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مقدهم:
رهبر فرزانه انقالالب اسالالمی؛ حضالرت امالام خامنالهای (مدّظلّاله) در چهلمالین سالالگرد پیالروزی
انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای خطاب به ملت شریف ایران و به ویژه جوانان ،ضمن برشالمردن
فراز و نشیبهای طی شده چهل سالهٔ اول پیروزی انقالب اسالمی و در اشاره به ظرفیالتهالای
عظیم کشور در حوزههای مختلف ،آیندهای روشن و بالنده برای ایران اسالمی ترسیم کردند.
ازآنجاکه خطاب این بیانیه به عموم ایرانیان بوده و معظم له با بیانی شیوا و هماله فهالم ،اصالول و
مؤلفه های پیشرفت و تعالی نظالام مقالد جمهالوری اسالالمی را تبیالین فرمالوده انالد ،متنالی اسالت کاله
سالیق متکثر را به خالود جلالب مالی کنالد؛ متنالی از موضال حکمالت کاله قابلیالت بررسالی از زوایالای
گوناگون و با نگاه های تخصصالی مختلالف را باله مخاطبالان منتقالل مالی کنالد؛ ایالن تکثالر در ادراک و
اکتشاف از متن واحد بینیاز از یک روششناسی نخواهد بود ،چالارچوبی کاله در یالک منظومالهٔ
گفتمانی رهآموز کشف نیّت مؤلف باشد؛ در همالین راسالتا معاونالت بررسالی و تحلیالل بسالی اسالاتید
کشور برای کمک به بسط گفتمانی بیانیه و فراهم کالردن چالارچوب فهالم ،روششناسالی تفسالیر
متن به متن را پیشنهاد می کند؛ به دیگر سخن تفسیر متن به متن پیش روی ،تبیین بیانیه با مراجعه
به خود متن بیانیه است؛ زیرا بهنظر میرسد بهترین شیوه برای تبیین درست آن ،مراجعه به متن
اصلی و تفسیر متن به متن باشد که به همت معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسی اسالاتید کشالور
تدوین ،به سرانجام رسیده است؛
امید است خوانندگان ارجمند با مطالعه متن پیشرو ،ضمن بهرهمندی بیشتر از فرمایشات گهربار
رهبر حکیم انقالب اسالمی و استفاده از این نقشه راهِ جمهوری اسالمی ،نقش تالاریخی و مالؤثری
در پیشرفت و اعتالی نظام اسالمی ایفا نمایند.

معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسی اساتید کشور

فصل اوّل
دوران تحقیر و عقبماندگی
وضعیّت پیش از پیدایش انقالب اسالمی
 .1رویکارآمدن رژیم سلطنتی از سوی بیگانگان
 .2وابستگی رژیم طاغوت به بیگانگان
 .3فاسدبودن رژیم طاغوت
 .4مستبد بودن رژیم طاغوت
 .5کودتاییبودن رژیم طاغوت
 .6مونتاژ؛ تنها هنر صنعت
 .7ترجمه؛ تنها هنر علم
 .8کشوری بهشدّت تحقیرشده
 .9کشوری بهشدّت عقبمانده

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .11کشاندن لجنزاری از آلودگی اخالقی غربی بهه درون زنهدگی مهردت متوسّه
بهخصوص جوانان
 .11ایرادِ ضربههایِ سختِ تبلیغاتِ مروّجِ فساد و بیبندوباری به مایههایِ عمیق و
ریشهدارِ ایمان مردت
 .12انحصههار بیشههترین خههدمات و درآمههدهای کشههور بههه گههروه کههو ی از
پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی نقاط دیگر کشور
 .13محرومیّت مردت بیشتر شهرها بهویژه مناطق دوردست و روسهتاها از نیازههای
اولیه زیرساختی و خدمترسانی
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فصل دوّم
انقالب اسالمی؛ آغاز عصر جدید
شرایط کشور در زمان پیدایش انقالب اسالمی
عقباُفتادگی شرتآور در علم (رتبهی صفر در تولید علم)
عقباُفتادگی شرتآور در فنّاوری (رتبهی صفر در تولید فنّاوری)
عقباُفتادگی شرتآور در سیاست
عقباُفتادگی شرتآور در معنویّت
عقباُفتادگی شرتآور در فضیلت
عدت وجود تجربهی مشابه با انقالب اسالمی
همه یز علیه انقالب بود
نوآوریهای انقالب اسالمی
 .1برآمدن انقالب از ایمان اسالمی
 .2برآمدن انقالب از معرفت اسالمی
 .3طرح دین و دنیا در کنار هم

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .4ش ستن ار وبهای کلیشهای تقسیم قدرت در جهان
 .5اعالت آغاز عصر جدید
 .6ابدیبودن (تاریخ انقضانداشتن) شعارهای جهانی انقالب اسالمی ،از جمله؛


آزادی



اخالق



معنویّت



عدالت



استقالل



عزّت



عقالنیّت



برادری

 .1فراگیربودن شعارهای جهانی انقالب اسالمی


آزادی



اخالق



معنویّت



عدالت



استقالل



عزّت



عقالنیّت



برادری
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .2عدتتضاد میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی
 .3عدتناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی
 .4ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت در نظر (نخستین درخشش انقالب)
 .5تش یل جمهوری اسالمی در عمل
 .6تحقّق پیشرفت در سایهی جمهوری اسالمی
 .7تغییر مسیر جهان (تقابل اسالت و است بار)
 .8ایجاد نرتافزار تبدیل ظرفیّت به قدرت

1

 .9عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها (با نرتافزار مدیریّت جهادی)
ویژگیهای منحصر بهفرد انقالب اسالمی
 .1بزرگترین انقالب عصر جدید
 .2مردمیترین انقالب عصر جدید
 .3تنها انقالب بدون خیانت به آرمانهایش پس از یک لّهی پرافتخار
 .4صیانتکننده از کرامت خود

2

 .5صیانتکننده از اصالت شعارهای خود

3

 .6پدیدهای زنده
 .7قدرتمند (با قدرت)
 .8مهربان
 11یعنی؛ تابآوری قدرت ایمان و انگیزهی ملّت تحت رهبری ولیامر در برابر دشمنیهای شدید
 2علیرغم وسوسههایی که غیرقابل مقاومت بهنظر میرسیدند
 3علیرغم وسوسههایی که غیرقابل مقاومت بهنظر میرسیدند
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .9با گذشت
 .11مظلوت
 .11با ش وه
 .12با اراده
 .13با صداقت
 .14با صراحت
 .15با اقتدار
 .16با مروّت و جوانمرد
 .17با دامنهی عمل جهانی و منطقهای
 .18همراه مظلومان جهان
 .19فاصلهنگرفتن از ارزشهای آمیخته با ایمان دینی مردت با هیچ بهانهای
 .21د ارنشدن به رکود و خموشی پس از نظاتسازی
 .21عدتارت اب به افراطها
 .22عدتارت اب به پرویها
 .23عدتشلیک اولین گلوله (حتّی به امری ا و صدات)
 .24دفاع پس از حملهی دشمن
 .25فرودآوردن ضربت متقابل مح م بر دشمن
 .26ایستادگی در برابر زورگویان و گردن شان با صراحت و شجاعت
 .27دفاع از مظلومان و مستضعفان با صراحت و شجاعت
 .28تجدیدنظرپذیر نیست
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .29منفعل نیست
 .31مردّد نیست
 .31بیرحم نیست
 .32خونریز نیست
 .33انعطافپذیر
 .34آمادهی تصحیح خطاها
 .35مواجههی ایجابی با نقد؛


حساسیّت مثبت نسبت به نقد



نعمت خدا دانستن نقد



هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل

دستاوردهای انقالب اسالمی
 .1استقالل
 .2آزادی
 .3پایاندادن به انحطاط تاریخی طوالنی
 .4راندن دستنشاندهی امری ا و عنصر خائن به ملّت از کشور
 .5قراردادن کشور در مسیر پیشرفت سریع
 .6قرارگرفتن ایران در جایگاهی متعالی و شایستهی ملّت ایران در شم جهانیان
 .7تغییر مسیر جهان با جبههآرایی اسالت در برابر است بار
 .8ح ومت مردمی و مردتساالری
 .9واردکردن عنصر ارادهی ملّی به کانون مدیریّت کشور
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .11واردکردن جوانان در عرصهی مدیریّت
 .11میداندار اصلی کردن جوانان در حوادث
 .12ترویج باور "ما میتوانیم"
 .13ترویج روحیّهی "ما میتوانیم"
 .14آموختن ات ا به توانایی داخلی به همگان
 .15تضمین ثبات کشور
 .16تضمین امنیّت کشور
 .17تضمین تمامیّت ارضی
 .18تضمین حفاظت از مرزها
 .19معجزهی پیروزی در جنگ هشت ساله
 .21عبور از گردنههای دشوار در مسایل اساسی
 .21موتور پیشران کشور در عرصههای؛


عرصهی علم



عرصهی فنّاوری



ایجاد زیرساختهای حیاتی



ایجاد زیرساختهای اقتصادی



ایجاد زیرساختهای عمرانی

 .22نشاندادن راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت
 .23بهاوجرساندن مشارکت مردمی در مسایل سیاسی از جمله؛


انتخابات

18

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


فتنههای داخلی



حضور در صحنههای ملّی



حضور در صحنههای است بارستیزی

 .24ارتقای شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردت
 .25فراگیرنمودن تحلیل سیاسی و فهم بینالمللی در میهان عمهوت مهردت از جملهه
دربارهی؛


جنایات غرب بهخصوص امری ا



مسئلهی فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن



مسئلهی جنگافروزیها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلهدر در امهور
ملّتها

 .26جاریساختن روشنف ری میان عموت مردت؛


در همهی کشور



در همهی ساحتهای زندگی



برای همهی اقشار حتّی برای نوجوانان و نونهاالن

 .27افزایش شمگیر مشارکت مردمی در موضوعات اجتماعی ،از جمله؛


کمکرسانیها



فعّالیّتهای نی وکاری

 .28شرکت مشتاقانهی مردت در مسابقهی خدمترسانی در؛


حوادث طبیعی



کمبودهای اجتماعی
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .29سنگینترکردن کفّهی عدالت در تقسیم ام انات عمومی کشور
 .31افزایش شمگیر عیار معنویّت در جامعه
 .31افزایش شمگیر عیار اخالق در جامعه
 .32جلوگیری از سلطهی دوبارهی قلدران جهانی بر کشور (با قدرت و شدّت)
 .33رونق بیسابقهی مساجد و فضاهای دینی
 .34ایجاد صف نوبت برای اعت اف از هزاران جوان
 .35ایجاد صف نوبت برای اردوهای جهادی و بسیج سازندگی
 .36رونق نماز و حج و روزهداری و پیادهروی زیارت ،انفاقات ،صدقات واجهب و
مستحب در همه جا
 .37دلکندن پدران و مادران و همسران از عزیزان خود که به جبههها میشتافتند
 .38همراهکردن مصیبت با شُ ر (هنگات مواجههی پدران و مهادران و همسهران بها
پی ر خونآلود و یا جسم آسیبدیدهی شهدا و جانبازان)
 .39فزونی رویشهای انقالب از ریزشهای آن
 .41فزونی دست و دلهای امهین و خهدمتگزار بهر مفسهدان و خائنهان و کیسهه-
دوختگان ،بهمراتب
 .41گذراندن نخستین مرحلهی خودسازی انقالب اسالمی
 .42گذراندن نخستین مرحلهی جامعهپردازی انقالب اسالمی
 .43گذرانهههدن نخسهههتین مرحلههههی تمهههدّنسهههازی انقهههالب اسهههالمی
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فصل سوّم
جمهوری اسالمی؛ آغاز فصل جدید
ویژگیهای جمهوری اسالمی
 .1بهشدّت پایبند به اصول خود
 .2بهشدّت پایبند به مرزبندی خود با؛


دشمنان



رقیبان

 .1بیمباالتین ردن با خطوط اصلی خود
 .2درک اهمیّت رایی ماندن
 .3درک اهمیّت گونگی ماندن
 .4متحجّر نبودن
 .5بیاحساس و بیادراکنبودن در برابر پدیدهها و موقعیّتهای نو به نو

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

دستاوردهای جمهوری اسالمی
 .1کشور و ملّتی مستقل
 .2کشور و ملّتی آزاد
 .3کشور و ملّتی مقتدر
 .4کشور و ملّتی باعزّت
 .5ملّتی متدیّن
 .6کشوری پیشرفته در علم
 .7ملّتی انباشته از تجربههای گرانبها
 .8ملّتی مطمئن و امیدوار
 .9گذاشتهشدن سنگبنای یک انقالب علمی در کشور
 .11برداشتن روز به روز گاتهای رو به جلوی بلندتر و استوارتر
 .11جهادهای بزرگ
 .12افتخارات درخشان
 .13پیشرفتهای شگفتآور
 .14رکوددار در شتاب پیشرفتهای علمی
 .15رکوردار شتاب رشد علمی در جهان

1

 .16کشوری با تأثیر اساسی در منطقه
 .17کشوری با منطقی قوی در مسایل جهانی

 1شتاب رشد علم در ایران ،یازده برابر شتاب رشد متوس علم در جهان است.
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .18جلوگیری از سلطهی دوبارهی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت
 .19رتبهی نخست در رشتههای حسّاس و نوپدید
 .21رتبهی شانزدهم دانش و فناوری در میان دویست کشور جهان
 .21سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی
 .22سرآمد در انگیزههای جهادی
 .23سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد
 .24افزایش شمگیر عیار معنویّت در جامعه
 .25افزایش شمگیر عیار اخالق در جامعه
 .26طیشدن فاصلهی میان واقعیّتها و بایدها در موارد متعدّد
 .27برداشتن گاتهای بزرگ در راه عدالت
 .28دستاوردهای غیرقابل مقایسهی مبارزه با بیعدالتی در گات اوّل با دورههای گذشته
 .29از موفّقترین نظاتها در جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مرکز به همهه
جای کشور
 .31از موفّقترین نظاتها در جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مناطق مرفّهه-
نشین شهرها به مناطق پاییندست
 .31بیشتربودن دست و دلهای امین و خدمتگزار از مفسهدان و خائنهان و کیسهه-
دوختگان ،بهمراتب
 .32رکوددار در رسیدن به رتبههای باال در دانشها و فناوریهای مهم از جمله در
عرصههای؛


هستهای
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


سلولهای بنیادی



نانو



هوافضا



امثال آن

مظاهر عزّت جمهوری اسالمی
 .1تحرک جدید در نهضت بیداری اسالمی

1

 .2ش ست سیاستهای امری ا در غرب آسیا
 .3زمینگیرشدن هم اران خائن امری ا در غرب آسیا
 .4گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا
 .5بازتاب وسیع حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در
سراسر جهان
شرط مشروعیّت جمهوری اسالمی

2

 .1دوری از فساد در همهی عرصهها بهویژه در عرصههای:


اقتصادی



اخالقی



سیاسی

 1بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی امری ا و صهیونیسم
« 2فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی ،تودهی رکین کشورها و نظاتها و اگهر در بدنههی ح ومهتهها
عارض شود ،زلزلهای ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظهامی هون جمههوری
اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوت و مبناییتر از مقبولیّت اجتماعی است ،بسیار
جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظاتها است».
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فصل چهارم
امام آسمانی و نظام انقالبی

