
شماست دهه های  آینده  دهه های   عزیزان؛ 
از ُپرانگیزه  و  کارآزموده  باید  که  شمایید   و 
چه هر  را  آن  و  کنید  حراست  خود   انقالب 
 بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمّدن نوین
 اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت
 عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. برای
 برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته
از تجربه ها درس گرفت را درست شناخت و 

بیانیه گام دوم انقالب1397/11/22

 رهبر معظم انقالب در بیانیه ی »گام دوم انقالب« خطاب به ملت
 ایران که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در
 بهمن ماه 1397 صادر شد، با مرور تجربه ی ۴۰ ساله ی انقالب
 اسالمی اعالم کردند: انقالب »وارد دّومین مرحله ی خودسازی و
در باید  که  دومی  گام  شده  است«.  تمّدن سازی  و   جامعه پردازی 
 چارچوب »نظریه ی نظام انقالبی« و با »تالش و مجاهدت جوانان
 ایران اسالمی« به سوی تحقق آرماِن »ایجاد تمّدن نوین اسالمی
)ارواحنافداه(« عظمی  والیت  خورشید  طلوع  برای  آمادگی   و 
مسیر در  جوانان  نقش  به  همیشه  انقالب  رهبر  شود.   برداشته 
دیگر کنار  در  را  جوانان  نام  و  می کرده اند  تأکید  کشور   پیشرفت 
را آینده ای خوب  نوید  و  امید  و  برمی شمردند   ظرفیت های کشور 
 برای ایران ما مژده می دادند؛  اما این بار امیدواری به آینده کشور
 را منوط به حضور جوانان در عرصه حاکمیتی کردند. و می توان
 گفت مخاطب اصلی این بیانیه جوانان هستند تا با عزمی راسخ در
 جهت آرمان ها و اهداف جمهوری اسالمی ایران و ایجاد تمدن
 نوین اسالمی قدم بردارند. از همین رو، آنچه پیش رو دارید، اولین
 شماره هفته نامه گام دوم است که به همت گروهی از دانشجویان
کرده فعالیت  به  شروع   1398 ماه  اردیبهشت  در  شیراز   دانشگاه 
دوم گام  بیانیه  راستای  در  دارد  نظر  در  دوم  گام  نشریه   است. 
 انقالب به بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
 کشورمان ایران بپردازد. هم چنین این نشریه فرصتی نابی است
و نظرات  تا  قلم  و  فکر  صاحب  و  مند  دغدغه  دانشجویان   برای 
کنند بیان  کشور،  مختلف  مسائل  مورد  در  را  خود  های  اندیشه 

سرلشکر جعفری
نقش آفرینی اجتماعی؛ دستاورد هیأت ها در گام دوم

در کرد:  اظهار  و  برد  نام  انقالب  مردمی  مجموعه  نخستین  به عنوان  انقالبی  هیأت  از   وی  
با متناسب  و  هم افزایی  مدیریتی،  تشکیالتی،  اقدامات  نیازمند  اسالمی  انقالب  حرکت   ادامه 
 نیازهای روز جامعه و انقالب هستیم که به صورت خودجوش و به برکت مجموعه هایی امثال
اما رسیدن نیاز است   خاتم االوصیا)ص( رقم زده شده است. هر چند گسترش و تعدد هیأت ها 
به عنوان موضوع های اصلی نیز  ارتباط شبکه ای و تشکیالتی   به هم افزایی در سطح کشوری، 
گیرد قرار  توجه  مورد  باید  اجتماعی  مسائل  و  انقالب  نرم  جنگ  حوزه  در  نقش آفرینی  برای 

فرمان رئیسی به مسئوالن قوه قضاییه؛
بایسته های تحول قضائی در گام دوم انقالب

 تاکید بر حقوق عامه به عنوان امر پیشگیرانه، رسیدگی به موضوع خصوصی سازی ها و مردمی
آن است.  قضائیه  قوه  رئیس جدید  برنامه های  سایر  از  مردم  از مشکالت  گره گشایی  و   بودن 
حمایت و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  است،  کرده  اعالم  قضائی  تحول  برنامه  در  رئیسی  که   طور 
است قضائی  تحول  سند  در  رو  پیش  برنامه های  جمله  از  هم  گذاری  سرمایه  و  کارآفرینی  از 

