند 
۴. اگــر جایــی پیشــرفت نداشــته ایم چــرا؟ 
یعنــی علــل اصلــی عــدم تحقــق کامــل برخــی 
ــا  ــا ب ــت؟ م ــوده اس ــه ب ــالب چ ــداف انق از اه
ــرده  ــروع ک ــان را ش ــواالت پژوهش م ــن س همی

ــم. ــش کردی ــاعت پژوه ــزار س و 2۵ه

ــما  ــش ش ــق و پژوه ــتندات تحقی  مس
ــرای  ــا از مســتنداتی کــه ب ــود؟ آی چــه ب
ــتفاده  ــد اس ــرش باش ــل پذی ــه قاب هم

ــد؟ کردی
ــب  ــن مخاط ــر ذه ــر ب ــتیم ناظ ــا می خواس م
ــای  ــم آماره ــر بخواهی ــم اگ ــم. گفتی ــو بروی جل
ــرای  ــت ب ــن اس ــم ممک ــرح کنی ــی را مط داخل
ــد  ــول نباشــد و بگوین ــل قب ــراد قاب برخــی از اف
اینهــا ســاخته و پرداختــه خودشــان اســت و بــا 
ــام  ــدارد. در گام اول، تم ــی ن ــت همخوان واقعی
آمارهــای داخلــی را کنــار گذاشــتیم، شــروع بــه 

ــم. ــی کردی ــای بین الملل ــتخراج آماره اس

ــی دسترســی  ــه آمارهــای جهان ــا ب  آی
ــود؟ داشــتید؟ کار ســختی نب

خودتــان می دانیــد کــه چقــدر ایــن کار 
اقتصــاد  حــوزه  در  مثــال  اســت.  ســخت 
ــم؛  ــی را بررســی کردی ــک جهان ــای بان آماره
بهداشــت  در  ســایماگو،   علــم  بحــث  در 
ــانی  ــی کس ــت CIA. یعن WHO و در امنی
ــوده  ــا واضــح ب ــا م ــا دشــمنی آن هــا ب کــه ی
ــن  ــد. ای ــرف بوده ان ــل بی ط ــا حداق ــت ی اس
کار را خیلــی ســخت می کــرد. 1۹000 آمــار 

بین المللــی را بررســی کردیــم.

ــه رو  ــا اســتقبال روب ــی ب  کار چــه زمان
شــد؟

قبــل از 22 بهمــن ســال گذشــته کــه مصــادف 
ــی  ــراد مختلف ــالب اف ــالگی انق ــا چهل س ــود ب ب

ــد. کار را دیدن
در چهل ســالگی انقــالب بــا یــک میلیــون 
مخاطــب در سراســر کشــور ارتبــاط برقــرار 
مخاطبــان  از  جــدای  برای شــان،  و  کــرده 
ــم.  ــرا کردی ــه اج ــی، برنام ــای تلوزیون برنامه ه
شــاید بعضــی روزهــا ۸ تــا ۹ جلســه ۴00 -۵00 

نفــره برگــزار می کردیــم.

 کتــاب »صعــود چهل ســاله« چــه 
نســبتی بــا ایــن پــروژه تحقیقاتــی 

داشــت؟
پــروژه  از  خالصــه ای  حقیقــت  در  کتــاب 
عنــوان: »صعــود  بــا  بــود کــه  تحقیقاتــی 
ــالب  ــتاوردهای انق ــر دس ــروری ب ــاله؛ م چهل س
ــه  ــر اســاس آمارهــای بین المللــی« ب اســالمی ب

ــید. ــار رس انتش

ــه گام  ــری بیانی ــه رهب ــد از اینک  بع
دوم انقــالب را صــادر کردنــد مســیر 

ــت؟ ــه داش ــما ادام ــی ش تحقیقات
ــه گام دوم را  ــری بیانی ــه رهب ــن ک روز 22 بهم
ــه  ــق، ادام ــان منط ــا هم ــم ب ــان تی ــد، هم دادن

ــان. ــه ایش ــت روی بیانی ــش را گذاش پژوهش
ــزاری دوره هــای تربیــت  االن هــم در حــال برگ
»گام  عنــوان  بــا  انقــالب  دوم  گام  مبلــغ 
روزه  یــک  دوره  ایــن  هســتیم.  تمدن ســاز« 
حــدودا ۸ ســاعت اســت و در تمامــی اســتان های 
کشــور برگــزار می شــود. البتــه همــه جــا 
ــراد را  ــن اف ــه نخبه تری ــن اســت ک شــرط مان ای

ــد. ــم بیاورن ــات گرده ــن جلس ــرای ای ب

ــر اســاس تبییــن  ــی کــه ب  پژوهش های
ــده  ــل ش ــد تکمی ــام می دهی گام دوم انج

اســت؟
ایــن پژوهــش هــم در مراحــل نهایــی اســت کــه 
ــه گام  ــن بیانی ــاب در تبیی ــک کت ــب  ی در قال
ــه  ــر عرض ــه ناش ــار ب ــرای انتش ــه زودی ب دوم ب

می شــود.

 ایــن کار کــه انجــام شــد در حقیقــت 
ــود؟ ــتنادات گام دوم ب اس

مــا می گوییــم تبییــن گام دوم انقــالب بــود. آقا در 
جمــع دانشــجوبان فرمودنــد امروز تبییــن گام دوم 
الزم اســت. و در دیــدار بــا خبــرگان  فرمودن فقط 
بــه مــردم امیــد دهیــد و بــرکات و دســتاوردهای 
ــردم  ــه م ــه ب ــت ک ــزی اس ــن چی ــالب مهتری  انق

امید می دهد.