مؤلّفههای اندیشهی بزرگ امام خمینی
 .2ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت
 .3ام انپذیرکردن تابآوری در برابهر خصهومت ،شهقاوت و توطئهه و خباثهت
دشمن
 .4ترویج عیار معنویّت در فضای عمومی جامعه
 .5ترویج عیار اخالق در فضای عمومی جامعه
 .6تبدیل ظرفیّتها به مؤلّفههای قدرت

1

 .7مدیریّت جهادی؛ الهاتگرفته از:


ایمان اسالمی

 1به عبارت دیگر؛ تبدیل قدرت ایمان و انگیزهی ملّت با رهبری ولیامر به مؤلّفههههای قهدرت مهادّی و
معنوی برای ایستادگی در برابر دشمنیهای شدید دشمن

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


اصل "ما میتوانیم"

 .8جذب دلهای مستعد و نورانی بهویژه جوانان
مؤلّفههای نظریّهی نظام انقالبی
 .1طرح دین و دنیا در کنار هم
 .2عدتتضاد میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی
 .3عدتناسازگاری میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی
 .4د ارنشدن انقالب اسالمی به رکود و خموشی پس از نظاتسازی
 .5ابدیبودن نظریّهی نظات انقالبی در قاموس انقالب اسالمی
کارکردهای نظریّهی نظام انقالبی
 .1ایجاد نرتافزار تبدیل ظرفیّت به مؤلّفههای قدرت
 .2ایجاد نرتافزار مدیریّت جهادی
استقالل و آزادی
 .1عطیّهی الهی به انسانها
 .2از جمله ارزشهای اسالمی
 .3خونآورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار و غالباً جوان با رتبهههای
رفیع انسانیّت
 .4ثمر شجرهی طیّبهی انقالب
 .5عدتتفضّل ح ومتها به مردت
 .6وظیفهی ح ومتها برای تأمین و حراست آنها
 .7تعریف؛ بایدها:
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


استقالل؛ آزادی ملت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرتههای سهلطهگهر
جهان



آزادی اجتماعی؛ حق تصمیمگیری و عملکردن و اندیشیدن برای همهی افهراد
جامعه

 .8تعریف؛ نبایدها:


استقالل؛ زندانیکردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود



آزادی؛ در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی

اصل "عزّت ،حکمت و مصلحت"
 .1حاکمیّت "عزّت" بر اصل "عزّت ،ح مت و مصلحت"

1

 .2شاخههای اصل عزّت ،ح مت و مصلحت:


عزّت ملی



رواب خارجی



مرزبندی با دشمن

« 1دولت جمهوری اسالمی باید  ...در همه حال ،عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد»

27

فصل پنجم
وضعیّت کشور در آستانهی گام دوّم

داشتهها و سرمایهها
 .1رستاخیز علمی در کشور با پیشینیهی دو دههای و بها سهرعت غافلگیرکننهده
برای ناظران جهانی
 .2وجود هزاران شرکت دانشبنیان
 .3وجود میلیونها تحصیلکردهی دانشگاهی یا در حال تحصیل
 .4وجود هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور
 .5شصت برابرشدن صادرات غیرنفتی
 .6نزدیک به ده برابرشدن واحدهای صنعتی
 .7دهها برابرشدن صنایع از نظر کیفی
 .8تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی
 .9برجستگی محسوس در رشتههای گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی
 .11درخشش در رشتههای مهم و حسّاس پزش ی

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .11بهثمررسیدن دهها طرح بزرگ راهبردی در کشور بها رتبههههای نخسهتین در
جهان ،از قبیل؛


رخهی سوخت هستهای



سلولهای بنیادی



فنّاوری نانو



زیستفنّاوری



و ...

 .12وجود هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزههای


عمران



حمل و نقل



صنعت



نیرو



معدن



سالمت



کشاورزی



آب



و ...

 .13دهها نمونهی دیگر از پیشرفت ...
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 :اینها همه یک آغاز است و نه بیشتر ،چراکه؛ ماا هنا ز از ه اههاا
دانش جهان بسیار عقبیم ،ولی باید

 .14به قلّهها دست یابیم
 .15از مرزهای دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم
 .16با شتاب به پیش برویم
 .17این شتاب با شدّت باال ادامه یابد
بسترها و ریشههای امید صادق
الف) ظرفیّتهای انسانی
 .1وجود نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی
 .2جمعیّت جوان زیر هل سال
 .3وجود هارده میلیون نفر دارای تحصیالت عالی
 .4رتبهی دوّت جهان در دانشآموختگان علوت و مهندسی
 .5وجود انبوه جوانانی با روحیّهی انقالبی و آمادهی تالش جهادی
 .6باالتربودن استعداد علم و تحقیق ملّت ایران از متوسّ جهانی
 .7وجود جمع شمگیر جوانان محقّق و اندیشمند شاغل در آفرینشهای علمهی
و فرهنگی و صنعتی و غیره
ب) ظرفیّتهای مادی
 .1دارابودن هفت درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک درصد جمعیّت جهان
 .2منابع عظیم زیرزمینی
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .3موقعیّت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب
 .4بازار بزرگ ملی
 .5بازار بزرگ منطقهای با داشتن  15همسایه و  611میلیون جمعیت
 .6سواحل دریایی طوالنی
 .7حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی
 .8اقتصاد بزرگ و متنوّع
ج) [ظرفیّتهای انقالب اسالمی]
 .1مدیریّت جهادی؛ الهاتگرفته از:


ایمان اسالمی



اصل "ما میتوانیم"

 .2نرتافزار تبدیل ظرفیّتها به مؤلّفههای قدرت

1

 .3وجود انسانهای غالباً جوان با رتبههای رفیع انسانیّت ،با ویژگیهایی از قبیل؛


شجاع



فداکار



واال

 .4وجود جوانان زندهکنندهی ماجراهای صدر اسالت ،با ویژگیهایی از قبیل؛


دلهای مستعد



دلهای نورانی

 1به عبارت دیگر؛ تبدیل قدرت ایمان و انگیزهی ملّت با رهبری ولیامر به مؤلّفههههای قهدرت مهادّی و
معنوی برای ایستادگی در برابر دشمنیهای شدید دشمن
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


ذکر و دعا



روحیّهی برادری



روحیّهی ایثار



مجاهدت در میدانهای سخت

تفاوت کامالً معنادار چالشهای پیشروی انقالب در سال  1357با سال 1397

.1


الش ایران با امری ا
سال  :1357کوتاهکردن دست عمّال بیگانه ،تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی،
رسواکردن النهی جاسوسی



سال  :1397حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی ،بر یدن بساط
نفوذ نامشروع امری ا از غرب آسیا ،حمایهت جمههوری اسهالمی از مبهارزات
مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینهای اشغالی ،دفهاع از پهر م حهزباهلل و
مقاومت در سراسر منطقه

.2

الش غرب با ایران



سال  :1357جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی توس ایران



سال  :1397جلوگیری از انتقال سالحههای پیشهرفتهی ایرانهی بهه نیروههای
مقاومت

 .3تصوّر امری ا از ایران


سال  :1357تفوّق بر نظات اسالمی و ملّت ایران با ند ایرانی خودفروخته یا با
ند هواپیما و بالگرد

33

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


سال  :1397نیاز به ایجاد یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یها مرعهوب
برای مقابلهی سیاسی و امنیّتی با جمهوری اسالمی

تصویر دنیا از ایران کنونی
نگاه دنیا با شم ت ریم و احترات به؛
 .4جوان ایرانی
 .5پایداری ایرانی
 .6ابت ارهای ایرانی
جایگاه کنونی ،در فرآیند تکاملی انقالب اسالمی
 .1ورود به دوّمین مرحلهی خودسازی انقالب اسالمی
 .2ورود به دوّمین مرحلهی جامعهپردازی انقالب اسالمی
 .3ورود به دوّمین مرحلهی تمدّنسازی انقالب اسالمی
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فصل ششم
الزامات و اقتضائات گام دوّم
مؤلّفههای چشمانداز پیشرو
 .1دست و پنجه نرتکردن امری ا با مش الت جانفرسا
 .2پیشروی انقالب اسالمی با پایبندی به شعارهای خود
 .3طیشدن فاصلهی میان واقعیّت و آرمان با قدرت بیشتر
 .4طی مسیر به سوی آرمانهای بلند نظات اسالمی ،ولی نه به دشواری گذشتهها
 .5استمرار شتاب حرکت کاروان علمی با شدّت باال (برای جبران عقبمانهدگی-
های دوران قاجارها و پهلویها)
 .6دهههای آینده ،دهههای جوانان
الزامات ساختن ایران بهعنوان الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی
 .1نگاه انقالبی جوانان
 .2روحیّهی انقالبی جوانان

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .3عمل جهادی جوانان
 .4همّت جوانان
 .5هشیاری جوانان
 .6سرعتعمل جوانان
 .7ابت ار جوانان
 .8بهرهگیری جوانان از تجربهها
 .9عبرتگیری جوانان از گذشته
مؤلّفههای سربلندی ایران و ایرانی
 .1مروّت انقالبی انقالب اسالمی
 .2صداقت انقالبی انقالب اسالمی
 .3صراحت انقالبی انقالب اسالمی
 .4اقتدار انقالبی انقالب اسالمی
 .5دارای دامنهی عمل جهانی و منطقهای انقالب اسالمی در کنار مظلومان جهان
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فصل هفتم
واقعیّتِ تبدیل آرمان به واقعیّت
عوامل تحقّق پیشرفت
 .1وجود انسانهای غالباً جوان با رتبههای رفیع انسانیّت ،با ویژگیهایی از قبیل؛


شجاع



فداکار



واال

 .2وجود جوانان زندهکنندهی ماجراهای صدر اسالت ،با ویژگیهایی از قبیل؛


دلهای مستعد



دلهای نورانی



ذکر و دعا



روحیّهی برادری



روحیّهی ایثار



مجاهدت در میدانهای سخت

 .3مدیریّت جهادی الهاتگرفته از؛

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


ایمان اسالمی



باور به اصل "ما میتوانیم"

 .4روحیّهی "ما میتوانیم"
 .5روحیّه و نگاه انقالبی
 .6عمل جهادی
 .7ارادهی ملّی
 .8احساس جمعی
 .9همّتهای بلند
 .11انگیزههای جوان و انقالبی
 .11بهرهگیری از تجربهها و عبرتهای گذشته
 .12گریز از عذاب وجدانهای آرمانخواه
عوامل عدمتحقّق پیشرفت (طینشدن فاصله میان بایدها و واقعیّتها)

 .1رویگردانی برخی از مسئوالن از ارزشهای دینی
 .2عدت پایبندی برخی از مسئوالن به ارزشهای دینی
 .3عدتکوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشهای دینی
 .4بیتوجّهی برخی از مسئوالن به شعارهای انقالب
 .5غفلت برخی از مسئوالن از جریان انقالبی
 .6غفلت برخی از مسئوالن از ظرفیّتهای کمنظیر طبیعی و انسانی کشور
 .7ضعف مدیریّتی برخی مسئوالن
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فصل هشتم
عدالت؛ از برداشتن گامهای بلند
در واقعیّت تا فاصلهی ژرف با آرمان
جایگاه عدالت در جمهوری اسالمی
 .1در صدر هدفهای اولیّهی بعثتهای الهی
 .2در صدر هدفهای اولیّهی جمهوری اسالمی
 .3کلمهی مقدّس در همهی زمانها
 .4کلمهی مقدّس در همهی سرزمینها
 .5ارزش واال
 .6گوهر بیهمتا بر تارک نظات جمهوری اسالمی
 .7ارتباط الزت و ملزوت عدالت با مبارزه با فساد
 .8عدالت نسبی؛


فریضهای بر عهدهی همه



فریضهای بر عهدهی حاکمان؛ بهطور خاص

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


فریضهای بر عهدهی قدرتمندان؛ بهطور خاص

الزامات تحقّق عدالت
 .1ازالهی فساد اقتصادی
 .2ازالهی فساد اخالقی
 .3ازالهی فساد سیاسی
فاصلهی آرمان و واقعیّت عدالت
 .1برداشتن گاتهای بلند در راه عدالت توسّ جمهوری اسالمی
 .2فاصلهی ژرف میان آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود
بیعدالتی؛ بهشدّت ممنوع!
 .1در جمهوری اسالمی هر ه به بیعدالتی بیانجامد ،بهشدّت ممنوع است!


زمینههای ایجاد و رشد بیعدالتی:



تبعیض در توزیع منابع عمومی



میداندادن به ویژهخواری



مدارا با فریبگران اقتصادی
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فصل نهم
فساد؛ زلزلهی ویرانگر ،ضربهزننده به
مشروعیّت حکومت

الزامات و اقتضائات مبارزه با فساد
 .1وجود دستگاهی در درون دستگاههای ح ومتی با ویژگیهای زیر:


کارآمدی در عمل



تیزبینی در رصد



قاطعیت در رفتار



مداومت و پیوستگی در حضور



اولویت مبارزه از درون هر دستگاه

 .2واقعیبودن در مبارزه با فساد با ویژگیهای زیر:


مبارزه با وسوسهی مال مدیران و مسئوالن

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی



مبارزه با وسوسهی مقات و ریاست مدیران و مسئوالن

 .3وجود افرادی در دستگاههای نظارتی و دولتی با ویژگیهای زیر:


باایمان



جهادگر



منیعالطبع



دستپاک



با دل نورانی

پیامدهای فساد در حاکمیّت
 .2حقیقت فساد در کشورها و نظاتها؛ "تودهی رکین"
 .3پیامدهای فساد در نظاتها؛



ضربهزننده به مشروعیّت نظات
ویرانگر مقبولیّت نظات

1

2

 ...« 1این برای نظامی ون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتههای مرسهوت ...
است ،بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظاتها است»
 ...« 2این برای نظامی ون جمهوری اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر  ...از مقبولیّت اجتماعی اسهت،
بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظاتها است»
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فصل دهم
وظایف حاکمیّت
شرط مشروعیّت جمهوری اسالمی

1

 .1دوری از فساد در همهی عرصهها بهویژه در عرصههای:

 اقتصادی
 اخالقی
 سیاسی
وظایف عام دستگاهها (از جمله دولت ،مجلس و قوّهی قضاییّه)

 .2عدالتورزی

« 1فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی ،تودهی رکین کشورها و نظاتها و اگهر در بدنههی ح ومهتهها
عارض شود ،زلزلهای ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظهامی هون جمههوری
اسالمی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوت ومبناییتر از مقبولیّت اجتماعی است ،بسیار
جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظاتها است»

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .3داشتن منش و رفتار اخالقی
 .4داشتن منش و رفتار معنوی
 .5فراهمکردن زمینه برای رواج منش و رفتار اخالقی و معنوی
 .6میداندادن به نهادهای اجتماعی برای ترویج منش و رفتار اخالقی و معنوی
 .7ستیز با کانوهای ضدّمعنویّت بهشیوهی معقول
 .8ستیز با کانوهای اخالق بهشیوهی معقول
 .9جلوگیری از جهنّمیکردن مردت با زور فریب توس جهنّمیها
 .11تنظیم برنامههای کوتاهمدّت و میانمدّت جامع برای مقابله با تهاجم روزافزون
کانونههای ضهدّمعنویّت و ضهدّاخالق دشهمنان بهه دلههای پهاک جوانهان و
نوجوانان و نونهاالن (بهصورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه)
 .11اجرای برنامههای کوتاهمدّت و میانمدّت جامع برای مقابله با تهاجم روزافزون
کانونههای ضهدّمعنویّت و ضهدّاخالق دشهمنان بهه دلههای پهاک جوانهان و
نوجوانان و نونهاالن (بهصورت هوشمندانه و کامالً مسئوالنه)