وزیر تعاون
نهضت جوانگرایی و راه بی بازگشت شفافیت

در جوانان  حضور  از  تجربه،  قلت  دلیل  به  نباید  مدیریتی،  عرصه  در  جوانگرایی  راستای   در 
دلیری شجاعت،  جسارت،  یعنی  جوانی  آورد.  عمل  به  ممانعت  کشور  مدیریتی   عرصه های 
انجام نو،  روش های  ابداع  خالقیت،  نوآوری،  ابتکار،  صالح،  به  نزدیکی  فساد،  از   دوری 
جوانان موجود.  معذوریت های  همه  با  امور  پیشبرد  و  مقدورات  و  محدودیت ها  علیرغم   کار 
نمایند حاکم  مختلف  امور  در  را  شفافیت  که  دارند  را  این  قابلیت  مذکور  ویژگی های  این  با 

 در ابتدای مبحث اصلی جلسه به تبیین اهمیت و جایگاه کلی
 بیانیه گام دوم انقالب پرداخته شد. عبرت گیری از تجربه ی
 چهل سالۀ انقالب، تبیین وضعیت موجود، نقشه راه برای آینده
 و جمع بندی بیانات رهبری در سال های گذشته در این بیانیه

از موارد بیان شده در رابطه با این موضوع بود
 در ادامه سؤال مهمی که مورد بحث قرار گرفت عبارت بود از

این که چرا این بیانیه پس از چهل سال صادر گردید؟
 حضار در جلسه دالیل متعددی را در پاسخ به این سؤال مطرح 
 کردند، شامل: این زمان یک بُعد روانی دارد و عرفًا نشان دهنده
 ی بلوغ یک جریان است؛ می بایست پس از چهل سال تجربه،
این تثبیت مسیر طی شده صادر می گردید؛   بیانیه ای جهت 
 زمان، زمانی است که تغییر نسل حاصل می گردد و مسئولیت
نسل به  کرد  شروع  را  انقالب  که  نسلی  از  انقالب  برد   پیش 
 جوانی که در ادامه انقالب را پیش خواهد برد منتقل گردد تا
در نوآوری  یک  تواند  می  بیانیه  این  گیرد؛   نیروسازی صورت 
های انقالب  برای  الگویی  و  جهان  در  انقالب  یک   پیشرفت 
و ایم  بوده  دفاعی  در حالت  باشد؛ چهل سال  ها   دیگر کشور 

 می بایست از اآلن به سمت آرمان ها پیشروی کنیم؛ در مسیر
اسالمی دولت  تشکیل  ی  مرحله  در  اسالمی  سازی   تمدن 
برای مردم  راهنمایی  نوعی  تواند  می  بیانیه  این  لذا   هستیم. 

اقبال به افراد دارای تفکر انقالبی تلقی شود
به و  بیانیه شده  وارد متن  این مبحث، موضوع جلسه  از   پس 
 خوانش عبارات بیانیه و مباحثه روی نکات آنها پرداخته شد“ از
 میان همه ی ملّت های زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب هّمت
 می گمارد؛ و در میان ملّتهایی که به پاخاسته و انقالب کرده اند،
نهایت رسانده و به  را  کار  باشند  توانسته   کمتر دیده شده که 

به جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند
 اولین مبحث در رابطه با این عبارت بود از این که چرا کمتر

 ملتی دست به انقالب می زند؟
 نظرات مطرح شده شامل بود از: عدم وجود یک رهبر مقبول
 اکثریت؛ حکومت پر از خفقان که مجال نشر تفکرات انقالبی در
 مردم رخ نمی دهد؛ عدم اعتقاد به کنار رفتن ظلم و خود باوری؛
 نبود ایدئولوژی جایگزین ایدئولوژی حاکم؛ عدم نقش خواص
 در مدیریت افکار عمومی؛ عدم اتحاد افکار عمومی نسبت به
 انقالب و آمادگی مردم؛ نبود پایگاه های مردمی همچنین کادر