ــه  ــود ک ــات ب ــی در جلس ــا کس  آی
ــد  ــا بتوان ــود ی ــع نش ــتندات قان از مس

ایــرادی اساســی وارد کنــد؟
ــی  ــات علم ــا هیئ ــی ب ــه علم ــش از 300 جلس بی
ــی  ــگان و حت ــه، نخب ــای علمی داشــگاه ها و حوزه ه
مســئولین گذاشــتیم و کار را بــه آنهــا عرضــه 
ــه  ــاتی ک ــام جلس ــروز در تم ــه ام ــا ب ــم. ت کرده ای
شــرکت کــرده ام نشــده اســت کســی بتوانــد 
ایــرادی وارد کنــد کــه پاســخی نداشــته باشــد.

  استناد سید حسن نصراهلل
ســید حســن نصــراهلل هــم در روز 22 بهمــن در آن کالم معروفــش دســتاوردهای جمهوری 

اســالمی را از همیــن کتــاب خواند.

  لکنت زبان بچه حزب اللهی ها گرفته شد
ــت  ــل ســال توانســتیم لکن ــد از چه ــد: باالخــره بع ــن گفتن ــه م ــری ب ســردار جعف
ــم. ــاع کنی ــام دف ــود از نظ ــت می ش ــر راح ــم. دیگ ــا را بگیری ــان بچه حزب اللهی ه زب

   دعای خیر اساتید
معــاون نهــاد رهبــری در دانشــگاه بــه مــن گفــت: مــا هــر وقــت اســاتید معــارف را در ایــن 
چنــد روز می بینیــم دعــا  کننــد و می گوینــد االن در دانشــگاه حرف هــای خوبــی داریــم 

کــه از نظــام دفــاع کنیــم.

   شاید مصر را گرفته بودیم
سـفیر سـوریه گفـت اگر شـما ایـن پژوهش را پنج سـال زودتر بـه ما می دادید، شـاید مصر 
را گرفتـه بودیـم. چـون حـرف اخوان المسـلمین این بود که ایـران به دلیل مقاومـت در برابر 

آمریکا دسـت آوردی نداشته است.

   اگر شاه هم بود همین کارها را می کرد
ــن پژوهــش آمــده،  ــده گفــت از وقتــی ای ــه بن ــب مســئول اطالعــات ســپاه ب ــای طائ آق
ــد  ــا می گفتن ــال اینه ــل س ــده. چه ــوض ش ــه ع ــر هم ــتاگرام و توئیت ــتگ های اینس هش
جمهــوری اســالمی ایــران هیــچ کار نکــرده. االن مجبــور شــدند بگوینــد اگــر شــاه هــم بــود 

همیــن کارهــا را می کــرد! یعنــی قبــول کردنــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران کارهــای زیــادی داشــته اســت. 

   باید خیلی فکر کنم
ــه  ــه ایشــان گفتــم شــما همیشــه در ایــن جلســاتی کــه داریــد ب زیبــاکالم را دیــدم و ب
ــد  ــار بیایی ــک ب ــد. ی ــو می روی ــد جل ــان می زنن ــای صحبت ت ــه پ ــوت وکفی ک ــت س برک
مــا ایــن پژوهــش را خدمــت شــما ارائــه کنیــم؛ ایشــان آمــد و بنــده پژوهــش را عرضــه 
کــردم. چنــد جــا حــرف داشــت و بنــده هــم جــواب دادم. در آخــر گفــت: اینهــا خیلــی قابــل تامــل اســت، 

مــن خیلــی بایــد فکــر کنــم.

   ستون فقراتم را مستحکم کردید
از دفتـر رهبـر انقـالب تمـاس گرفتنـد و گفتند کـه ما حاضریم تمـام سـخنرانان و مداحان 
کشـوری را جمـع کنیـم تا شـما این بحـث را برای شـان مطرح کنید. جلسـه برگزار شـد و 
همـه بودنـد. از شـیخ حسـین انصاریـان تا حجج اسـالم نقویان و دانشـمند و دیگـران. مثال 

آقـای دانشـمند آمـد دو دسـتش را روی شـانه های مـن گذاشـت و گفت سـتون فقراتم را مسـتحکم کردید.

   یک سروگردن از همه باالتر
سردار جعفری یک تیم سه نفره مشخص کرده بودند که بروند و تمام کشور را رصد کنند 
و کسانی که راجع به بیانیه گام دوم کار کرده است پژوهش هایش را بررسی کنند و 3۵ 
مجموعه را در کشور شناسایی و بررسی کرده اند. مسئول این تیم در جمعی گفت که پژوهش شما یک سروگردن 

از همه باالتر است.

 تور دستاوردهای انقالب راه بیندازید
مهم تـر و امیدوارکننده تـر از همـه این هـا اتفاقـی بـود کـه حـدود یک مـاه قبل پیـش آمد. 
داخـل اتـاق نشسـته بودیم و دیدیم یک سـید روحانی آمد که من ایشـان را نمی شـناختم. 
سـالم و علیـک کردیـم و یـک نفـر بـه مـن گفـت ایشـان آقـا مصطفـی خامنه ای هسـتند. 

ایشـان کـه آمدنـد گفتنـد قلـب آقـا از کاری کـه شـما انجـام دادید خیلی شـاد شـده و نظـر بر این هسـت که 
تمـام کشـور پـای کار شـما بیاینـد کـه ایـن دسـتاوردها بـه گـوش همـه برسـد. دو روز بعد هـم از دفتـر آقای 
فضائلـی تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه آقـا فرموده انـد تـور دسـتاوردها راه بیندازید و دسـتاوردهای نظـام را به 

همـه بگویید.