1

 .12فعّالسازی مبارزه با وسوسهی مال و مقات و ریاسهت مهدیران و مسهئوالن در
درون هردستگاه
 .13پیشگیری از تش یل نطفهی فساد در هر دستگاه
 .14مبارزه با رشد فساد در هر دستگاه
 .15جلوگیری از تبعیض در توزیع منابع عمومی

 1وظایف دستگاههای مسئول ح ومتی بهمعنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیرح ومتی نیست.
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .16میدانندادن به ویژهخواری
 .17مداران ردن با فریبگران اقتصادی
 .18غفلتن ردن از قشرهای نیازمند حمایت
 .19همراهی با جهاد و تالش برای رشد هر هه بیشهتر شهعور معنهوی و وجهدان
اخالقی
 .21تأمین استقالل
 .21حراست از استقالل با همهی وجود
 .22تأمین آزادی
 .23حراست از آزادی با همهی وجود
 .24مواجههی ایجابی با نقد؛


حساسیّت مثبت نسبت به نقد



نعمت خدا دانستن نقد



هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل

 .25سپردن زمات ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جوانان با ویژگیهای زیر؛


مؤمن



انقالبی



دانا



کاردان

وظایف خاص دولت جمهوری اسالمی ایران
 .1درنظرداشتن عزّت کشور در همه حال
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .2درنظرداشتن عزّت ملّت در همه حال
 .3حراست از استقالل با همهی وجود
 .4حراست از آزادی با همهی وجود
 .5حفظ مرزبندی با سردمداران نظات سلطه با دقّت ،از جمله با؛


امری ایِ جنایتکارِ خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد



ند دولت اروپایی خدعهگرِ غیراقابلِ اعتماد

 .6عدتعقبنشینی از ارزشهای انقالبی در برابر سردمداران نظهات سهلطه ،حتّهی
یک گات ،از جمله در برابر؛


امری ایِ جنایتکارِ خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد



ند دولت اروپایی خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد

 .7عدتعقبنشینی از ارزشهای ملی در برابر سردمداران نظات سلطه ،حتّهی یهک
گات ،از جمله در برابر؛


امری ای جنایتکارِ خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد



ند دولت اروپایی خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد

 .8نهراسیدن از تهدیدهای پوچ سردمداران نظات سلطه ،از جمله؛


امری ای جنایتکارِ خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد



ند دولت اروپایی خدعهگرِ غیرقابلِ اعتماد

 .9حل مش الت با ند دولت اروپایی ،با لحاظ شرای و ویژگیهای زیر:


ام انپذیربودن حل مش الت



حفظ عزّت کشور ایران
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


حفظ عزّت ملت ایران



بهصورت ح یمانه



بهصورت مصلحتجویانه



از موضع انقالبی

 .11عدت مذاکره با امری ا ،به دلیل:


متصوّرنبودن حل هیچ مش لی با امری ا



اجتناب از زیان مادی



اجتناب از زیان معنوی

وظایف دستگاههای رسانهای و تبلیغی
 .1کارهای بیشتر برای توضیح و تشریح برداشتهشدن گهاتههای بلنهد جمههوری
اسالمی در راه عدالت
 .2مقابله به تهاجم روزافهزون دشهمنان بهه دلههای پهاک جوانهان ،نوجوانهان و
نونهاالن با ابزارهای پیشرفته و فراگیر
 .3توضیح و تشریح گاتهای بلند جمهوری اسالمی ایران در راه عدالت
تحلیل سراپا غلط
« .1مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است»
« .2علّت تحریم مقاومت ضداست باری و تسلیمنشدن در برابر دشمن است»
« .3راهحل ،زانوزدن در برابر دشمن و بوسه بر پنجهی گرگ است»
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

این تح یل هرچندگاه از زبان برخی غف تزدگان داخ ی صاادر مای-
ش د ،امّا منشأ آن کان نها فکر و ت طئه خارجی است که با صاد زباان
به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار عم می داخ ی القا میش د
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فصل یازدهم
مسئولیّت بزرگ مسئوالن
شرط مشروعیّت همهی مقامات حکومت جمهوری اسالمی

1

 .1طهارت اقتصادی ،با ویژگیهای زیر:


گریز از شیطان حرص



گریز از لقمهی حرات



استعانت از خدا برای گریز از شیطان حرص و لقمهی حرات

الزامات تضمین طهارت اقتصادی مقامات حکومت جمهوری اسالمی
 .1ویژگیهای مقامات جمهوری اسالمی


گریز از شیطان حرص

 1با توجه به این که مخاطب این بخش از فرمایش رهبر انقالب« ،همه» هسهتند ،لهذا بههنظهر مهیرسهد
"رعایت شرط طهارت اقتصادی برای همهی مقامات جمهوری اسالمی" ،صهرفاً منحصهر بهه خهود آنهها،
مسئوالن منصوبکننده و یا صادرکنندهی مجوز قرارگرفتن آنها در جایگاه مدیر نظات جمهوری اسهالمی و
یا دستگاههای نظارتی نیست ،بل ه همهی مردت وظیفهی احهراز ،اسهتمرار و بقهای طههارت اقتصهادی در
مقامات جمهوری اسالمی را دارند.

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


گریز از لقمهی حرات



استعانت از خدا برای گریز از شیطان حرص و لقمهی حرات

 .2کارکردهای دستگاههای نظارتی و دولتی


پیشگیری از نطفهی فساد با قاطعیّت و حساسیّت



مبارزه با رشد فساد با قاطعیّت و حساسیّت

الزامات مسئوالن جمهوری اسالمی
 .3داشتن منش اخالقی و معنوی
 .4داشتن رفتار اخالقی و معنوی
 .5داشتن دغدغهی رفع محرومیت
 .6داشتن بیمناکی از ش افهای عمیق طبقاتی
پیامدهای ضعف و ناکارآمدی مسئوالن
 .1د ارشدن اقتصاد کشور به الش از بیرون و درون ،به دلیل عمل هرد ضهعیف
مسئوالن
 .2بیاستفاده و یا کماستفادهشدن از ظرفیّتهای طبیعی و انسانی کمنظیر کشور ،به
دلیل غفلت دستاندرکاران
 .3وجود بسیاری از مش الت کنونی ،به دلیل بیتوجّهی مسهئوالن بهه شهعارهای
انقالب و غفلت از جریان انقالبی
 .4عقبماندگی در رسیدن به آرمانهای بزرگ ،به دلیل بیتوجّهی مسهئوالن بهه
شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی
 .5تنزّل دستاوردهای انقالب ،به دلیل بیتوجّهی مسئوالن به شعارهای انقهالب و
غفلت از جریان انقالبی
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .6عدتتبیین دستاوردهای جمهوری اسالمی در زمینهی اجرای عدالت در تقسهیم
ام انات عمومی کشور ،به دلیل تبلیغات نارسای مسئوالن
واقعیّتهای شخصیّتی و مدیریّتی برخی مسئوالن
 .1رویگردانی برخی از مسئوالن از ارزشهای دینی
 .2عدت پایبندی برخی از مسئوالن به ارزشهای دینی
 .3عدتکوشش برخی از مسئوالن برای تحقّق ارزشهای دینی
 .4بیتوجّهی برخی از مسئوالن به شعارهای انقالب
 .5غفلت برخی از مسئوالن از جریان انقالبی
 .6غفلت برخی از مسئوالن از ظرفیّتهای کمنظیر طبیعی و انسانی کشور
 .7ضعف مدیریّتی برخی مسئوالن
دستاوردهای شجاعت و حکمت مدیران جهادی
 .1تحرّک جدید در نهضت بیداری اسالمی

1

 .2ش ست سیاستهای امری ا در غرب آسیا
 .3زمینگیرشدن هم اران خائن امری ا در غرب آسیا
 .4گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا
 .5بازتاب وسیع حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در
سراسر جهان

 1بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی امری ا و صهیونیسم
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فصل دوازدهم
دشمن و دشمنی
واکاوی تهدیدها علیه جمهوری اسالمی
الف .تهدیدهای واقعی
 .1تهدیدهای ناشناخته متوجّه انقالب ،حاصل؛


عدتشناخت درست گذشته



درسنگرفتن از تجربهها

 .2تهدیدهای متوجّه مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمی ،از قبیل؛


وسوسهی مال



وسوسهی مقات و ریاست

ب .تهدیدهای پوچ
 .3تهدیدهای امری ای جنایتکار و ند دولهت اروپهایی خدعههگهر و غیرقابهل
اعتماد

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

وضعیّت "دشمن"
 .1بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان
 .2بیگانگی دشمن با حقیقت
 .3دشمن در حال احتضار
اقدامهای دشمنان
 .1تظاهر به نشنیدن صدای جدید و متفاوت انقالب اسالمی
 .2تالش گسترده برای خفهکردن صدای جدید و متفاوت انقالب اسالمی
 .3تحریف و دروغپردازی دربارهی گذشته با انگیزهای قوی
 .4تحریف و دروغپردازی دربارهی حال با انگیزهای قوی
 .5ارائهی پیشنهادهایی شامل فریب و خدعه و دروغ به دولت جمهوری اسالمی
 .6تهاجم روزافزونِ کانونهای ضدّمعنویّت و ضدّاخالق به دلهای پاک جوانان و
نوجوانان و نونهاالن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر
 .7روی رد رسانهای دشمن؛ تحریف و دروغپردازی
 .8برنامهی رسانهای دشمن؛ تحلیل مغرضانه
 .9ترفند رسانهای دشمن؛ واژگونهنمایی و پنهانسازی گهاتههای بلنهد جمههوری
اسالمی در راه عدالت
 .11سیاست رسانهای دشمن؛ مأیوسسازی مردت ،مسئوالن و مهدیران از آینهده ،از
طریق؛


خبرهای دروغ



تحلیلهای مغرضانه
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی


وارونهنشاندادن واقعیّتها



پنهانکردن جلوههای امیدبخش



بزرگکردن عیوب کو ک



کو کنشاندادن /ان ار محسّنات بزرگ

 .11وسوسهگری دشمن
 .12نفوذ ،سلطه و دخالت دشمن از بستر اقتصاد ضعیف
 .11تهدید جدّی ثبات و امنیّت کشور
 .11سیاست تحریم
سرنوشت دشمنان
1

 .1ناکامی در برابر گشایش عصری جدید توسّ انقالب اسالمی
 .2ناتوانی قدرتهای انحصارگر در برابر ایران اسالمی و انقالبی
 .3دست و پنجه نرتکردن با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار میدهد
عوامل ناکامی دشمنان (تابآوری در برابر خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت)

 .1قدرت عظیم ایمان ملّت
 .2انگیزهی ملّت
 .1رهبری آسمانی و تأییدشدهی امات عظیمالشأن
امتداد دشمن در داخل
 .1بدخواهان داخلی :عدت اعتراف به دستاوردهای جمهوری اسهالمی در اجهرای
عدالت و تقسیم ام انات عمومی کشور
 1استقرار جمهوری اسالمی
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .2غفلتزدگان داخلی :ارائهی تحلیل سهراپا غله زانهوزدن در برابهر دشهمن و
بوسهزدن بر پنجهی گرگ برای حل مش الت اقتصادی
 .3دنبالههای داخلی :با استفاده از آزادیها با اقداتهایی از قبیل خبرههای دروغ،
تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشاندادن واقعیّهتهها ،پنههانکهردن جلهوهههای
امیدبخش ،بزرگکردن عیوب کو ک و کو ک نشاندادن یا ان ار محسّهنات
بزرگ ،در خدمت دشمن حرکت میکنند
مسئولیتشناسی در قبال "دشمن"
 .1مرزبندی با دشمن
 .2دفاع در برابر تهاجم دشمن
 .1جهاد علمی جوانان
 .1اصالح مش ل درونی
 .5تسلیمنشدن در برابر دشمن
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فصل سیزدهم
جوانان؛ مسئولیتشناسی و مسئولیتپذیری
ویژگیهای جوانان ایرانی
 .1باهمّت
 .2هوشیار
 .3دارای سرعتعمل
 .4دارای ابت ار
 .5دارای نگاه انقالبی
 .6دارای روحیّهی انقالبی
 .7دارای عمل جهادی
 .8تسلیمناپذیر
 .9پاسدار انقالب
 .11مجاهد در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدّس
 .11همراهی مجاهدتها با ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .12زندهکردن ماجراهای صدر اسالت
 .13صیانتکننده از عظمت و هیبت الهی انقالب
 .14صیانتکننده از گردن برافراشتهی انقالب در برابر دولتهای مت بّر و مست بر
رسالتهای جوانان
« .1آغازگر جهاد بزرگ»

1

« .2ساختن ایران اسالمی بزرگ»

2

« .3نزدیککردن انقالب اسالمی به آرمان بزرگ»
« .4برداشتن گات بزرگ دوّت»

3

4

« .5ساختن الگوی کامل نظات پیشرفتهی اسالمی از ایران»
« .6طیکردن فاصلهی میان واقعیّتها و بایدها»

5

1

« 1مایلم با جوانان عزیزت ،نسلی که پا به میدان میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ بهرای سهاختن
ایران اسالمی بزرگ را آغاز نماید»
« 2مایلم با جوانان عزیزت ،نسلی که پا به میدان میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ بهرای سهاختن
ایران اسالمی بزرگ را آغاز نماید»
« 3عزیزان!  ...شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیهزه  ...اانقهالب اسهالمیا را هر هه بیشهتر بهه آرمهان
بزرگههش که ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (اروحنافداه) اسهت،
نزدیک کنید»
« 4جوانان عزیز  ...شما به توفیق الهی باید گات بزرگ دوّت را در پیشبرد انقالب اسالمی بردارد»
« 5مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان  ...نگاه انقالبی و روحیّهی انقالبهی و
عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظات پیشرفتهی اسالمی بسازند»
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

« .7حراست از انقالب اسالمی»

2

« .8پرورش نهال امید به آینده در خود و دیگران»

3

مسئولیّتهای جوانان
 .1برداشتن گات بزرگ دوت انقالب
 .2برداشتن گاتهای استوار در آینده
 .3راندن ترس و نومیدی از خود و دیگران
 .4دانستن قدر خود
 .5خیزبرداشتن به سوی آینده
 .6آفریدن حماسه
 .7اجرای عدالت
 .8زیر بار مسئولیّت رفتن در همهی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگهی و
بینالمللی
 .9زیر بار مسئولیت رفتن در همهی عرصههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت
 .11برطرفکردن عیب عدتبهربرداری از ظرفیّهتههای اسهتفادهنشهدهی طبیعهی و
انسانی