و تشکیالت عمومی و خصوصی در رابطه با انقالب

 دومین موضوع مطرح شده این بود که چرا حرکات انقالبی رخ داده
 در طول تاریخ اغلب به نتیجه نرسیده یا تغییر مسیر داده اند؟ چنین
پرسیده جوانان  از  انقالب  معظم  رهبر  توسط   9۴ سال  در   سؤالی 
 شده بود تا پاسخ به این سؤال به گونه ای مبّین دلیل بقای انقالب

اسالمی ایران باشد
 حضار در جلسه به این سؤال اینگونه پاسخ دادند: در عموم انقالب
ها، انقالب  از  پس  است؛  بوده  ها  رویش  از  بیشتر  ها  ریزش   ها 
مرور به  اند؛  نداشته  انقالب  مسیر  به  نسبت  نظر  وحدت   رهبران 
 آرمان های انقالب فراموش شده است یا این که آرمان ها کارآمدی
کمال نظیر  کافی  کمال  ها  انقالب  ایدئولوژی  اند؛  نداشته   کافی 
 ایدئولوژی انقالب اسالمی را نداشته و در ادامه ی مسیر انقالب،
 نظیر انقالب های کمونیستی به بن بست ها برخورد کرده است؛
ناتوان مردم  انقالبی  های  خواسته  کردن  برآورده  در  ها   حکومت 
است؛ نبوده  تحمل  قابل  ها  فشار  منافع،  تعارض  هنگام  اند؛   بوده 
 اغلب، دشمن اصلی شناخته نشده و به دشمنان ظاهری اکتفا شده
 است، برخالف انقالب اسالمی ایران که پس از برچیده شدن رژیم
 پهلوی، به تقابل با دشمن اصلی یعنی آمریکا پرداخته شد؛ عموم
 انقالب ها مستقل نبوده اند و در ادامه انقالب ها به مصادره ی نظام

سلطه بر انقالب در آمده است

علیرضا مظفری
دکتری مهندسی شیمی دانشگاه شیراز) 
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مفهوم دوم  گام  بیانیه  مرکزی   مضمون 
انقالب رهبر  است.  انقالبی   نظام سازی 
عنوان به  اسالمی  انقالب  نظام  تئوری   از 
صحبت انقالب  دوم  گام  اصلی   تئوری 
نظریه پردازی های مستلزم  که   کردند 
 جدی است و این تئوری ریشه دارد. تاکید
انقالبی ماندن است دقیقا بر  ایشان   امروز 
زدایی انقالبی  تاکید  دشمن  زمانی که   در 
دارد ارزش  زمانی  بقا  این  دارد.  ایران   در 
این می فرمایند  ایشان  باشیم.  انقالبی   که 
 نظام زمانی درست عمل کرده که اصول،
 ارزش ها و آرمان های انقالب حفظ شود و
 این بدین معناست که اگر این نظام دچار
 سکون و مخافظه کاری شود و از ارزش های
 انقالبی دور شود و دشمن موفق شود این
کند، سکوالر  و  زدایی  انقالب  را   نظام 
نظام و  است  شده  تهی  اصلی  ماهیت   از 
باشد انقالبی  غیر  اگر  اسالمی   جمهوری 
 اساسا نظام جمهوری اسالمی نخواهد بود.
 این  موضوع بسیار قابل توجهی است  که
 بایستی در خصوص ابعاد آن صحبت کنیم
انقالبی نظام  مفهوم  ظاهرا  این که   ضمن 
از یعنی  است؛  پارادوکسیکال   مفهومی 
 طرفی دربرگیرنده ی مفهوم نظام است  که
مواجهید باثبات  با یک سیستم   یعنی شما 
 و از طرفی مفهوم انقالب در کنار آن قرار

مستمر دائمی،  تحول  معنای  به  که   دارد 
پیش پدیده هایی که  با  انقالبی  برخورد   و 
 روی این نظام است. اما این نگاه ظاهری
حقیقت در  واقعی  نگاهی  در  و   است 
که همان طور  ندارد؛  وجود   پارادوکسی 
و دینی  مردم ساالری  مثل  مفاهیمی   در 
نوع نیست.  پارادوکسی  اسالمی   جمهوری 
تا کند  تغییر  بایستی  مفاهیم  این  به   نگاه 
 این مفاهیم بتوانند در کنار هم قرار گیرند
 و یک هم زیستی کارآمد و از لحاظ نظری
بلکه یک مفهوم و  تناقض و همگن   فاقد 