جلسه اهدای کتاب »صعود چهل ساله« 
به تیم پژوهشی صعود چهل ساله بعد 

از یک سال تالش مخلصانه

کتاب »نقدی علمی بر سند 20۳0« نوشته 
حجت االسالم راجی اولین اثر علمی در نقد سند 
20۳0 که چاپ دوم آن مدتی متوقف شد

بازخوردهای جالب توجه پژوهش و کتاب »صعود چهل ساله«
از زبان حجت االسالم راجی

قـــلبم را شاد کردید

q q



عــــــــــــــــدالت

 استقــــــــــــالل

علم و پژوهش

در دوران تحقیر  از »انحصـــــــــــــار خدمــــــــــــات و درآمـــــــــــــدهای کشــــــــــــور در گروهــــــــــــی کوچـــــــــک در پایتخت«  

تا »دستاوردهای بی نظیر مبارزه با بی عدالتی و گامهای بلند افتخارآفرین در عدالت ورزی«    در گـــــــــــــــام اّول

در گـــــــــــــــام دّوم  گوهر بی همتـــــــــــــــای عــــــــــــدالت،بر تــــــــــــــارک جمهوری اسالمی«   و »قــــــــرارگرفتـــــــــــــن 

در دوران تحقیر ـّط بیگــــــــــــــــــانه«   کـــــــــــار آمــــــــــــــده تـــــــــــوســــ  از »رژیــــــــــــــــم روی 

تــــــــــــا »جنگیــــــــــــدن بــــــــــرای کســـــب و حفـــــــــــظ استقـــــــــــــــالل«    در گـــــــــــــــام اّول

در گــــــــــــــــام دّوم  و »حــــــــــــــراســـــــــــــــت از استقــــــــــــــالل بــا همــــــــــه ی وجــود«  

در دوران تحقیر  از »عقـــــــــــــب مانــــــــــــدگــــــــــــــــی شـــــــــــــرم آور«  

تا »پیشـــــــــــــرفت شگــــــــــــــفت آور علمـــــــــی«    در گـــــــــــــــام اّول

در گــــــــــــــام دّوم  ـــــــــــــه هـــــــــــای دانــــــش جهان«  
ّ

و »تسخیر قل

 بزرگ تریــن و مردمی ترین انقالب عصــــــــــــــــــــر جدیـــــــــــد:

ت ایران     
ّ

   انقالب ُپرشــکوه مل
 فّعــال تـــــرین برنــــامه  تبلیغی و رسانه ای دشمـــــن:

    مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن ما از آینده   

کمّیتهــــــــای جهـــــــــــــــــان در جابه جـــــــایی  ـــــــــــــــق ترین حا
ّ

از موف
کشــور:  خدمت و ثروت از مرکز به همه جای 

   جمهوری اســالمی ایران

نخستیـــــــــــــن و ریشــــــــــــــه ای تـــــــــــــــرین جهــــــــــــــــاد جوانـــــــــــــان:

   رانــدن تــرس و ناامیــدی را از خود و دیگران 

کشـــــــــــور مهــــــــــــم تـــــــــــــــرین ظـــــــــــرفّیت امیـــــــــــــــدبخــــش 

کارآمد     نیروی انســانی مســتعد و 
   با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی 

کشـــــــور است آشکارترین وسیله ی عّزت و قـــــــــدرت یک 

   دانش
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 اقتصــــــــــــــــــــاد

معنویت و اخالق

فســـــــــــــــــــــــاد

در دوران تحقیر  از »رژیـــــــــــــم ســــــــــــــر تـــــــــا پــــــــــا فساد و فسادپرور«  

تا »حفـــــظ ســـــالمت غـــــالب مأمـــــوران نظام«    در گـــــــــــــــام اّول

در گــــــــــــــام دّوم  و »طهارت اقتصادی مقامات جمهوری اسالمی«  

در دوران تحقیر ــه و فـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــد«   ــاد ضعیــــــــــــــــــــــــــــــف و وابستـــــــــــــــــــــــــ  از »اقتصــــــــــــــ

تــــــــــــــا »ایجـــــــــــــاد زیرســـــــــــــــاختـــــــــــــــــهای حیـــــــــــاتی و اقتصـــــــــــادی و عمرانی«    در گـــــــــــــــام اّول

گـــــــــــــام دّوم  در  و »دستیــــــــــــــــابی بـــــــــــــــه اهـــــــــــــــداف سیـــــــــــــــــاستهای اقتصاد مقاومتی«  

در دوران تحقیر  از »لجـــــــــــــــن زار فســــــــــــــــاد و آلـــــــــــــــــودگی اخـــــــــــــــالقـــــــــی«  

تــــــــــا »افــــــــــــزایش عیــــــــــــار معنوّیت و اخــالق در فرد و جامعه«    در گـــــــــــــــام اّول

گـــــــــــــام دّوم  در  و »جهـــــــــــاد برای رشـــــــــــد شعـور معنوی و وجدان اخالقی«  

ــادی  ــوب اقتصــــــــــــــــ ــن عیـــــــــــــــــــــ  مهـــــــــــــــم تــــــــــــــــــریـــــــــــــــــ

   وابستگـــــــــــــــــی اقتصـــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــت

   وجـــــــــــــود هزینــــــــــــــه های زائــــــــــــــد در بخشهـــــــــــــــایی از 

دستگاه هـــــــــــــــای حکــــــــومتی 

   دولتـــــــی بودن بخشهــــــــــــایی از اقتصـــــــــــاد که در حیطه ی 

وظایف دولت نیست

ج و نه به توان و ظرفّیت داخلی    نگـــــاه بــــــه خــــار

   استفاده ی انــدک از ظرفّیت نیـــروی انســـانی کشور

   بـــــــــــــــودجــــــــــــــــه بندی معیـــــــــــــــــــوب و نامتــوازن

   عـــــــــــــــــــدم ثبــــــــــــات سیاســتهای اجرائی اقتصاد 

ــا     عــــــــــــــــدم رعــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــت اولـــــــــــوّیتهـــــــــــــــــ
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ضمـیمـه هفتگی  روزنامه قدس 6
ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب

آتــــــــــش به اختــــــــیاریکشنبه 14 مهـــر 1398

  داستان کار شما از کجا آغاز شد؟
مسـجد  جماعـت  امـام  محوریـت  بـه  جمعـی 
دانشـگاه فردوسـی، حجت االسـالم راجی، شـکل 
گرفـت کـه تصمیـم داشـت به شـبهاتی کـه در 
حـوزه دسـتاوردهای انقالب وجـود دارد بپردازد.
عـده ای از دوسـتان آمارهایـی از بانـک جهانـی 
آوردنـد کـه نشـان دهنده موفقیت هـای متعـدد 
انقـالب بـود. بـه نظرمـان آمـد ایـن کـه منشـأ 
منبـع  یـک  و  نیسـت  انقـالب  جبهـه  پاسـخ، 
خارجـی از جبهـه مقابل از دسـتاوردهای کشـور 
دفـاع کنـد، بـرای مـردم و به خصـوص جوانـان 
جذاب تـر اسـت. بنابرایـن تمرکـز مـان را روی 

همیـن موضـوع و شـیوه کار گذاشـتیم.
اولیـن حرکتـی  کـه شـروع کردیم کار بـر روی 
آمارهای بانک جهانی بود  و با اسـتفاده از همان 
آمارهـا یـک کتابچـه کـه حـدودا 22 نمـودار را 
شـامل می شـد  آمـاده کردیم و در نـوروز ۹۷ در 
جمـع زائـران حـرم رضـوی که بـرای سـخنرانی 
بودنـد  آمـده  رهبـری  معظـم  مقـام  نـوروزی 
اسـتقبال  مـورد  خیلـی  اتفاقـا  کردیـم.  توزیـع 
قـرار گرفـت و چـون بسـیاری از مسـئولین در 
آن جمـع حضـور داشـتند، بازخـورد خوبـی هم 
داشـت. وقتـی نتیجـه کار را دیدیـم انگیزه مـان 
مضاعـف شـد. در گام بعد منابع مان را گسـترش 
دادیـم و برخـی از نهادهـای بین االمللـی دیگر را 
بـه کار اضافـه کردیـم؛ از جمله سـازمان جهانی 

سـالمت، سـازمان ملـل و فائو.

  جمع آوری این اطالعات سخت نبود؟

در ابتـدای کار سـخت بـود. امـا هـر چـه جلوتـر 
می رفتیـم کار سـاده تر می شـد. این گونـه نیسـت 
کـه شـما برویـد داخـل سـایت و بتوانید بـه همه 
آمارهـا و جزئیـات آن دسترسـی داشـته باشـید. 
بعضـا صفحاتـی وجـود دارد کـه بـرای محققـان 
اسـت و بایـد اطالعـات را از آنجـا اسـتخراج کرد. 

بـا همیـن روش چندماهـی کار کردیـم. 

  ممکـن بـود این شـبهه مطرح شـود که 
ایـن پیشـرفت ها طبیعـی اسـت و خیلـی 
از کشـورهای دیگـر هـم بـه همین انـدازه 
پیشـرفت داشـته اند. شـما برای این شـبهه 

کردید؟ کار  چـه 
سـراغ  و  کردیـم  شـروع  مقایسـه ای  کار  یـک  مـا 
مقایسـه  یعنـی  رفتیـم؛  دسـت  ایـن  از  آمارهایـی 
خودمـان بـا سـایر کشـورها و این که سـرعت رشـد 
مـا در قیـاس با آن ها چگونه بوده اسـت. کشـورهایی 
را انتخـاب کردیـم کـه یـا هم تراز بـا ایـران بودند، یا 
توسـعه یافته.  بعـد از جمـع آوری آمارها، مسـئله این 

بـود کـه بـا چـه فهرسـتی ارائه شـود. 
  اگـر بخواهیـم با فهرسـت بانـک جهانی 
ایـن کار را بکنیـم بـه ایـن معناسـت که ما 
توسـعه ای  پیش فرض هـای  و  شـاخص ها 
آن هـا را پذیرفته ایـم و خودمـان را مطابق با 
همـان الگوهـا ارزیابـی می کنیم. بـرای حل 

کردید؟ این موضـوع چـه 
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه مالک هایـی کـه مقـام 
عنـوان  بـه  سخنان شـان  در  رهبـری  معظـم 
جمهـوری  ارزیابـی  و  پیشـرفت  شـاخص های  

و  کنیـم   فهرسـت  کرده انـد  مطـرح  اسـالمی  
نزدیک تریـن شـاخص ها بـه آمارهـای موجـود را 

کنیـم. انتخـاب 

  می شود یک مثال بزنید؟
از شـاخص های  یکـی  عنـوان  بـه  عدالـت  مثـال 
آن  در  بایـد  مـا  کـه  اسـت  انقـالب  پیشـرفت 
نزدیک تریـن  از  یکـی  می داشـتیم.  دسـتاورد 
شـاخصه های بانـک جهانـی که مربوط بـه عدالت 
آمارهـای  مـا  اسـت.  جینـی  ضریـب  می شـود، 
ضریـب جینـی را بـرای ایـران و سـایر کشـورها 
مقایسـه کردیـم و دیدیـم کـه کل دنیـا ضریـب 
جینـی اش در حـال افزایـش اسـت. یعنـی فاصله 
طبقاتـی در کل دنیـا روزبـه روز در حـال افزایـش 
اسـت. ولـی در ایـران در حال کاهش اسـت و این 
خـودش یک دسـتاورد بسـیار بزرگ اسـت. البته 

افزایـش  در بعضـی دولت هـا در برخـی مقاطـع 
رونـد  مجمـوع،  در  امـا  داشـته ایم.  را  نابرابـری 
کاهشـی بـوده اسـت. مـا در بـاره آمـار فقـر هـم 
همیـن کار را کردیـم. همیـن کار مقایسـه ای، در 
حوزه هـای مختلـف هـم ادامـه پیـدا کرد. تـا این 
مقایسـه انجـام نشـود، درک درسـتی از مسـیری 
ایـن  ندانیـم  تـا  نمی شـود.  پیـدا  آمده ایـم  کـه 
دسـتاوردها در چه بسـتری شـکل گرفتـه، ارزش 