« 1فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها طی شدنی است  ...و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و
دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد»
« 2عزیزان!  ...شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست نمایید»
« 3شما جوانان باید  ...در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خهود
و دیگران برانید»
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .11فعّالسازی ظرفیّتهای طبیعی و انسانی کمنظیر ایران
 .12پیشگامی در ش ستن محاصرهی تبلیغاتی دشمن
 .13عبور از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها
 .14در پیشگرفتن روی رد جهادی
 .15ناکاتسازی دشمن بدخواه و کینهتوز از جهاد علمی
 .16دستیابی به مقاصد سیاستهای اقتصاد مقاومتی
 .17اجرای شایستهی سیاستها و قوانین مربوط به رفع محرومیّتها ،رفع شه اف
طبقاتی ،رفع تبعیض در توزیع منابع عمهومی ،میهداننهدادن بهه ویهژخهواری،
مداران ردن با فریبگران اقتصادی
وظایف جوانان
 .1شناخت درست گذشته
 .2درسگرفتن از تجربهها
 .3بهرهگیری از عبرتهای گذشته
 .4کارآزمودهشدن
 .5پرانگیزهبودن
 .6بهکاربستن نگاه انقالبی
 .7بهکاربستن روحیهی انقالبی
 .8بهکاربستن عمل جهادی
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .9مقابله با تهاجم روزافزون کانونهای ضدّمعنویّت و ضدّاخالق دشمنان بهه دل-
های پاک جوانان و نوجوانهان و نونههاالن (بههصهورت هوشهمندانه و کهامالً
مسئوالنه)
تنوّع در عرصههای نقشآفرینی جوانان
 .1میدان سیاسی
 .2میدان اقتصادی
 .3میدان فرهنگی
 .4میدان بینالمللی
 .5عرصهی دین
 .6عرصهی اخالق
 .7عرصهی معنویّت
 .8عرصهی عدالت
تنوّع در جایگاه نقشآفرینی جوانان
 .1مدیران جوان
 .2کارگزاران جوان
 .3اندیشمندان جوان
 .4فعّاالن جوان
جوانان؛ چشم امید رهبری ،برای؛
 .1اجرای عدالت
 .2رفع تبعیض در توزیع منابع عمومی
61

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .3جلوگیری از میدانداری ویژهخواران
 .4مقابله با فریبگران اقتصادی
 .5حمایت قشرهای نیازمند
 .6جهاد همهجانبه و هوشمندانه برای مقابله با سبک زندگی غربی
برکات انقالب اسالمی برای جوانان
 .1میداندار اصلی کردن جوانان در حوادث
 .2وارد کردن جوانان به عرصهی مدیریّت
 .3انتقال باور "ما میتوانیم" به جوانان
 .4انتقال روحیّهی "ما میتوانیم" به جوانان
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فصل چهاردهم
اقتصاد؛ همهی راهحلها در داخل
جایگاه اقتصاد در نظام اسالمی
 .1اقتصاد هدف جامعهی اسالمی نیست
 .2اما وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید
جایگاه اقتصاد در کشور
 .1مؤثر برزندگی امروز و فردای جامعه
 .2اقتصاد قوی؛


نقطهی قوّت کشور



عامل نفوذناپذیری کشور



عامل مهم سلطهناپذیری کشور

 .3اقتصاد ضعیف؛


زمینهساز نفوذ دشمنان

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی



زمینهساز دخالت دشمنان



زمینهساز سلطهی دشمنان

پایههای تقویت اقتصاد مستقل کشور
 .1تولید انبوه
 .2تولید با کیفیّت
 .3توزیع عدالتمحور
 .4مصرف بهاندازه و بیاسراف
 .5مناسبات مدیریّتی خردمندانه
آسیبشناسی وضعیّت اقتصادی
.1

الش بیرونی:



تحریم دشمن



وسوسهی دشمن

.2

الش درونی:



عیوب ساختاری



ضعفهای مدیریّتی

اصالح چالش درونی ،م جب کماثار و یاا یتای بایاثرشادن چاالش
بیرونی خ اهد شد.

مهمترین عیوب اقتصاد کشور
 .1وابستگی اقتصاد به نفت
 .2دولتیبودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت نیست
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روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 .3نگاه به خارج
 .4عدتنگاه به توان و ظرفیّت داخلی
 .5استفادهی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور
 .6بودجهبندی معیوب و نامتوازن
.7

عدتثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد

 .8عدت رعایت اولویّتها
 .9وجود هزینههای زائد
 .11وجود هزینههای مسرفانه
راهحل مشکالت اقتصادی کشور
 .1اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
بخشهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی
 .2درونزایی اقتصاد کشور
 .3مولّدشدن اقتصاد کشور
 .4دانشبنیانشدن اقتصاد کشور
 .5مردمیکردن اقتصاد کشور
 .6عدتتصدّیگری دولت
 .7برونگرایی اقتصاد کشور
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فصل پانزدهم
نقش حیاتی معنویّت و اخالق در
حیات فردی و اجتماعی
پیامدهای بود و نبود اخالق و معنویّت
 .1وجود معنویّت و اخالق با کمبودهای مادّی :بهشت
 .2فقدان معنویّت و اخالق با برخورداری مادّی :جهنّم
ارزشهای معنوی در فرد و جامعه

1

 .1اخالص
 .2ایثار
 .3توکّل
 .4ایمان
« 1معنویِت به معنای برجستهکردن ارزشهای معنوی از قبیل اخهالص ،ایثهار ،توکّهل ،ایمهان در خهود و
جامعه است»

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

ارزشهای اخالقی در فرد و جامعه

1

 .1خیرخواهی
 .2گذشت
 .3کمک به نیازمند
 .4راستگویی
 .5شجاعت
 .6تواضع
 .7اعتماد به نفس

« 1اخالق به معنای رعایت فضیلیّتهایی ون خیرخواهی ،گذشهت ،کمهک بهه نیازمنهد ،راسهتگهویی،
شجاعت ،تواضع ،اعتماد به نفس و دیگر خلقیّات نی و است»
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فصل شانزدهم
برای فرصتی دیگر ...
سبک زندگی
 .1تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران
 .2زیانهای بیجبران سبک زندگی غربی در عرصههای؛


اخالقی



اقتصادی



دینی



سیاسی

 .3جهاد همهجانبه و هوشمندانه برای مقابله با سبک زندگی غربی

فصل هفدهم
واکاوی گزارههای راهبردی بیانیّه

گزارههای استثناناپذیر
« .1غلبهی انقالب بر همه یز»

1

« .2مصونیت انقالب در برابر همهی وسوسهها»

2

« .3آمیختگی فطرت بشرّ همهی عصرها با شعارهای انقالب»
« .4دفاع در همهی موارد»

3

4

« .5عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها»

1

« 1انقالب اسالمی و نظات برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد .اوالً؛ همه یز علیه ما بود »...
« 22انقالب پرش وه ملّت ایران  ...در برابر همهی وسوسههایی که غیرقابل مقاومت بهنظر میرسهیدند ،از
کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده »...
« 3شعارهای جهانی این انقالب دینی  ...هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شهد ،زیهرا فطهرت بشهر در
همهی عصرها با آن سرشته است»
« 4انقالب اسالمی  ...در هیچ معرکهای حتّی با امری ا و صدّات ،گلولهی اوّل را شلیک ن رده و در همههی
موارد پس از حملهی دشمن از خود دفاع کرده »...
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« .6ترویج روشنف ری در همهی کشور»

2

« .7جریانداشتن خدمت و ثروت در همهی کشور»

3

« .8جریانداشتن ارزشهای دینی در همهی کشور»

4

« .9مسئولیتپذیری جوانان در همهی میدانها و عرصهها»
« .11امید؛ کلید اساسی همهی قفلها»

5

6

« .11معنویّت و اخالق؛ جهتدهندهی همهی حرکتها و فعالیّتها»
« .12همهی راهحلها در داخل»

7

8

« .13طهارت اقتصادی؛ شرط مشروعیّت همهی مقامات»

1

« 1مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم  ...ایران را بهه عهزّت و
پیشرفت در همهی عرصهها رسانید»
« 2اباا انقالب اسالمی  ...روشنف ری میان عموت مردت در همهی کشهور و همههی سهاحتههای زنهدگی
جاری شد»
« 3جمهوری اسالمی در شمار موفّقترین حاکمیّتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مرکهز بهه
همهی جای کشور  ...است»
« 4اباا انقالب اسالمی  ...نماز و حج و روزهداری و پیادهروی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقهات
و صدقات واجب و مستحب در همه جا بهویژه میان جوانان رونق یافت»
« 5مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جهوان در همههی میهدانههای سیاسهی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت باید شانههای خود
را زیر بار مسئولیّت دهند»
« 6بدون این کلید اساسیِ همهی قفلها (امید و نگاه خوشبینانه به آینده) ،هیچ گامی نمیتوان برداشت»
« 7معنویّت و اخالق جهتدهندهی همهی حرکتها و فعالیّتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعهه
است»
« 8جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همهی راهحلها در داخل کشور است»
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« .14گریز از شیطان حرص؛ ت لیف همهی مقامات»
« .15گریز از لقمهی حرات؛ ت لیف همهی مقامات»
« .16مقاومت در برابر همهی شدّت دشمنیها»

2

3

4

گزارههای تردیدناپذیر
« .1خیانت به آرمانهای انقالب؛ هرگز!»

5

« .2گاتهای بلند جمهوری اسالمی در زمینهی عدالت»
« .3فزونی بیشتر دستاوردهای انقالب»

6

7

« .4پیشروی بیشتر در رسیدن به آرمانهای انقالب»

1

« 1همه باید بدانند که طهارت اقتصادی ،شرط مشروعیّت همههی مقامهات ح ومهت جمههوری اسهالمی
است»
« 2همهای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیا باید از شیطان حرص برحذر باشند»
« 3همهای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیا باید از لقمهی حرات بگریزند»
« 4اباا انقالب ملّت ایران  ...مسیر جهان تغییر یافت و زلزلهی انقالب فرعونهای در بستر آرمیده را بیدار
کرد ،دشمنیها با همهی شدّت آغاز شد»
« 5انقالب پرش وه ملّت ایران  ...تنها انقالبی است که یک لّهی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پشت سر نهاده »...
« 6بیشک این همه ادستاوردهای جمهوری اسهالمی در زمینههی عهدالت در تقسهیم ام انهات عمهومی
کشورا ،نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انع اس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف
کردهاست»
« 7اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هلساله نمیبود
–که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر  ...بود»
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« .5علّت ایجاد بسیاری از مش الت کنونی»
« .6عذاب وجدانهای آرمانخواه»
« .7تسلیمناپذیری خللناپذیر»
« .8مقابلهی منفعالنهی ناکات»
« .9ضربت متقابل مح م»

2

3

4

5

6

« .11انقالب؛ بدون تجربهی پیشینی»

7

« .11دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی»

8

« 1اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هلساله نمیبود
–که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک  ...کشور در مسیر رسیدن به آرمهانههای بهزرگ بسهی
جلوتر بود»
« 2اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هلساله نمیبود
–که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک  ...بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیداشت»
« 3بیشک فاصلهی میان باید و اقعیّتها ،همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد»
« 4در تمات این هل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمهت و هیبهت الههی آن و
گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای مت بّر و مست بر ،خصوصیّت شناختهشدهی ایران و ایرانی بهویژه
جوانان این مرز و بوت بهشمار میرفته است»
 ...« 5انقالب اسالمی  ...آغاز عصر جدیدی را اعالت نمود .طبیعی بود که سردمداران گمراههی و سهتم واکهنش
نشان دهند ،امّا این واکنش ناکات ماند .پ و راستِ مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا
تالش گسترده و گونهگون برای خفهکردن آن ،هر ه کردند به اجل محتوت خود نزدیکتر شدند»
« 6انقالب اسالمی ملّت ایران  ...در هیچ معرکهای  ...گلولهی اوّل را شلیک ن هرده و در همههی مهوارد،
پس از حملهی دشمن از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را مح م فرود آورده است»
« 7هیچ تجربهی پیشینی و راه طی شدهای در برابر ما وجود نداشت»
« 8دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این هار دهه ،با هیچ دورهی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست»
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گزارههای ابدی و بدون تاریخ انقضا
« .1پایبندی ابدی به ارزشها»

1

« .2طیکردن فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها»

2

« .3خطر لغزشپذیری مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمی»
« .4اهتمات پایدار به خطوط اصلی نظات»

4

« .5اقبال همیشگی همگان به شعارهای انقالب»
« .6شعارهایِ جهانیِ ابدیِ انقالب»
« .7حل مش الت اقتصادی»

3

5

6

7

« .8فعّالسازی ظرفیّتهای استفادهنشده»

1

« 1انقالب اسالمی  ...همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای خویش اسهت  ،...امّها بهه ههیچ
بهانهای از ارزشهایش  ...فاصله نمیگیرد»
« 2فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها طی شدنی است  ...و بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان مؤمن و
دانا و پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد»
 ...« 3خطر بروز تهدید وسوسهی مال و مقات و ریاست در جمهوری اسالمی  ...هرگز بعید نبوده و نیست
»...
« 4جمهوری اسالمی  ...با خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم است که را بماند و
گونه بماند»
« 5هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این شماندازهای مبارک اشعارهای جهانی انقالب اسالمیا
دلزده شوند»
« 6برای همه یز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد ،امّا شعارهای جههانی ایهن انقهالب
دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد »...
« 7بیگمان یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ بر دانستههای اقتصادی در درون دولت خواهند
توانست به این مقاصد برسند»
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« .9گریز از غفلت از مستضعفان»

2

« .11محالبودن حل مش ل با امری ا»

3

« .11کارآییِ نیروی انسانی کارآمد و مؤمن»
« .12امید؛ کلید همهی قفلها»

4

5

واقعیّتهای بزرگ ،آرمانهای بزرگتر
با وجود این که در طول هل سال گذشته؛
« .1فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها در هل سال گذشته در مواردی بارها طی
شدهاست»
« .2شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در ایران
اسالمی است»
« .3ثبات و امنیّت و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را  ...ضمانت شد»
« .4موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و
اقتصادی و عمرانی شد»
« 1بیشک شما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ اعدتاسهتفاده از ظرفیّهتههای
استفاده نشدهی طبیعی و انسانیا را برطرف کنید»
« 2در جمهوری اسالمی  ...غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،به هیچرو مورد قبول نیست»
« 3در مورد امری ا حلّ هیچ مش لی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مهادّی و معنهوی محصهولی
نخواهد داشت»
« 4مهمترین ظرفیّت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمهانی و
دینی است  ...اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوختهی مادّی با آن مقایسه نمیتواند شد»
« 5نخستین توصیهی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید اساسی همهی قفلها ،هیچ
گامی نمیتوان برداشت»
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« .5مشارکت مردمی در مسایل سیاسی  ...به اوج رسید و در موضوعات اجتماعی ...
افزایش شمگیر یافت»
« .6کفّهی عدالت در تقسیم ام انات عمومی کشور سنگین شد»
« .7عیار معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه بهگونهای شمگیر افزایش یافت»
« .8نماد پر ابّهت و با ش وه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و
مست بران جهان و در رأس آن امری ای جهانخوار و جنایتکار ،روز به روز
برجستهتر شد»
امّا؛
« .9ااینا راه طی شده فق

قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند

جمهوری اسالمی است»
« .11آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهی ژرف است»
« .11باید به قلّهها دست یابیم»
 .12باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم»
« .13این راه طیشده با همهی اهمیّتش فق یک آغاز بودهاست و نه بیشتر»