پیشرو خلق کند

انقالبی ماندن

اهداف درسنامه
با بیانیه  محتوای  تر  دقیق  و  بیشتر  بسط  و  شرح   اوال؛ 
 گزینش متون کلیدی رهبر انقالب تا پیش از صدور بیانیه،
 ثانیا؛ تمرکز بر تحلیل بیانیه در بستر نظام فکری ایشان،
 ثالثا؛ پرداختن تفصیلی به راهبردها و راهکارهای عملیاتی

تحقق توصیه ها
اکنون توضیحی مختصر در مورد اثر پیش رو

 از حیث قالب تمرکز این اثر بر گزینش سخنان مهم مقام معظم رهبری پیش از
آورده شده است. برمتن در  به صورت صد حاشیه  را  بیانیه است که آن ها   صدور 
 لکن برای درک بهتر روح حاکم بر بیانیه در ابتدای آن به کمک یک نمودار و چند
 توضیح کوتاه به ترسیم »هندسه بیانیه« اقدام شده است و در انتها نیز طی ده گام
 به »تحلیل بیانیه« پرداخته شده است. از حیث محتوا نیز حاشیه های بیانیه به سه
 دسته تقسیم شده اند، یک دسته تکرار متن، یک دسته تشریح متن و دسته سوم
 نیز مکمل متن هستند. هدف آن بوده که با حاشیه های دسته اول نشان داده  شود،
 اندیشه های بیانیه گام دوم به طور مکرر در گام اول نیز توسط مقام معظم رهبری
 بیان شده که در واقع ثابتات انقالب و اندیشه های مستمر و ال یتغیر ایشان می باشد،
 و با حاشیه های دسته دوم، اجمال های محتوایی بیانیه از زبان خود ایشان شرح و
 تفصیل شده است و با حاشیه های دسته سوم از تحلیل های یک سویه که غالبا ریشه

در نشناختن ابعاد دیگر تفکر ایشان دارد جلوگیری به عمل آمده است

مهدی محمدی
(روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی

 از همین رو بر نفس و خواسته خود غلبه کرد.
 اما چند قدم آن طرف تر به مغازه میوه فروشی
 رسید و چشمش به خربزه ها افتاد. با خود گفت
 بهتر است خربزه هم بخرم و البته چندی بعد
پول تمام  است  بهتر  که  کرد  فکر  طور   این 
 خود را برای خرید خربزه بدهد و اینکه خربزه
را رفع عطش می کند گرسنگی   همانطور که 

هم چاره می کند
برد. خود  با  و  زد  بغل  به  را  خربزه   القصه، 
بود خشتمالی  به  مشغول  همچنان   دوستش 
 که او را دید و البته خیلی زود فهمید که چه
 اتفاقی افتاده. به روی دوستش لبخندی زد و
قرار ما  نمی کند؟  سیر  را  ما  که  خربزه   گفت: 
نان می گرفتی باید   است ساعت ها کار کنیم! 
 که مثل همیشه انرژی الزم را برای ادامه کار
نان باش که خربزه ما بدهد. پس فکر  به   را 

آب است

کار به  زمانی  در  معموال  ضرب المثل   این 
اهمیت داشتن چیزی از   می رود که بخواهیم 
 در مقابل بی اهمیت بودن چیز دیگری حرف

بزنیم
صورت این  به  هم  ضرب المثل  این   داستان 
 است که دو دوست بودند که با هم کار یدی
انرژی قضا  از  که  خشتمالی  کار   می کردند. 
 فراوانی را از آن ها می گرفت و البته به میزانی
 هم که کار می کردند، دستمزد نمی گرفتند. از
 همین رو بود که همیشه روزگار را به سختی

می گذراندند
بازار به  نان  برای تهیه  از آن دو   روزی یکی 
را او  آش  و  کباب  بوی  آنجا  در  اما   رفت. 
اندیشید که قدری هم با خود   سرمست کرد. 
 از آنها بگیرد. اما بعد دید که پولی که دارند،

کفاف خرید این قبیل غذاها را نمی دهد

فکر نان باش که خربزه آب است
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