نمی شـود.  درک  آن هـا 
تـا  شـما  کـه  می فرماینـد  بیانیـه  در  رهبـری 
نبینیـد  را  انقالب هـای دیگـر  بعـد  چهـل سـال 
ارزش دسـتاوردهای انقـالب خودمـان را متوجـه 
نمی شـوید و مـا سـعی کردیـم ایـن مقایسـه را 
داشـته باشـیم و بـه آمارهایـی کـه از خودمـان 

کردیـم. مراجعـه  نیسـت 

  در ابتـدا کار را برای چه مخاطبی شـروع 
مخاطـب  می کردیـد  فکـر  آیـا  کردیـد؟ 

کارتـان این قـدر گسـترده شـود؟
ــت  ــتیم. ذهنی ــوری نداش ــن تص ــال چنی ــه اص ن
ــان و  ــم مخاطب ــه بتوانی ــود ک ــن ب ــا ای ــه م اولی
زائــران حــرم امــام رضــا را پوشــش بدهیــم ولــی 
تصــور نمی کردیــم در تمــام کشــور و همــه 

ــم. ــزار کنی ــاتی برگ ــم و جلس ــتان ها بروی اس

 قبـل از اینکـه کار را شـروع کنیـد فکـر 
می کردیـد میـزان پیشـرفت های کشـور و 
این قدر شـگفت انگیز  انقالب  دسـتاوردهای 

؟ شد با

,,

,,

زیباترین حسی که دارم 
وقتی است  که می توانم 

یک جوان را با استدالل ها 
و منطق قوی انقالب قانع 

کنم 

تجربه های تدوین کتاب »صعود چهل ساله«تجربه های تدوین کتاب »صعود چهل ساله«
در گفت وگو با سید محمدرضا خاتمیدر گفت وگو با سید محمدرضا خاتمی

انقالب اسالمی در  پاسخانقالب اسالمی در  پاسخ
به هیچ پرسشی ناتوان نیستبه هیچ پرسشی ناتوان نیست

با سیدمحمدرضا خاتمی که یکی از دو نویسنده کتاب »صعود چهل ساله« و عضو گروه 
پژوهشی گام تمدن ساز است، در دفتر کارش در صحن جامع رضوی گفت وگو کردم. 
مهم ترین ویژگی کارشان را دقیق و علمی بودن دریافتم. او درباره حسش درباره این 
کار می گوید: »وقتی که می توانی یک جوان را با استدالل ها و منطق قوی قانع کنی، 
زیباترین حسی است که دارم. اینکه آدم احساس کند هیچ سوالی نیست که انقالب 
اسالمی پاسخی برای آن نداشته باشد، خیلی زیباست«.

عمومـا در بیـن ناشـران رسـم بر این نیسـت که 
فایل هـای کتـاب خـود را منتشـر کننـد. امـا بـا 
توجـه به این کـه گروه پژوهشـی دسـتاوردهای 
انقـالب از همـان ابتـدا تمـام هم وغـم خـود را 
ترویـج ایـن دسـتاوردها گذاشـته اسـت و بدون 
شـخصی،  انتفـاع  و  مالـی  چشم داشـت  هیـچ 
ایـن پـروژه را جلـو بـرده و البتـه ناشـر کتـاب 
هـم بـا همیـن هـدف پـای کار آمـده اسـت، در 
کتـاب،  دربـاره  کلیاتـی  معرفـی  ضمـن  ادامـه 
کتـاب  بـه  دسترسـی  راه هـای  آسـان ترین 
»صعـود چهل سـاله« و پژوهش هـا و محصـوالت 

تولیدشـده آن را معرفـی خواهیـم کـرد.
ایـن کتـاب بخشـی از پـروژه بـزرگ پژوهشـی 
»صعـود چهل سـاله« اسـت و در ۹ فصـل به ذکر 
اسـناد و آمارهـای معتبـر بین المللـی پرداخته و 
بـا همـت آسـتان قـدس رضـوی در 320 صفحه 

تمـام رنگـی به چاپ رسـیده اسـت.

فصل های کتاب:
■ فصل اول:استقالل

■ فصل دوم: گسترش عدالت اجتماعی
■ فصل سوم: گسترش برخورداری های عمومی

■ فصل چهارم: عزت و اقتدار
■ فصل پنجم: پیشرفت های زیرساختی

■ فصل ششم: پیشرفت صنعتی
■ فصل هفتم: پیشرفت در معنویت

■ فصل هشتم: کرامت زن
■ فصل نهم: آزادی و مردم ساالری

دریافت پستی:
@soada ایـدی  بـا  اطالعـات  دریافـت  بـرای 

در پیام رسـان های ایتـا، بلـه، سـروش و تلگـرام 
ارتبـاط بگیریـد.

چهل سال صعود
راهنمای کتاب 
»صعود چهل ساله«
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گام دوم، گام تمدن ساز

گام تمدن سـاز، عنـوان سلسـله کارگاه های یک 
روزه ای اسـت کـه به تربیت مبلـغ و راوی بیانیه 

گام دوم می پـردازد.
مراکـز  و  شهرسـتان ها  در  کارگاه هـا  ایـن 
حضـور  بـا  کشـور  سراسـر  اسـتان های 
فرهنگـی  فعـاالن  ویـژه  راجـی  حجت االسـالم 
می شـود.  برگـزار  اسـتان  همـان  نخبـگان  و 
ایـن  از  یکـی  صوتـِی  و  آموزشـی  فایل هـای 
جلسـات جهت برگزاری و اسـتفاده عالقه مندان 