"باید"های بیانیّه
"باید"های جوانان
« .1عزیزان!  ...شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست کنید»
« .2عزیزان! ...برای برداشتن گاتهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و
از تجربهها درس گرفت»
 « .3جوانان عزیز!  ...شما به توفیق الهی باید گات بزرگ دوّت را در پیشبرد انقالب
بردارید»
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« .4دنبالهی مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظات جمهوری اسالمی ،باید به
همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابت ار شما جوانان طی شود»
« .5مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ،در همهی میدان-
های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و
معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیت دهند»
« .6ن تهی مهمّی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری
زندگی میکنند که از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری از این
ظرفیّتها با غفلت دستاندرکاران تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده ماندهاست»
« .7شما جوانان باید پیشگات در ش ستن این محاصرهی تبلیغاتی باشید»
« .8دوران پیشرو باید میدان فعّالیّت یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ بر
دانستههای اقتصادی در درون دولت باشد»

"باید"های مسئوالن
« .1عدالت باید گوهر بیهمتا بر تارک نظات جمهوری اسالمی باشد»
« .2ح ومتها  ...خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند»
« .3دستگاههای مسئول ح ومتی دربارهی تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای
پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن وظایفی سنگین برعهده دارند که باید
هوشمندانه و کامالً مسئوالنه صورت گیرد»
« .4در دروهی پیشرو باید در دربارهی تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک
جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن ،برنامههای کوتاهمدّت و میانمدّت جامعی
تنظیم و اجرا شود؛ انشااهلل»
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« .5دوران پیشرو باید میدان فعّالیّت یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و
مسلّ بر دانستههای اقتصادی در درون دولت باشد»
« .6دههی دوّت شمانداز باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته
و نیز ظرفیّتهای استفادهنشده باشد»
« .7ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم»
« .8باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم»
« .9ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ،ولی این شتاب باید
سالها با شدّت ادامه یابد»
« .11همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقامات
ح ومت جمهوری اسالمی است»
« .11همه باید از شیطان حرص برحذر باشند»
« .12همه باید از لقمهی حرات بگریزند»
« .13باید برنامههای اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای همهی بخشهای
آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت ،در دولتها پیگیری و
اقدات شود»
« .14دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت ،از تش یل نطفهی
فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند»
« .15مبارزه با فساد بخش اثرگذاری است از تالش همهجانبهای که نظات جمهوری
اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد»
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« .16در توضیح و تشریح برداشتهشدن گاتهای بلند جمهوری اسالمی ایران در راه
عدالت ،باید کارهای بیشتری صورت گیرد»
« .17آنچه دربارهی عدالت باید میشد و بشود ،دارای فاصلهای ژرف است»
« .18در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم باید برای رفع محرومیّت-
ها بتپد»
« .19در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم باید از ش افهای عمیق
طبقاتی بهشدّت
 .21بیمناک باشد»
« .21جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با امری ای جنایتکار و تعدادی از
دولتهای اروپایی با دقّت حفظ کند»
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فصل هجدهم
واکاوی ژرف واژههای بیانیّه
کلیدواژههای مهم
« .1گات بزرگ دوّت»

1

« .2ایران اسالمی بزرگ»
« .3جهاد بزرگ»

2

3

« 1جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای عمده در سرگذشت ههلسهالهی انقهالب اسهالمی
است ،انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الههی بایهد گهات بهزرگ دوت را در پیشهبرد آن
بردارید»
« 2اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بندهی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم»
« 3اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بندهی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم»
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« .4اندیشهی بزرگ امات خمینی»
« .5عصر جدید»

1

2

« .6ایران عزیز ،الگوی کامل نظات پیشرفتهی اسالمی»
« .7نظریّهی نظات انقالبی»
« .8طهارت اقتصادی»
« .9امید صادق»

3

4

5

6

« .11رستاخیز علمی»

7

 ...« 1ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیشرفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نهورانی
و اندیشهی بزرگ امات خمینی ،بهدست نیامد»
 ...« 2انقالب اسالمی ایران با قدرت و ش وه پا به میدان نهاد؛ هار وبها را ش ست ،کهنگی کلیشههها
را به رخ دنیا کشید ،دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالت نمود»
« 3مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جهوان در همههی میهدانههای سیاسهی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود
را به زیر بار مسئولیّت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و
عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظات پیشرفتهی اسالمی بسازند»
« 4انقالب اسالمی پس از نظاتسازی ،به رکود و خموشی د ار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبهی
و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بل ه از نظریّهی نظات انقالبی تا ابد دفاع میکند»
« 5همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقامات ح ومت جمهوری اسالمی است»
« 6بیش از هر یز ،نخستین توصیهی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این کلیهد اساسهی
همهی قفلها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت .آنچه میگویم یک امید صادق و متّ ی به واقعیّتههای عینهی
است»
« 7اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی کهه بهرای نهاظران
جهانی غافلگیرکننده بود  ...به پیش رفته است»
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« .11اصل "ما میتوانیم"»

1

« .12اصل عزّت ،ح مت و مصلحت»
« .13مظاهر عزّت جمهوری اسالمی»
« .14استقالل ملّی»

2

3

4

« .15آزادی اجتماعی»

5

« .16طیشدن فاصلهی میان واقعیّتها و بایدها»
« .17پیشرفتهای هلسالهی ملّت ایران»

6

7

 « 1مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل "ما میتوانیم" که امات بزرگوار بهه
همهی ما آموخت ،ایران را به عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید»
« 2این هل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشهان و پیشهرفتههای شهگفتآور در ایهران
اسالمی است .عظمت پیشرفتهای هلسالهی ملّت ایران آنگاه بهدرستی دیده میشود که این مهدّت ،بها
مدّتهای مشابه در انقالبهای بزرگی هم ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه
شود»
 ...« 3تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی  ...و ش ست سیاستهای امری ا در منطقهی غرب آسهیا  ...و
گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا  ...بخشی از مظاهر عزّت جمهوری
اسالمی است »...
« 4استقالل ملّی به معنای آزادی ملّت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است»
« 5آزادی اجتماعی به معنای حقّ تصمیمگیری و عملکردن و اندیشیدن برای همهی افراد جامعه است»
« 6بیشک فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها ،همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد ،اما
این فاصلهی طیشدنی است و در هل سال گذشته در مواردی بارها طی شدهاست و بیشک در آینده ،با
حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد»
« 7انقالب پرش وه ملت ایران  ...تنها انقالبی است که یک لّهی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پشت سرنهاده و  ...از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده »...
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« .18مرزبندی با دشمن»

1

 « .19رایی و گونگی ماندن جمهوری اسالمی»

2

« .21خودسازی ،جامعهپردازی و تمدّنسازی انقالب اسالمی»
« .21قلّههای دانش جهان»

4

« .22عیار معنویّت و اخالق»
« .23عدالت نسبی»

3

5

6

« .24عدالت مورد انتظار جمهوری اسالمی»
« .25بیعدالتی  ...بهشدّت ممنوع!»

7

1

« 1دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها اسردمداران نظات سلطه ،امری ای جنایهتکهار و
تعدادی از دولتهای اروپاییا با دقّت حفظ کند»
« 2جمهوری اسالمی  ...برایش مهم است که را بماند و گونه بماند»
« 3انقالب پرش وه ملّت ایران  ...تنها انقالبی است که یک لّهی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پشت سر نهاده و در برابر همهی وسوسههایی که غیرقابل مقاومت بهنظر مهیرسهیدند ،از کرامهت خهود و
اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحلهی خودسازی و جامعهپردازی و تمهدّنسهازی
شدهاست»
« 4ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم»
« 5انقالب  ...عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بهگونهای شمگیر افزایش داد»
« 6عدالت  ...بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت ،مم ن و فریضهای بر عهدهی همه بهویهژه حاکمهان و
قدرتمندان است»
« 7عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی  ...بسی فراتر از اجابهجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه
جای کشور و از مناطق مرفّهنشین شهرها به مناطق پاییندست آن  ...آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و
ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی
و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشورا است»
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« .26ارتقای شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردت»
« .27مایههای عمیق ایمان مردت ایران»
« .28ثمر شجرهی طیّبهی انقالب»

2

3

4

جلوههای "جهاد" در بیانیّه
« .1جهاد ریشهای»
« .2جهاد علمی»

5

6

« .3جهاد معنوی»

7

« 1در جمهوری اسالمی  ...تبعیض در توزیع منابع عمومی و میداندادن به ویژهخواری و مدارا با فریهب-
گران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،بهشدّت ممنوع است»
« 2انقالب  ...بینش سیاسی آحاد مردت و نگاه آنان به مسایل بینالمللی را بهگونههی شهگفتآوری ارتقها
داد»
 ...« 3حضرت امات خمینی  ...در رأس کشوری قرار گرفت که مایههای ایمان مردمش بسهی ریشههدار و
عمیق بود»
« 4استقالل و آزادی  ...ثمر شجرهی طیّبهی انقالب ااستا»
« 5شما جوانان باید پیشگات در ش ستن این محاصرهی تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران نهادل امید بهه
اینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران بردانید؛ این نخستین و ریشهایترین جهاد شما
است»
« 6اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه اعبور از مرزهای دانشا را بها احسهاس
مسئولیّت بیشتر هم ون یک جهاد در پیش گیرید  ...بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جههاد
علمی شما بهشدّت بیمناک است ،ناکات گذارید»
« 7شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر ه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار مهیآورد؛ ایهن
بیگمان محتاج جهاد و تالش است»
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« .4جهاد هلساله»

1

« .5جهاد همهجانبه و هوشمندانه»

2

جایگاه "پیشرفت" در بیانیّه
« .1پیشرفت شگفتآور»
« .2پیشرفت سریع»

3

4

« .3پیشرفت در همهی عرصهها»
« .4پیشرفت همهجانبه»
« .5پیشرفت علمی»

5

6

7

« 1منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند .ملّت ایران بها جههاد ههل-
سالهی خود از جمله آنهاست»
« 2مقابله با سبک زندگی غربی جهادی همهجانبه و هوشمندانه را میطلبد که باز شهم امیهد در آن بهه
شما جوانها است»
« 3این هل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشهان و پیشهرفتههای شهگفتآور در ایهران
اسالمی است»
« 4انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور کهه در دوران پهلهوی و قاجهار بههشهدّت
تحقیرشده و بهشدّت عقبمانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت»
« 5مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل "ما میتوانیم" که امات بزرگهوار بهه
همهی ما آموخت ،ایران را به عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید»
« 6انقالب  ....عنصر ارادهی ملّی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در کهانون مهدیریّت
کشور وارد کرد»
« 7محصول تالش هلساله ،اکنون برابر شم ما است؛ کشور  ...رکوردار در شتاب پیشرفتهای علمهی
است»
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« .6پیشرفت مادّی و معنوی»
« .7پیشرفت کشور»

1

2

« .8پیشرفت هلساله»

3

جلوههای "عزّت" در بیانیّه
« .1عزّت؛ شعار جهانی انقالب»
.2

4

«عزّت؛ محصول مدیریّت جهادی»

« .3عزّت؛ محصول تالش هلساله»
« .4عزّت؛ همواره مدّنظر»

5

6

7

« .5اصل عزّت ،ح مت و مصلحت»

8

« 1همّتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند توانست ظرفیتهای استفادهنشده یا کماسهتفاده-
شده را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور بهمعنای واقعی جهش ایجاد کنند»
« 2دههی دوّت شمانداز ... ،پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقا یابد»
« 3عظمت پیشرفتهای هلسالهی ملّت ایران آنگاه بهدرستی دیده میشود که این مدّت ،با مهدّتههای
مشابه در انقالبهای بزرگی هم ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود»
« 4شعارهای جهانی این انقالب دینی اازجملها  ...عزّت  ...هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد ،زیهرا
با فطرت بشر در همهی عصرها با آن سرشته است»
« 5مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل "ما میتوانیم"  ...ایران را به عزّت و
پیشرفت در همهی عرصهها رسانید»
« 6محصول تالش هلساله ،اکنون برابر شم ما است :کشور و ملّتی  ...با عزّت »...
« 7دولت جمهوری اسالمی باید  ...در همه حال ،عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد »...
« 8عزّت ملّی ،رواب خارجی ،مرزبندی با دشمن؛ این هر سهه شهاخهههایی از اصهل عهزّت ،ح مهت و
مصلحت در رواب بینالمللیاند»
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« .6مظاهر عزّت جمهوری اسالمی»

1

ارزش "تجربه" از دیدگاه بیانیّه
« .1تجربهی خود و دیگران»
« .2درسگرفتن از تجربهها»
« .3آغاز بدون تجربه»

2

3

4

« .4تجربههای گرانبها»

5

« .5بهرهگیری از تجربهها»

6

دوگانههای بیانیّه
 .1علم

« 1تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی  ،...ش ست سیاستههای امری ها در منطقهه  ،...زمهینگیرشهدن
هم اران خائن آنها در منطقه ،گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسهالمی در غهرب آسهیا و
بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه  ...بخشی از مظاهر عزّت جمهوری اسالمی است »...
« 2نادانستهها را جز با تجربهی خود یا گوش سپردن به تجربهی دیگران نمیتوان دانست»
« 3برای برداشتن گاتهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس گرفت»
« 4هیچ تجربهی پیشینی و راه طیشدهای در برابر ما وجود نداشت  ...انقالبیون اسالمی بدون سرمشهق و
تجربه آغاز کردند»
« 5محصول هلساله ،اکنون برابر شم ماست :کشور و ملّتی مسهتقل ،آزاد ،مقتهدر ،بها عهزّت ،متهدیّن،
پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههای گرانبها »...
« 6مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جهوان ،در همههی میهدانههای سیاسهی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت ،باید  ...از تجربهه-
های گذشته بهره گیرند »...
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از «عقبماندگی شرتآور» در دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «پیشرفت شگفتآور علمی» در گات اوّل
و «تسخیر قلّههای دانش جهان» در گات دوّت
 .2معنویّت و اخالق
از «لجنزار فساد و آلودگی اخالقی» در دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «افزایش عیار معنویّت و اخالق در فرد و جامعه» در گات اوّل
و «جهاد برای رشد شعور معنوی و وجدان اخالقی» در گات دوّت
 .3اقتصاد
از «اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد» در دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی» در گات اوّل
و «دستیابی به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی» در گات دوّت
 .4عدالت
از «انحصار خدمات و درآمدهای کشور در گروهی کو ک در پایتخت» در
دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «دستاوردهای بینظیر مبارزه با بیعدالتی و گاتهای بلند افتخارآفرین در
عدالتورزی» در گات اوّل
و «قرارگرفتن گوهر بیهمتای عدالت بر تارک جمهوری اسالمی» در گات دوّت
 .5فساد
از «رژیم سر تا پا فساد و فسادپرور» در دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «حفظ سالمت غالب مأموران نظات» در گات اوّل
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و «طهارت اقتصادی همهی مقامات جمهوری اسالمی» در گات دوّت
 .6استقالل
از «رژیم رویکار آمده توسّ بیگانه» در دوران تحقیر و عقبماندگی
تا «جنگیدن برای کسب و حفظ استقالل» در گات اوّل
و «حراست از استقالل با همهی وجود» در گات دوّت
کمینگاههای "غفلت" در بیانیّه
« .1غفلت از راهبردِ شناختِ درستِ گذشته و درسگرفتن از تجربهها»
« .2غفلت از جریان انقالبی»