اسـت. شـده  کدگـذاری  ذیـل  در 
فایل هـای  می توانیـد  زیـر  کدهـای  اسـکن  بـا 

بارگـزاری کنیـد: را  مربوطـه 

فایل ارائه پژوهش
گام تمدن ساز

 صوت  و متن جلسه ارائه پژوهش
در دوره تربیت مبلغ گام 

تمدن ساز، دانشگاه آزاد اسالمی 
مشهد )4جلسه(

صوت و متن سلسله جلسات 
شرح تفصیلی بیانیه گام دوم در 

دانشگاه فردوسی )2۶ جلسه(

    فیلم برنامه های تلویزیونی با موضوع
   دستاوردهای انقالب با حضور حجت االسالم راجی 

برنامه »حاال خورشید«
شبکه ۳

برنامه »چوب خط«
شبکه افق

برنامه »گام دوم«
شبکه افق

آتــــــــــش به اختــــــــیار

این طـور بـه شـما بگویـم کـه هـر چـه مـا جلوتر 
انقـالب  از  کـه  دسـتاوردهایی  می رویـم، حجـم 
می بینیـم بیشـتر می شـود و بیشـتر بـه عظمـت 

راه طی شـده انقـالب پـی می بریـم.
دسـتاوردها هـم صرفـا جنبه اثباتی نـدارد. برخی 
از دسـتاوردها جنبه سـلبی دارد. یعنـی اگر نظام 
جمهـوری اسـالمی به وجـود نمی آمد، چـه بالیی 
بـر سـر کشـور می آمـد؟! یـا اگـر شـخصی غیر از 
مقـام معظـم رهبـری سـکان ایـن کشـور را در 
دسـت داشـت چه بالهایی بر سـر کشـور می آمد 

و االن آن بـال برسـرمان نیامده اسـت.
یـا مثـال برخـی از اقدامـات وجـود دارد کـه در 
چنـد سـال اول خـودش را نشـان نمی دهـد یـا 
اولیـه رشـد  را  حتـی شـاخص ها در سـال های 
نشـان می دهند. اما تجربه سـایر کشـورها نشـان 

یـک  سـال،  چنـد  گذشـت  از  بعـد  اسـت  داده 
شـیب سـقوط را طـی می کنند و کشـور متحمل 

می شـود.  سـنگینی  ضربـات 

 بعـد از فهرسـت کـردن شـاخص ها چـه 
کردیـد؟

و  کردیـم  فهرسـت  را  آرمان هـا  مارفتیـم 
غربی هـا  کـه  شـاخص هایی  نزدیک تریـن 
می دهنـد، بـا این آرمان هـا سـنجیدیم و آن هایی 
را کـه نزدیک تـر بودنـد پیـدا کردیـم. مثـال در 
کتـاب »صعـود چهل سـاله« نمی بینیـد مـا راجع 
بـه تولیـد ناخالص ملی، تورم و بیکاری در کشـور 
بحـث کـرده باشـیم. چـون می دانیـم این ها سـه 

شـاخص اقتصـاد کالن توسـعه غربـی اسـت. 

  اگـر شـاخص توسـعه غربـی باشـد چه 
می شـود؟

ارزیابـی  مـالک  را  آنـان  شـاخص های  چـون 

اگـر  نمی دانیـم.  کشـور  اقتصـادی  عملکـرد 
بررسـی  را مـورد  ایـن شـاخص ها  می خواسـتیم 
قـرار بدهیـم عمـال در پازل آن ها در مدل توسـعه 

می گرفتیـم. قـرار  غربـی 

  مگر چه تفاوت هایی وجود دارد؟
مـن کشـور مکزیـک را مثال می زنم کـه االن ۴۶ 
درصـد فقـر دارد. در تمام سـال هایی کـه فقر در 
ایـن کشـور در حال افزایش بـوده، تولید ناخالص 
ملـی اش هم در حـال افزایش بوده اسـت. چگونه 
اسـت کـه یـک کشـور هـر سـال تولیـد ناخالص 
داخلـی اش در حـال افزایـش اسـت، امـا فقـرش 

هـم در حال افزایش اسـت؟ 
حضـرت آقـا چند هفتـه پیش، در دیـدار اعضای 
هیئـت دولـت گفتنـد: افزایـش ثروت کشـور به 

تنهایـی مطلـوب مـا نیسـت. بلکه آنچـه مطلوب 
اسـت ایـن اسـت کـه اختـالف طبقاتـی و فقـر 
شـاخص های  جـزو  دو  ایـن  بشـود.  ریشـه کن 

اقتصاد اسـالمی اسـت.
 بـرای همیـن، مـا خودمـان را با آن شـاخصه ها 
نسـنجیدیم و بـه سـراغ زیـر شـاخصه ها رفتیـم  
و آن هایـی را مطابـق بـا اهـداف و آرمان هـای 
انقـالب بـود انتخـاب کردیـم و خودمـان را ذیل 
توسـعه یافتگی یـا درحال توسـعه بـودن نبردیـم. 
چون الگوی ایرانی-اسـالمی پیشـرفت در مقابل 

توسـعه غربی اسـت.

  وقتـی بیانیـه گام دوم صـادر شـد چـه 
اتفاقـی افتـاد؟

وقتـی بیانیه مطرح شـد بخشـی از بیانیـه برکات 
و دسـتاوردهای انقـالب بـود یعنـی همـان کاری 
کـه مـا قبـال انجـام داده بودیـم  و مـا اشـتراکات 
کـه  مـواردی  در  و  کردیـم  بـه روز  را   کارمـان 

کمبـود بود پژوهـش جدید انجام دادیـم و خیلی 
از چیزهایـی کـه تـا آن زمـان از نـگاه مـا مغفول 

مانـده بـود جمـع آوری و تدوین شـد.
بعـد وارد توصیه هـا شـدیم. وقتـی وارد توصیه هـا 
شـدیم دیدیم کـه منطق رهبری بیان دسـتاوردها 
نیسـت. منطـق حضـرت آقـا در بیـان توصیه هـا، 
بیـان  در  اسـت.  موضـوع  اهمیـت  بیـان  ابتـدا 
ضرورت هـا هـم منطق شـان ایـن اسـت کـه اگـر 
آثـار آن کار را هـم نگوینـد، حتمـا عواقـب تـرک 
آن کار را ذکـر می کننـد. مـا هـم سـعی کردیـم 
در تبییـن توصیه هـا بـا همیـن منطق جلـو برویم 
کـه مثـال اگـر پیشـرفت علمی نداشـته باشـیم یا 
اگـر عدالـت نباشـد چـه می شـود. البتـه بـاز هـم 
بـر اسـاس آمارهـای بین المللـی. مثـال در بحـث 
معنویت، کشـورهایی کـه امکانات مـادی دارند اما 
معنویـت ندارنـد االن در چـه وضعیتـی هسـتند؟

کـه  جوانانـی  بـرای  شـما  توصیـه    
بـه  برونـد  را  مسـیر  ایـن  می خواهنـد 

چیسـت؟ دیگـر  شـکل های 
بایـد نیـاز و دغدغه هـای رهبـری را در حوزه های 
زبـان  طرفـی  از  و  کنیـم  شناسـایی  مختلـف 
مخاطـب را هـم بشناسـیم. مثـال در حـوزه ای که 
مـا ورود پیـدا کردیـم، فقـط بایـد بـا آمارهـای 
و  زبـان  اسـتدالل می کردیـم؛ هیـچ  بین المللـی 
ادبیـات دیگـری جواب گـو نبـود و فقـط اینگونـه 
حـرف مـا باورپذیـر بـود. اگـر نیـاز و دغدغـه را 
درسـت بشناسـیم و زبـان مخاطـب را هـم پیـدا 

کـرده باشـیم، خـدا کار را جلـو  می بـرد. 

  شـما نصـرت خداونـد را در کجـای کار 
دیدیـد؟

در همـه جـای کار! امـا آنجایـی کـه خیلـی برای 
مـا بهـت آور بـود، ایـن بود کـه چـرا یک دفعه کار 
این قـدر بـزرگ شـد؟ در عـرض یکی دو مـاه، کار 
گسـترده شـد. تـا قبـل از اربعین سـال گذشـته، 
کار مـا از سـطح اداره پاسـخ گویی حـرم مطهـر 

باالتـر نرفتـه بود.

  زیباترین لحظات  کار برای شما کجا بود؟
کـه  وقتـی  بـود.  زیبـا  برای مـان  کار  همـه 
می توانـی یـک جـوان را بـا اسـتدالل ها و منطق 
قـوی قانـع کنـی، زیباتریـن حسـی اسـت کـه 
دارم. اینکـه آدم احسـاس کنـد هیـچ پرسشـی 
نیسـت کـه انقـالب اسـالمی نسـبت بـه  پاسـخ 
بـه آن عاجـز و ناتـوان باشـد، خیلـی زیباسـت. 
وقتـی در جامعـه راه مـی روی و حـس می کنـی 
تمـام پرسـش های مـردم را می تـوان پاسـخ داد 
و وقتـی کـه بـه ابهامـات پاسـخ می دهیـم قانـع 

می شـوند.

دانلود فایل کتاب
و سایر محصوالت مرتبط

PDF فایل ■
کتاب »صعود چهل ساله«

■ فایل مخصوص ارائه پژوهش 
دستاوردهای انقالب اسالمی

■ مجموعه پوستر نمایشگاهی
از پروژه صعود چهل ساله 

PDF نسخه ■
از فایل Prezi پژوهش

■ فایل صوتی یکی از
جلسات تربیت مبلغ 

دستاوردهای انقالب اسالمی

جمعی از پژوهشگران کتاب »صعود چهل ساله«
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ته مقاله
)خرده روایت هایی از  

پشت صحنه نقطه سرخط(

»آرزوهـای دست سـاز«، ماجـرای شـکل گیری یک شـرکت 
دانش بنیـان، اثـری از »میـالد حبیبـی« اسـت که انتشـارات 
»راه یار« چاپ اول آن را در سال 13۹۸ راهی بازار نشر کرده است.

کتـاب روایتـی همدالنـه و درونی از شـکل گیری یک شـرکت 
دانش بنیان سازنده دوربین های سرعت َسنج و تخلّف َسنج است 
که به عوامل زمینه ساز، نقاط شکست و ضعف و برخاستن دوباره 

و چالش های این مجموعه 
پرداخته است. کتاب بیش 
از آنکه تاریخ شفاهی باشد و 
صرفاً روایت ماَوَقع باشـد یا 
تالش کند روایتی داستان گونه 
ارائه دهد، تالش کرده است 
این عوامل، نقاط حسـاس، 
مشکالت و تدبیرها را به نمایش 
بگذارد. لذا کتاب، بین »تاریخ 
شفاهی«، »داستان«، »مجموعه 
روان شناسی و موفقیت« و یک 
کتـاب »راهنمای مدیریت 
کسب وکار« در نوسان است. 

به هـر نّیتی که با ایـن کتاب مواجه شـوید از آن بهـره می برید. 
علی رغـم همه این هـا، کتاب کوتـاه و مختصر اسـت و طوالنی 
نشـده اسـت. سـوژه داسـتان هم مسـئله ای اسـت که همه در 

جامعه به نحـوی با آن مواجه اند.
داسـتان کتاب جذابیـت زیـادی دارد. هر فصل تقریبـاً به یک 
بُن بست و شکسـت ختم شـده و چاره اندیشـی ُکنش گران در 

فصـل بعـد مورد توجـه قرار گرفتـه اسـت؛ و مـدام خواننده در 
تعلیـق می مانـد که چـه خواهد شـد و چگونـه بر این مشـکل 

غلبـه می شـود.
در کتـاب هم ویژگی های فردی عناصر مـورد توجه قرار گرفته 
است؛ مثل ترجیح دادن تحلیل کردن به حفظ طوطی وار، تجربه 
کردن در آزمایشـگاه، ریسـک پذیری و ماجراجویی، شیطنت، 
سـاخت بمب دست سـاز با 
ِسنسـور حرارتی بـرای آزار 
معلم، آرزوهای زیاد، تخّیل 
و آینده پـردازی، نوک زدن 
به همه تخصص ها و کسـب 
تجربیات مختلف، درگیری 
با واقعیت رشته و آزمایشگاه، 
بی تفاوت نبودن، تفریحات 
خطرناک مثل ساخت چیزی 