1

2

« .3غفلت از ظرفیّتهای طبیعی و انسانی کمنظیر کشور»
« .4غفلت از قشرهای نیازمند حمایت»

3

1

« 1این غفلت موجد تهدیدهای زیر است :دروغهها بهه جهای حقیقهت خواهنهد نشسهت و آینهده مهورد
تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت»
« 2اگر  ...غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هلساله نمیبود- ،که متأسّفانه بود و خسارت-
بار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ
بسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیداشت»
« 3ن تهی مهمی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری زندگی میکننهد کهه از
نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دستاندرکاران تا کنون
بیاستفاده یا کماستفاده ماندهاست»
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دو "برکت" در بیانیّه
« .1برکت انقالب»

2

« .2برکات انقالب»
« .3برکت تحریم»

3

4

دو "اصل" در بیانیّه
 .1اصل در عرصهی داخلی؛ "ما میتوانیم"

5

 .2اصل در عرصهی خارجی؛ "عزّت ،ح مت و مصلحت"

1

« 1در جمهوری اسالمی  ...غفلت از قشرهای نیازمندِ حمایت ،به هیچ رو مورد قبول نیست»
« 2ایران به برکت انقالب ،اکنون در جایگهاهی متعهالی و شایسهتهی ملّهت ایهران در شهم جهانیهان و
عبورکرده از بسی گردنههای دشوار در مسایل اساسی خویش است»
« 3انقالب  ...منشأ برکات بزرگ شد :ثبات و امنیّت و حفظ تمامیّت ارضی ایران  ،...موتور پیشران کشور
در عرصه-ی علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیهاتی و اقتصهادی و عمرانهی  ،...بهه اوجرسهانیدن
مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی  ،...ارتقای شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردت  ،...سنگینکردن
کفّهی عدالت در تقسیم ام انات عمومی کشور  ،...افزایش شمگیر معنویّت و اخالق در فضهای عمهومی
جامعه  ...و ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مست بران جهان»
« 4انقالب  ...جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصهی مدیربّت کرد؛ روحیّه و باور ما میتوانیم
را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریمِ دشمنان ،ات ا به توانایی داخلی را به همه آموخهت و ایهن منشهأ
برکات بزرگ شد
« 5مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل "ما میتوانیم"  ...ایران را به عزّت و
پیشرفت در همهی عرصهها رسانید»
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دو "معجزه" در بیانیّه
« .1معجزهی پیروزی در جنگ سخت»
« .2معجزهی پیروزی در جنگ نرت»

2

3

اهمّیّت "دشمن" در بیانیّه
« .1دو کانون دشمنی»

4

« .2مرزبندی با دشمن»

5

« .3دفاع در برابر دشمن»

1

« 1عزّت ملّی ،رواب خارجی ،مرزبندی با دشمن؛ این هر سهه شهاخهههایی از اصهل عهزّت ،ح مهت و
مصلحت در رواب بینالمللیاند»
« 2اانقالب اسالمیا ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدیهد جهدّی
دشمنان قرار گرفته بود ،ضمانت کرد و معجزهی پیروزی در جنگ هشتسهاله و ش سهت رزیهم بعثهی و
پشتیبانان امری ایی و اروپایی و شرقیاش را پدید آورد»
« 3اانقالب اسالمیا عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بهگونهای شمگیر افزایش داد ...
اینها همه در دورانی اتّفاق افتاد که سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پرحجم آنان برای
کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد ،اخالق و معنویّت را در بخشهای عمدهی عالم منزوی کردهاست؛ و
این معجزهای دیگر از انقالب و نظات اسالمی فعّال و پیشرو است»
« 4اکنون با گذشت هل جشن ساالنهی انقالب و هل دههی فجر ،ی ی از آن دو کانون دشهمنی نهابود
شده و دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار میدهد ،دست و پنجه نرت میکند»
« 5جمهوری اسالمی  ...به مرزبندی با رقیبان و دشمنان بهشدّت حسّاس است» و «عهزّت ملّهی ،روابه
خارجی ،مرزبندی با دشمن؛ این هر سه ،شاخههایی از اصل "عزّت ،ح مت و مصلحت" در رواب بهین-
المللیاند»
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« .4دشمن ،بیگانه با حقیقت»

2

« .5دشمن؛ تهدیدکنندهی جدّی ثبات و امنیّت کشور»
« .6مأیوسسازی؛ سیاست رسانهای دشمن»

3

4

« .7تحریف و دروغپردازی؛ روی رد رسانهای دشمن»
« .8تحلیل مغرضانه؛ برنامهی رسانهای دشمن»

5

6

« .9واژگونهنمایی و پنهانسازی؛ ترفند رسانهای دشمن»
« .11اقتصاد ضعیف؛ بستر نفوذ و سلطهی دشمن»
« .11برکتِ تحریم دشمن»

7

8

1

« 1انقالب اسالمی  ...در هیچ معرکهای  ...گلولهی اوّل را شلّیک ن رده و در همهی موارد ،پس از حمله-
ی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت متقابل را مح م فرود آوردهاست»
« 2رهزنان ف ر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید»
 ...« 3ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جهدّی دشهمنان قهرار
گرفته بود ،ضمانت کرد »...
« 4در طول این هل سال  ...سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن  ...مأیوسسازی مردت و حتّی مسئوالن و
مدیران ما از آینده است»
« 5دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،در تحریف و دروغپردازی دربارهی گذشته و حتّهی زمهان حهال را
دنبال میکنند و از پول و همهی ابزارها برای آن بهره میگیرند»
« 6خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،ان ار محسّنات بزرگ ،برنامهی همیشگی هزاران رسانهی صوتی
و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است و البتّه دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهانهد
که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند»
« 7جمهوری اسالمی ایران در این راه اعدالتا گاتهای بلندی برداشته است  ...البتّه  ...بایهد  ...توطئههی
واژگونهنمایی و الاقل س وت و پنهانسازی که اکنون برنامهی جدّی دشمنان انقالب است ،خنثی گردد»
 ...« 8اقتصاد ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است»
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« .12وسوسههای دشمن»

2

« .13بیمناکی دشمن از جهاد علمی جوانان»
« .14تهاجم دشمن به دلهای پاک جوانان»

3

4

« .15تسلیم در برابر دشمن؛ خطای نابخشودنی»

5

"بزرگ"ها در بیانیّه
« .1فرآیند بزرگ هل سال دوّت»
« .2نهضت بزرگ دینی»
« .3جهاد بزرگ»

6

7

1

« 1انقالب  ...به برکت تحریم دشمنان ،ات ا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ
شد»
 « 2الش بیرونی تحریم و وسوسههای دشمن است که در صورت اصالحِ مش ل درونی ،کماثهر و حتّهی
بیاثر خواهد شد»
« 3مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن است که  ...بپاخیزید و دشمن بهدخواه و کینههتهوز را کهه از
جهاد علمی شما بهشدّت بیمناک است ،ناکات سازید»
 ...« 4هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیری
از این ابزارها به شم خود میبینیم»
« 5این که کسی گمان کند که مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم ههم مقاومهت
ضدّاست باری و تسلیمنشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانوزدن در برابهر دشهمن و بوسههزدن بهر
پنجهی گرگ است ،خطایی نابخشودنی است»
« 6درودی از اعماق دل  ...بر نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانیِ هل سال دوّت میشود»
« 7آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود  ...کسی گمان یک نهضت بهزرگ دینهی را
نمیبرد »...
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« .4ایران اسالمی بزرگ»

2

« .5اندیشهی بزرگ امات خمینی»
« .6آرمان بزرگ انقالب»

4

« .7آرمانهای بزرگ انقالب»
« .8برکات بزرگ»

3

5

6

« .9گات بزرگ دوّت»

1

« 1اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بندهی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم»
« 2اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی این بندهی نا یز مایلم بها جوانهان عزیهزت،
نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بهزرگ را
آغاز کند ،سخن بگویم»
 ...« 3ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیشرفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نهورانی
و اندیشههای بزرگ امات خمینی ،بهدست نیامد»
« 4عزیزان!  ...شمایید که باید اانقالبا را هر ه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسهالمی و
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (اروحنافداه) است ،نزدیک کنید»
« 5اگر بیتوّجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هل ساله نمیبود
–که متأسفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر
رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیداشت»
« 6انقالب  ...به برکت تحریم دشمنان ،ات ا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ
شد»
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« .11عیب بزرگ»

2

« .11اقتصاد بزرگ»

3

« .12محسّنات بزرگ»

4

« .13رکوردهای بزرگ»
« .14نعمت بزرگ»

5

6

« .15دهها طرح بزرگ»

7

« 1جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای عمده در سرگذشت ههلسهالهی انقهالب اسهالمی
است ،انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الههی بایهد گهات بهزرگ دوت را در پیشهبرد آن
بردارید»
« 2بیشک شما جوانان مؤمن و پرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ اعدتاسهتفاده از ظرفیهتههای
طبیعی و انسانیا را برطرف کنید»
« 3ایران با دارابودن یک درصد جمعیّت جهان ،دارای هفت درصد ذخایر معدنی جهان اسهت  ...اقتصهاد
بزرگ و متنوّع بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است»
« 4خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشاندادن واقعیّتها ،پنهانکردن جلهوهههای امیهدبخش،
بزرگکردن عیوب کو ک و کو ک نشاندادن یا ان ار محسّنات بزرگ ،برنامهی همیشگی هزاران رسانه-
ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است»
« 5ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست یافتهایم و ایهن نعمهت
بزرگی است که بهخاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت»
« 6ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست یافتهایم و ایهن نعمهت
بزرگی است که بهخاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت»
 ...« 7دهها طرح بزرگ از قبیل رخهی سوخت هستهای ،سلّولهای بنیادی ،فنّاوری نانو ،زیستفنّاوری
و غیره  ...محصول آن روحیه وو آن حضور و آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور بهه ارمغهان
آورد»
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« .16آمار بزرگ»

1

"ترین"ها در بیانیّه
« .1بزرگترین انقالب عصر جدید»

2

« .2مردمیترین انقالب عصر جدید»

3

« .3از موفّقترین حاکمیّتهای جهان»
« .4فعّالترین برنامههای دشمن»
« .5ریشهایترین جهاد»

4

5

6

« .6آش ارترین وسیلهی عزّت و قدرت»
« .7مهمّترین رشتهها»

7

8

« 1آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و رسهاندن بهرق و
آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سدّ و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشهور حقیقتهاً
افتخارآفرین است»
« 2انقالب پرش وه ملّت ایران  ...بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید است»
« 3انقالب پرش وه ملّت ایران  ...بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید است»
« 4جمهوری اسالمی در شمار موفّقترین حاکمیّتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از مرکهز بهه
همه جای کشور و از مناطق مرفّهنشین شهرها به مناطق پاییندست آن بودهاست»
« 5اکنون مانند همیشه ،سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مهردت
و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است»
« 6در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .این
نخستین و ریشهایترین جهاد شما است»
« 7دانش ،آش ارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور است»
« 8باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم»
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« .8مهمّترین ظرفیّت امیدبخش کشور»
« .9مهمّترین عیوب اقتصاد»

1

2

« .11علویترین ح ومت تاریخ»

3

فرازهای "چهل" در بیانیّه
 « .1هل سال دوّت»

4

 « .2هل جشن انقالب»
 « .3هل دههی فجر»

5

1

« 1مهمترین ظرفیّت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمهانی و
دینی است»
« 2مهمترین عیوب ااقتصادا ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتیبودن بخشهایی از اقتصهاد کهه در حیطههی
وظایف دولت نیست ،نگاه به خارج ،عدتنگاه به توان و ظرفیّت داخلی ،استفادهی اندک از ظرفیّت نیهروی
انسانی کشور ،بودجهبندی معیوب و نامتوازن ،عدتثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد ،عدت رعایت اولویّت-
ها ،وجود هزینههای زائد و وجود هزینههای مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای ح ومتی است»
« 3وسوسهی مال و مقات و ریاست ،حتّی در علویترین ح ومت تاریخ یعنهی ح ومهت خهود حضهرت
امیرالمؤمنین علیهالسالت کسانی را لغزاند ،پس خطر بُروز این تهدید در جمههوری اسهالمی ههم کهه روزی
مدیران و مسئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و سادهزیستی میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست»
« 4انقالب  ...جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصهی مدیربّت کرد؛ روحیّه و باور ما میتوانیم
را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریمِ دشمنان ،ات ا به توانیی داخلی را به همهه آموخهت و ایهن منشهأ
برکات بزرگ شد»ی درودی از اعماق دل  ...بر نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانیِ هل سال دوّت
میشود»
« 5اکنون با گذشت هل جشن ساالنهی انقالب و هل دههی فجر ،ی ی از دو کانون دشمنی نابود شهده
و دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار میدهند ،دست و پنجه نرت میکند»
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 « .4هل سال طیشدن واقعیّت و آرمان»
« .5جهاد هل ساله»
 « .6لّهی پرافتخار»

2

3

4

 « .7هل سال افتخارات درخشان»

5

 « .8هل سال پیشرفتهای شگفتآور»
« .9عظمت پیشرفتهای هلساله»
 « .11هل سال تسلیمناپذیری»

6

7

1

« 1اکنون با گذشت هل جشن ساالنهی انقالب و هل دههی فجر ،ی ی از دو کانون دشمنی نابود شهده
و دیگری با مش التی که خبر از نزدی ی احتضار میدهند ،دست و پنجه نرت میکند»
« 2بیشک فاصلهی میان باید و واقعیّتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد ،امّا این
فاصله طیشدنی است و در هل سال گذشته در مواردی بارها طی شدهاست»
« 3منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند؛ ملّت ایران بها جههاد ههل-
سالهی خود از جملهی آنها است»
« 4انقالب پرش وه ملّت ایران  ...تنها انقالبی است که یک لّهی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پشت سر نهاده و در برابر همهی وسوسههایی که غیرقابل مقاومت بهنظر مهیرسهیدند ،از کرامهت خهود و
اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحلهی خودسازی و جامعهپردازی و تمهدّنسهازی
شدهاست»
« 5این هل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات بزرگ و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی
است»
« 6این هل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات بزرگ و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی
است»
« 7عظمت پیشرفتهای هلسالهی ملّت ایران آنگاه بهدرستی دیده میشود که این مدّت ،با مهدّتههای
مشابه در انقالبهای بزرگی هم ون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود»

99

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 « .11هل سال پاسداری از انقالب»

2

« .12بیتوّجهی و غفلت در تاریخ هلساله»
 « .13هل سال مأیوسسازی از آینده»
« .14محصول تالش هلساله»