شبیه موشک و...
مـا البتـه پیـش  از ایـن نیـز 
کتاب هایـی کـه تجربیـات 
تولیدکننـدگان ایرانـی را 
بازخوانـی کرده انـد، دیده ایم. امـا انقالبی بـودن افـراد، اتکا به 
متـون دینـی و خّط امام و پیگیـری آن در فضـای علم وفناوری 

یکـی از ویژگی هـای خـاص ایـن کتـاب اسـت. 
در مجموع، »آرزوهای دست سـاز« کتابی تا حد زیادی جذاب، 
روزآمـد و »گاِم دوم« انقالبـی اسـت کـه اهمیتش در اسـمش 
نمایان اسـت: چگونه می توان آینده را با دسـت خود سـاخت؟

نسخه چهارم اپلیکیشن »گام دوم انقالب« منتشر شد

مصداق عملی یک کار آتش به اختیار
  علیرضا آقاجانی

رهبر انقالب دو سال پیش در خطبه های 
نماز عید فطر فرمودند: »آتش به اختیار، 
به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز 
است. آنچه ما گفتیم معنایش این است که در تمام 
صاحبان  فکر،  و  اندیشه  صاحبان  و  جوان ها  کشور، 
ابتکار خودشان، کار را -کارهای  با  هّمت، خودشان 
فرهنگی را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند و 

در مقابل آن ها، کار انجام بدهند«.
»نقطه  شماره  این  فرمودید  مالحظه  که  همان طور 
سرخط« به صورت پرونده ای منتشر شد. در این پرونده، 
یک مصداق عملی کار آتش به اختیار خودجوش و تمیز را 
روایت کردیم. هدف ما این بود که برای جوانان برش هایی 
از یک الگوی جوانانه موفق را در حد توان ناچیزمان نشان 
دهیم. آنچه که بعضا در کارهای رسانه ای از این دست، 
مغفول می ماند توجه به مولفه هایی است که مخاطب 

بتواند از آن ها برای الگوگیری بهره ببرد.
با توجه به شناختی که  از خالل گفت وگوها و مطالعه 
آثار مجموعه پژوهشی »صعود چهل ساله« به دست 
آوردم، چند نکته و ویژگی بارز را در این گروه دیدم 

که برای الگوبرداری می تواند کارساز باشد.
■ جلوداری یک روحانی جوان، خوش فکر، باسواد و 

زمان شناس
■ محوریت مطالعه، تحقیق و پژوهش

■ خالقیت،  ابتکار و نوآوری
■ جهادی بودن کار خستگی ناپذیر

■ شناخت دقیق و هماهنگی کامل با نیاز مخاطب 
■ محوریت کار گروهی و جمعی

■ داشتن دغدغه امر ولی
■ انجام کار برای خدا، نه برای نان و شهرت 

■ داشتن دغدغه اندیشه و ذهن جوانان
■ زمان شناس بودن و شناخت به موقع وظیفه 

■ و موارد دیگری که الگوگیری را به خوتان می سپاریم
می شود  شاخص ها  این  با  جهادی  کار  این  حاصل 

»شادی قلب ولی خدا«.

موهبت وجود جوانانی عمیق
در معارف الهی 

مشاهده  را  جوانهایی  انسان  امروز 
میکند که در سنین جوانی، نه جنگ 

نه  دیده اند،  را  
امام را دیده اند، نه از آن 

برای  یادگاری  دوران 
خودشان، خانواده شان 
اّما معارف  دارد  وجود 
الهی را مثل آن جوان 
و  بلدند  انقالب  دوره ی 

میفهمند و گاهی اوقات 
این  عمیق تر،  ]هم[ 
موهبت الهی است؛ ما 

نبایستی  را  راه  این 
فراموش کنیم.

جهان در گام دوم انقالب اسالمی در حال تغییر بنیادین است و نمی توان با تکیه بر 
فضای تفکر گذشته فضای نوین را مدیریت کرد، اما می توان تجربیات گرانسنگ 
گذشته را با اندیشه های نوین ترکیب کرد تا به فرمولی برای حل مسائل جاری 

و آینده انقالب دست یابیم.
در گام دوم انقالب اسالمی فضاهای جدیدی پیِش روی ما قرار دارد. دشمنان 
دچار زوالی بازگشت ناپذیر شده اند، ذخایر راهبردی آن ها رو به انتها است و 

و موقعیت سیاسی  به منفعت  را  فیزیکی خود  قابلیت های  نیستند  قادر 
مبدل کنند و به اعتراف خود آن ها »دچار زوال عقل سیاسی شده اند«.
ما در گام اول انقالب اسالمی ظرفیت انهدام رژیم جعلی صهیونیستی 
را فراهم کرده ایم، اما در گام دوم باید این رژیم منحوس از جغرافیای 

عالم حذف شود و این دیگر رؤیا نبوده و هدفی دست یافتنی است. 

گروه  توسط  انقالب«  دوم  »گام  موبایلی  نرم افزار  نسخه  جدیدترین 
نرم افزاری تسبیح سافت منتشر شد.

در نسخه چهارم این نرم افزار، بخش های مختلفی از قبیل متن بیانیه 
به صورت بخش بندی شده، بیش از ۷0تحلیل درباره بیانیه، اخبار مرتبط با بیانیه، 
آزمون تستی و خودآزمایی از بیانیه، اتاق های گفت وگو حول محور بیانیه، جست وجو 
در متن بیانیه، صوت بیانیه با صدای آقای حیاتی و اطالع رسانی در مورد همایش ها و 

مسابقات مرتبط با بیانیه به چشم می خورد.

برشی از یادداشت سیدصادق شهبازی درباره کتاب »آرزوهای دست ساز«
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وهای دست ساز از جنس گام دوم آرز

سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران اتقالب اسالمی:

 در گام دوم انقالب، باید رژیم صهیونیستی
از جغرافیای عالم حذف شود