3

4

5

« 1در تمات این هل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمهت و هیبهت الههی آن و
گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای مت بّر و مست بر ،خصوصیّت شناختهی ایران و ایرانهی بههویهژه
جوانان این مرز و بوت به شمار میرفته است»
« 2در تمات این هل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمهت و هیبهت الههی آن و
گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای مت بّر و مست بر ،خصوصیّت شناختهی ایران و ایرانهی بههویهژه
جوانان این مرز و بوت به شمار میرفته است»
« 3اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ هلساله نمیبود،
که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیررسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیداشت»
« 4در طول این هل سال –واکنون مانند همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالترین برنامهه-
های آن ،مأیوسسازی مردت و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است»
« 5محصول تالش هلساله ،اکنون برابر شم ما است :کشوری مستقل ،آزاد ،مقتهدر ،بهاعزّت ،متهدیّن،
پیشرفته در علم ،انباشته از تجربههای گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تهأثیر اساسهی در منطقهه و دارای
منطق قوی در مسایل جهانی ،رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ،رکورددار در رسیدن به رتبههههای
باال در دانشها و فنّاوریهای مهم از قبیل هستهای و سلّولههای بنیهادی و نهانو و هوافضها و امثهال آن،
سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی ،سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیّت جوان
کارآمد و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و
جهادی است»
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اوصاف "ایران" در بیانیّه
« .1ایران مقتدر»
« .2ایران عزیز»

1

2

« .3ایران اسالمی»

3

« .4ایران اسالمی بزرگ»
« .5ایران اسالمی و انقالبی»
اوصاف "انقالب" در بیانیّه
« .1انقالب اسالمی»

4

« .2انقالب عظیم اسالمی»
« .3انقالب اسالمی ایران»
« .4انقالب اسالمی ملّت ایران»
« .5انقالب پُرش وه ملّت ایران»
« .6انقالب ملّت ایران»
« .7انقالب عصر جدید»
« .8انقالب دینی»
« .9انقالب فعّال»
 1واژهی "ایران مقتدر"  3بار در بیانیّه آمدهاست.
 2واژهی "ایران عزیز"  2بار در بیانیّه آمدهاست.
 3واژهی "ایران اسالمی"  3بار در بیانیّه آمدهاست.
 4واژهی "انقالب اسالمی"  6بار در بیانیّه آمدهاست.
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« .11انقالب پیشرو»
« .11انقالب عظیم و پایدار و درخشان»
جلوههای "انقالب" در بیانیّه
 .1نخستین درخشش انقالب»
« .2زلزلهی انقالب»
« .3پیروزی انقالب»
« .4شعارهای انقالب»
« .5رویشهای انقالب»
« .6محصول انقالب»
« .7دستاوردهای انقالب»
« .8دشمنان انقالب»
« .9برکت انقالب»
« .11فضای حیاتبخش انقالب»
« .11ثمر شجرهی طیّبهی انقالب»
« .12مردمیترین انقالب»
جلوههای "انقالبی" در بیانیّه
« .1آرمانهای انقالبی»
« .2جوشش انقالبی»
« .3نظات انقالبی»
« .4جریان انقالبی»
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« .5زهد انقالبی»
« .6روحیّهی انقالبی»
« .7نگاه انقالبی»
« .8موضع انقالبی»
« .9ارزشهای انقالبی»
« .11انگیزههای انقالبی»
« .11جهتگیریهای انقالبی»
« .12جوانان انقالبی»
« .13مروّت انقالبی»
« .14جوانمردی انقالبی»
« .15ایران اسالمی انقالبی»
اوصاف "جوان ایرانی" در بیانیّه
« .1مؤمن»
« .2دانا»

1

2

« .3پرانگیزه»
« .4پرتالش»

 1واژهی "جوان مؤمن"  4بار در بیانیه آمدهاست« :نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»« ،شهما جوانهان
مؤمن و پرتالش»« ،یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن» و «جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان»
 2واژهی "جوان دانا"  3بار در بیانیه آمدهاست« :نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه»« ،یک مجموعههی
جوان و دانا و مؤمن» و «جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان»
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« .5انقالبی»
« .6کاردان»
« .7آیندهساز ایران مقتدر»
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پیوست

واقعیتها ،حقیقتها و چشماندازها در بیانیهی گام دوم
(واکاوی عرصههای شناخت ،باور و بینش در بیانیهی گام دوم)

الف .واقعیتها؛ حوزهی شناخت
 .1واقعیتهای راهبردی
 .1مدیریّتهای جهادی الهاتگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل "ما میتوانیم" ایران را
به عزّت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید
 .2ملّت ایران در فضای حیاتبخش انقالب توانست نخست دستنشاندهی آمری ا و عنصر
خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس از آن هم تا امروز از سلطهی دوبارهی قلدران
جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیری کند
 .3ترکیب جمهوریّت و اسالمیّت و ابزارهای تش یل و پیشرفت آن (نخستین درخشش
انقالب) ،فق با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهی بزرگ امات خمینی ،به دست آمد
 .4قدرت عظیم ایمان و انگیزهی این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشدهی امات عظیمالشّأن
ما ،تابآوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت را ام انپذیر نمود
 .5عظمت پیشرفتهای هلسالهی ملّت ایران با مقایسهی مدّتهای مشابه در انقالبهای
بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند روشن میشود

روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
 .6دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این هار دهه ،با هیچ دورهی دیگر گذشته قابل
مقایسه نیست
 .7در تمات این هل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت
الهی آن و گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای مت بّر و مست بر ،خصوصیّت
شناختهشدهی ایران و ایرانی بهویژه جوانان این مرز و بوت بهشمار میرفته است
 .8قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دستاندازی به استقالل دیگر
کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوت خود دانستهاند ،در برابر ایران
اسالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی کردند
 .9ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با الشهای مست بران روبهرو است امّا با
تفاوتی کامالً معنیدار:


اگر آن روز الش با آمری ا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت
رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النهی جاسوسی بود ،امروز الش بر سرِ
حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و بر یدن بساط نفوذ نامشروع آمری ا
از منطقهی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در
قلب سرزمینهای اشغالی و دفاع از پر م برافراشتهی حزباهلل و مقاومت در سراسر این
منطقه است



اگر آن روز ،مش ل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود ،امروز
مش ل او جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت است



اگر آن روز گمان آمری ا آن بود که با ند ایرانی خودفروخته یا با ند هواپیما و بالگرد
خواهد توانست بر نظات اسالمی و ملّت ایران فائق آید ،امروز برای مقابلهی سیاسی و
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امنیّتی با جمهوری اسالمی ،خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا
مرعوب میبیند و البتّه باز هم در رویارویی ،ش ست میخورد
 .11ایران به برکت انقالب ،اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهی ملّت ایران در شم
جهانیان و عبورکرده از بسی گردنههای دشوار در مسائل اساسی خویش است
 .11در طول این هل سال -و اکنون مانند همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و
فعّالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردت و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده است

1

 .12استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّ جهان باالتر است
 .13اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای
ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّ علم در جهان -به
پیش رفته است
 .14دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبهی شانزدهم در میان بیش از
دویست کشور جهان رسانید و مایهی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشتههای
حسّاس و نوپدید به رتبههای نخستین ارتقاء داد

2

 .15ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ در دانش و
فنّاوری دست یافتهایم

 1از جمله برنامهی همیشگی ههزاران رسهانهی صهوتی و تصهویری و اینترنتهی دشهمنان ملّهت ایهران و
دنبالههای آنان در داخل کشور هبارت است از :خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونهه نشهان دادن
واقعیّتها ،پنهانکردن جلوههای امیدبخش ،بزرگکردن عیهوب کو هک و کو هک نشهاندادن یها ان هار
محسّنات بزرگ.
 2همه و همه در حالی اتّفاق افتاده که کشور د ار تحریم مالی و تحریم علمی بودهاست.
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 .16راه طیشده در دانش و فنّاوری ،با همهی اهمّیّتش فق یک آغاز بوده است و نه بیشتر.
ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم
 .17تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن با بهرهگیری
از ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر ،ام ان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضدّ
معنویّت و ضدّ اخالق نهاده است
 .18وسوسهی مال و مقات و ریاست ،حتّی در عَلَویترین ح ومت تاریخ یعنی ح ومت خود
حضرت امیرالمؤمنینعلیهالسالت کسانی را لغزاند
 .19خطر بُروز تهدید وسوسهی مال و مقات و ریاست در جمهوری اسالمی هم که روزی
مدیران و مسئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و سادهزیستی میدادند ،هرگز بعید نبودهاست
 .21استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی ،دستاورد ،بل ه خونآوردِ صدها هزار انسان واال و
شجاع و فداکار و غالباً جوان در رتبههای رفیع انسانیّت است
 .21هرگاه مردت از شعارهای انقالب اسالمی دلزده شدهاند ،بهخاطر رویگردانی مسئوالن از
این ارزشهای دینی بوده و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها
 .22اگر بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ
هلساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب
از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و
بسیاری از مش الت کنونی وجود نمیداشت
 .23مظاهر عزّت جمهوری اسالمی جز با شجاعت و ح مت مدیران جهادی به دست نمیآمد

1

 1مظاهر عزت جمهوری اسالمی عبارت است از :تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی ،ش ست سیاست-
های امری ا در منطقهی غرب آسیا ،زمینگیرشدن هم اران خهائن امری ها در منطقهه ،گسهترش حضهور
قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
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 .24محصول تالش هلساله ،اکنون برابر شم ما است:


کشور و ملّتی مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزّت ،متدیّن ،پیشرفته در علم



ملّتی انباشته از تجربههایی گرانبها



ملّتی مطمئن و امیدوار



کشوری دارای تأثیر اساسی در منطقه



کشوری دارای منطق قوی در مسائل جهانی



کشوری رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی



کشوری رکورددار در رسیدن به رتبههای باال در دانشها و فنّاوریهای مهم از قبیل
هستهای و سلّولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن



کشوری سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی



کشوری سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان



کشوری سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد

 .25صحنهی جهانی ،امروز شاهد پدیدههایی است که تحقّق یافته یا در آستانهی ظهورند:


تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمری ا و
صهیونیسم



ش ست سیاستهای آمری ا در منطقهی غرب آسیا



زمینگیر شدن هم اران خائن امری ا در منطقه



گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا



بازتاب وسیع گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا در
سراسر جهان سلطه
 .2واقعیتهای دوران رژیم طاغوت
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 .26ایرانِ پیش از انقالب ،در صنعت بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری نداشت
 .27در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در اختیار گروه کو ی از
پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود
 .28در رژیم طاغوت مردت بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و
غالباً محروت از نیازهای اوّلیّهی زیرساختی و خدمترسانی بودند
 .29رژیم طاغوت موجب یک انحطاط تاریخی طوالنی شد
 .31در دوران پهلوی و قاجار کشور بهشدّت تحقیر شده و بهشدّت عقبمانده بود
 .31قبل از انقالب اسالمی رژیم ننگین سلطنت استبدادی بر کشور ح مرانی میکرد
 .32تبلیغات مروّج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلویها به عیار معنویّت و اخالق در
فضای عمومی جامعه ضربههای سخت زدهاست
 .33تبلیغات مروّج فساد و بیبندوباری در طول دوران پهلویها لجنزاری از آلودگی اخالقی
غربی را به درون زندگی مردت متوسّ و بخصوص جوانان کشاند
 .34ایرانِ پیش از انقالب ،در تولید علم و فنّاوری صفر بود
 .3واقعیتهای انقالب اسالمی
 .35انقالب اسالمی به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد
 .36انقالب اسالمی کشور را که در دوران پهلوی و قاجار بهشدّت تحقیر شده و بهشدّت
عقبمانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار داد
 .37انقهههالب اسهههالمی رژیهههم ننگهههین سهههلطنت اسهههتبدادی را بهههه ح ومهههت مردمهههی
و مردتساالری تبدیل کرد
 .38انقالب اسالمی یک لّهی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهادهاست
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 .39انقالب اسالمی در برابر همهی وسوسههایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدند ،از
کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کردهاست
 .41انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش میرود
 .41انقالب اسالمی پس از نظاتسازی د ار رکود و خموشی نشدهاست
 .42انقالب اسالمی ،قدرتمند بودهاست
 .43انقالب اسالمی مهربان و باگذشت و حتّی مظلوت بودهاست
 .44انقالب اسالمی مرت ب افراطها و پرویها نشدهاست
 .45انقالب اسالمی در هیچ معرکهای حتّی با آمری ا و صدّات ،گلولهی اوّل را شلّیک ن رده-
است
 .46انقالب اسالمی در همهی موارد ،پس از حملهی دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت
متقابل را مح م فرود آورده است
 .47انقالب اسالمی از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردّد
 .48انقالب اسالمی با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردن شان ایستادهاست
 .49انقالب اسالمی با صراحت و شجاعت از مظلومان و مستضعفان دفاع کردهاست
 .51انقالب اسالمی جهان دوقطبی را به جهان سهقطبی تبدیل کرد
 .51انقالب اسالمی ایجادکنندهی تقابل دوگانهی جدید «اسالت و است بار» شد
 .52انقالب اسالمی فرعونهای در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد
 .53انقالب اسالمی عنصر ارادهی ملّی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در
کانون مدیریّت کشور وارد کرد
 .54انقالب اسالمی جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصهی مدیریّت کرد
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 .55انقالب اسالمی روحیه و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل کرد
 .56انقالب اسالمی به برکت تحریم دشمنان ،اتّ ا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این
منشأ برکات بزرگ شد
 .57انقالب اسالمی ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی را ضمانت کرد
 .58انقالب اسالمی معجزهی پیروزی در جنگ هشتساله و ش ست رژیم بعثی و پشتیبانان
آمری ایی و اروپایی و شرقیاش را پدید آورد
 .59انقالب اسالمی موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری است
 .61انقالب اسالمی موجب ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد
 .61انقالب اسالمی مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی به اوج رسانید

1

2

 .62انقالب اسالمی موجب افزایش شمگیر مشارکت مردمی در موضوعات اجتماعی شد

3

 .63انقالب اسالمی بینش سیاسی آحاد مردت و نگاهشان به مسائل بینالمللی را بهگونهی
شگفتآوری ارتقا داد

 1از جمله هزاران شرکت دانشبنیان ،هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزههای عمران
و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت و کشهاورزی و آب و غیهره ،میلیهونهها تحصهیلکهردهی
دانشگاهی یا در حال تحصیل ،هزاران واحد دانشگاهی در سراسهر کشهور ،دههها طهرح بهزرگ از قبیهل
رخهی سوخت هستهای ،سلّولهای بنیادی ،فنّاوری نانو ،زیستفنّاوری و غیره با رتبهههای نخسهتین در
کلّ جهان ،شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی ،نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی ،دهها برابر شدن
صنایع از نظر کیفی ،تبدیل صنعت مونتاژ به فنّاوری بومی ،برجستگی محسهوس در رشهتهههای گونهاگون
مهندسی از جمله در صنایع دفاعی ،درخشش در رشتههای مهم و حسّاس پزش ی و جایگاه مرجعیّهت در
آن و دهها نمونهی دیگر از پیشرفت.
 2مانند انتخابات ،مقابله با فتنههای داخلی ،حضور در صحنههای ملّی و است بارستیزی.
 3مانند کمکرسانیها و فعّالیّتهای نی وکاری
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 .64انقالب اسالمی ،تحلیل سیاسی و فهم مسائل بینالمللی را از انحصار طبقهی محدود و
عزلتگزیدهای به نات روشنف ر ،بیرون آورد

1

 .65انقالب اسالمی ،کفّهی عدالت را در تقسیم ام انات عمومی کشور سنگین کرد
 .66انقالب اسالمی ،عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بهگونهای شمگیر
افزایش داد
 .67انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان
داد ،ولی عمل ردهای ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون د ار الش ساخته
است

2

 .4واقعیتهای جمهوری اسالمی
 .68فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها در هل سال گذشته در مواردی بارها طی شدهاست
 .69جمهوری اسالمی ایران در راه عدالت گاتهای بلندی برداشته است
 .71جمهوری اسالمی در شمار موفّقترین حاکمیّتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از
مرکز به همهجای کشور ،و از مناطق مرفّهنشین شهرها به مناطق پاییندست آن بودهاست
 .71آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و
رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به
دورترین مناطق کشور ،حقیقتاً افتخارآفرین است

 1در موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمری ا ،مسئلهی فلسطین و ظلم تاریخی بهه ملّهت آن،
مسئلهی جنگافروزیها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملّتها و امثال آن
 2الش بیرونی تحریم و وسوسههای دشمن است که در صورت اصالح مش ل درونی ،کهماثهر و حتّهی
بیاثر خواهد شد .الش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است
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 .72روی رد دینی و اخالقی در جمهوری اسالمی ،دلهای مستعد و نورانی بویژه جوانان را
مجذوب کرد و فضا را به سود دین و اخالق دگرگون کرد
 .73در جمهوری اسالمی مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدّس ،با
ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالت را زنده و نمایان
در برابر شم همه نهاد
 .74در جمهوری اسالمی پدران و مادران و همسران با احساس وظیفهی دینی از عزیزان خود
که به جبهههای گوناگون جهاد میشتافتند دل کندند و سپس ،آنگاه که با پی ر خونآلود
یا جسم آسیبدیدهی آنان روبهرو شدند ،مصیبت را با ش ر همراه کردند
 .75در جمهوری اسالمی مساجد و فضاهای دینی رونقی بیسابقه گرفت
 .76در جمهوری اسالمی صف نوبت برای اعت اف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و
مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران
جوان داوطلب و فداکار آکنده شد
 .77در جمهوری اسالمی نماز و حج و روزهداری و پیادهروی زیارت و مراسم گوناگون دینی
و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همهجا بهویژه میان جوانان رونق یافت و تا
امروز ،روزبهروز بیشتر و باکیفیّتتر شده است
 .78اارتقای معنوی ملت ایران در سایهی جمهوری اسالمیا همه در دورانی اتّفاق افتاده که
سقوط اخالقی روزافزون غرب و پیروانش و تبلیغات پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و
زن به لجنزارهای فساد ،اخالق و معنویّت را در بخشهای عمدهی عالم منزوی کرده و
این معجزهای دیگر از انقالب و نظات اسالمی فعّال و پیشرو است
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 .79در جمهوری اسالمی نماد پُرابّهت و باش وه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و
زورگویان و مست بران جهان و در رأس آنان آمری ای جهانخوار و جنایتکار،
روزبهروز برجستهتر شد
 .81مهمترین عیوب اقتصاد کشور عبارتند از:

1



وابستگی اقتصاد به نفت



دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت نیست



نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی



استفادهی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور



بودجهبندی معیوب و نامتوازن



عدت ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد



عدت رعایت اولویّتها و وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از
دستگاههای ح ومتی

 .81نسبت فساد در میان کارگزاران ح ومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از
کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود ،بسی کمتر
است و بحمداهلل مأموران این نظات غالباً سالمت خود را نگاه داشتهاند ،ولی حتّی آنچه
هست غیر قابل قبول است

ب .حقیقتها؛ حوزهی باور
 .1حقیقتهای انقالب اسالمی

 1پیامد این عیوب مش الت زندگی مردت از قبیل بی اری جوانها ،فقر درآمدی در طبقهی ضعیف و امثال
آن است.
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 .82شعارهای جهانی انقالب اسالمی هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد:
آزادی ،اخالق ،معنویّت ،عدالت ،استقالل ،عزّت ،عقالنیّت ،برادری
 .83انقالب اسالمی به هیچ بهانهای از ارزشهایش فاصله نمیگیرد
 .84انقالب اسالمی پس از نظاتسازی ،به رکود و خموشی د ار نمیشود
 .85انقالب اسالنی میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی-
بیند
 .86انقالب اسالمی همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای خویش است
 .87انقالب اسالمی تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست
 .88انقالب اسالمی به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد
 .89انقالب اسالمی نفد را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد
 .91رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها است و دست و دلهای امین و خدمتگزار ،به-
مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان است
 .2حقیقتهای جمهوری اسالمی
 .91جمهوری اسالمی متحجّر و در برابر پدیدهها و موقعیّتهای نو به نو ،فاقد احساس و
ادراک نیست
 .92جمهوری اسالمی به اصول خود بهشدّت پایبند است
 .93جمهوری اسالمی به مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان بهشدّت حسّاس است
 .94جمهوری اسالمی با خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند
 .95جمهوری اسالمی برایش مهم است که را بماند و گونه بماند
 .96فاصلهی میان بایدها و واقعیّتها طیشدنی است
 .3حقیقتهای راهبردی
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 .97بدون این کلید اساسیِ همهی قفلها (امید و نگاه خوشبینانه به آینده)  ،هیچ گامی نمی-
توان برداشت
 .98دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابت ارهای ایرانی ،در بسیاری از عرصهها با شم
ت ریم و احترات مینگرد
 .99همهی راهحلها در داخل کشور است
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 .111تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بیجبران اخالقی و
اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است
 .4حقیقتهای سیاسی
 .111حقیقت را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید
 .112استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و ح ومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر
جهان است
 .113آزادی اجتماعی بهمعنای حقّ تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهی افراد
جامعه است
 .114استقالل و آزادی از جملهی ارزشهای اسالمیاند
 .115استقالل و آزادی عطیّهی الهی به انسانهایند
 .116استقالل و آزادی تفضّل ح ومتها به مردت نیستند

 1این که کسی گمان کند که «مش الت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم ههم مقاومهت
ضدّ است باری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بهر
پنجهی گرگ است» خطایی نابخشودنی است .این تحلیل سراپا غل  ،هر ند گهاه از زبهان و قلهم برخهی
غفلتزدگان داخلی صادر میشود ،امّا منشأ آن ،کانونهای ف ر و توطئهی خارجی است که با صد زبان به
تصمیمسازان و تصمیمگیران و اف ار عمومی داخلی القا میشود.
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« .117استقالل» نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود
تعریف شود
« .118آزادی» نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف
شود.
 .119عزّت ملّی ،رواب خارجی و مرزبندی با دشمن شاخههایی از اصلِ «عزّت ،ح مت ،و
مصلحت» در رواب بینالمللیاند
 .111امروز ملّت ایران عالوه بر آمری ای جنایتکار ،تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز
خدعهگر و غیر قابل اعتماد میداند
 .111پیشنهادهای سردمداران نظات سلطه عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است
 .112در مورد آمری ا حلّ هیچ مش لی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مادّی و
معنوی محصولی نخواهد داشت
 .5حقیقتهای اقتصادی
 .113اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است
 .114اقتصاد قوی ،نقطهی قوّت و عامل مهمّ سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و
اقتصاد ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است
 .115فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر ،اثر میگذارد ،اقتصاد البتّه هدف جامعهی اسالمی
نیست ،امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید
 .116عدالت در صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسالمی
نیز دارای همان شأن و جایگاه است
 .117عدالت کلمهای مقدّس در همهی زمانها و سرزمینها است
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 .118عدالت بهصورت کامل ،جز در ح ومت حضرت ولیّعصر (ارواحنافداه) میسّر نخواهد
شد ولی بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت مم ن و فریضهای بر عهدهی همه بهویژه
حاکمان و قدرتمندان است
 .119عدالت و مبارزه با فساد الزت و ملزوت ی دیگرند
 .121فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی ،تودهی رکین کشورها و نظاتها است
 .121اگر فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی در بدنهی ح ومتها عارض شود ،زلزلهی
ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است و این برای نظامی ون جمهوری اسالمی
که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوت و مبنائیتر از مقبولیّت اجتماعی است،
بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظاتها است
 .6حقیقتهای معنوی
 .122معنویّت و اخالق ،جهتدهندهی همهی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی و نیاز
اصلی جامعه است
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 .123بودن معنویّت و اخالق ،محی زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی ،بهشت میسازد و
نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی ،جهنّم میآفریند
 .124شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر ه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار
میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش است
 .125اخالق و معنویّت ،با دستور و فرمان به دست نمیآید ،پس ح ومتها نمیتوانند آن را
با قدرت قاهره ایجاد کنند
 1معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل :اخالص ،ایثهار ،توکّهل ،ایمهان در خهود و در
جامعه است ،و اخالق به معنی رعایهت فضهیلت ههایی هون خیرخهواهی ،گذشهت ،کمهک بهه نیازمنهد،
راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبهنفس و دیگر خلقیّات نی و است.
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 .7حقیقتهای رسانهای
 .126دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و دروغپردازی دربارهی گذشته و حتّی زمان
حال را دنبال میکنند
 .8حقیقتهای علمی
 .127دانش ،آش ارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور است و روی دیگر دانایی،
توانایی است

ج .چشماندازها؛ حوزهی بینش (برنامه)
 .1مسئولیتهای جوانان
 .128فاصلهی میان بایدها و واقعیتها بیشک در آینده ،با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و
پُرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد شد
 .129جوانان عزیز! باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید
 .131جوانان عزیز! انقالب اسالمی را هر ه بیشتر به آرمان بزرگش (ایجاد تمدّن نوین
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمیارواحنافداه) نزدیک کنید
 .131شم امید برای اجرای عدالت به شما جوانها است
 .132راه طیشده فق قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظات جمهوری
اسالمی است .دنبالهی این مسیر که به گمان زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با
همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابت ار شما جوانان طی شود
 .133مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ،در همهی میدانهای
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویّت و
عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار مسئولیّت دهند
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 .134مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان از تجربهها و عبرت-
های گذشته بهره گیرند
 .135مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان نگاه انقالبی و
روحیهی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند
 .136مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ایران عزیز را الگوی
کامل نظات پیشرفتهی اسالمی بسازند
 .137همّتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند توانست ظرفیّتهای طبیعی و
انسانی ،کمنظیری را که تاکنون بیاستفاده یا کماستفاده مانده ،فعّال و در پیشرفت مادّی و
معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند

1

 .138شما جوانان باید پیشگات در ش ستن محاصرهی تبلیغاتی باشید
 .139شما جوانان باید در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید
 .141شما جوانان باید ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید
 .141شما جوانان قدر خود را بدانید و با قوّت خداداد ،به سوی آینده خیز بردارید و حماسه
بیافرینید
 .142مطالبهی عمومی من از شما جوانان آن است که راه رشد دانش و فنّاوری را با احساس
مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید

 1از مهمترین ظرفیّتها ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی 7 ،درصد
ذخایر معدنی جهان ،منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی میهان شهرق و غهرب و شهمال و
جنوب ،بازار بزرگ ملّی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن  15همسایه بها  611میلیهون جمعیّهت ،سهواحل
دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی ،اقتصاد بزرگ و متنوّع
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 .143جوانان عزیز! سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده ،بهپاخیزید و دشمن
بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما بهشدّت بیمناک است ناکات سازید
 .144بیگمان یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّ بر دانستههای اقتصادی در درون
دولت خواهند توانست با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مش الت را حل کنند
(دوران پیشِرو باید میدان فعّالیّت نین مجموعهای باشد)
 .145برای اجرای شایستهی عدالت ،شم امید به شما جوانها است
 .146اشخاص و نهادهای غیرح ومتی نیز در قبال تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک
جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن از طریق ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر برعهده
دارند
 .147مقابله با تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،جهادی همهجانبه و
هوشمندانه میطلبد که باز شم امید در آن به شما جوانها است
 .2مسئولیتهای مسئوالن
یکم .مسئولیتهای حاکمیتی
 .148انقالب اسالمی از نظریّهی نظات انقالبی تا ابد دفاع میکند
 .149عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی ،بسی برتر از وضعیت موجود است
 .151ح ومتها موظّف به تأمین استقالل و آزادی هستند
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 .151تالش و جهاد برای رشد هر ه بیشتر شور معنوی و وجدان اخالقی ،بدون همراهی
ح ومتها توفیق ندانی نخواهد یافت

« 1استقالل» نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزههای خهود تعریهف شهود و
«آزادی» نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود.
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 .152ح ومتها باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند
 .153ح ومتها باید زمینه را برای رواج رفتار اخالقی و معنوی در جامعه فراهم کنند
 .154ح ومتها باید به نهادهای اجتماعی برای رواج رفتار اخالقی و معنوی در جامعه
میدان دهند و کمک برسانند
 .155ح ومتها باید با کانونهای ضدّ معنویّت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند
 .156ح ومتها نباید اجازه دهند که جهنّمیها مردت را با زور و فریب ،جهنّمی کنند
 .157دستگاههای مسئول ح ومتی وظایف سنگینی در قبال تهاجم روزافزون دشمنان به دل-
های پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهاالن از طریق ابزارهای رسانهای پیشرفته و
فراگیر برعهده دارند

1

دوم .مسئولیتهای مدیران و کارگزاران نظام
 .158همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقامات ح ومت جمهوری
اسالمی است
 .159همهای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیا باید از شیطانِ حرص برحذر باشند
 .161همهای مقامات ح ومت جمهوری اسالمیا باید از لقمهی حرات بگریزند
 .161خطر بُروز تهدید وسوسهی مال و مقات و ریاست در جمهوری اسالمی هم که روزی
مدیران و مسئوالنش مسابقهی زهد انقالبی و سادهزیستی میدادند ،هرگز بعید نیست
 .162مبارزه ابا فسادا نیازمند انسانهایی باایمان و جهادگر و منیعالطّبع با دستانی پاک و دل-
هایی نورانی است

 1در دورهی پیشِرو باید دراینباره برنامههای کوتاهمدّت و میانمدّت جامعی تنظیم و اجرا شود.
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 .163در جمهوری اسالمی ،دلهای مسئوالن بهطور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد
 .164در جمهوری اسالمی دلهای مسئوالن باید از ش افهای عمیق طبقاتی بهشدّت بیمناک
باشد
سوم .مسئولیتهای اقتصادی
 .165دههی دوّت شمانداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته و نیز
ظرفیّتهای استفادهنشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی
ارتقاء یابد
 .166شتاب رشد دانش و فنّاوری باید سالها با شدّت باال ادامه یابد تا عقبافتادگیها
جبران شود
 .167بارها بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیّت و توزیع
عدالتمحور و مصرف بهاندازه و بیاسراف ،و مناسبات مدیریّتی خردمندانه تأکید شده-
است
 .168راهحلّ مش الت اقتصادی ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که بخشهای مهم آن
عبارت است از:

1



درونزایی اقتصاد کشور



مولّد شدن و دانشبنیان شدن اقتصاد کشور



مردمی کردن اقتصاد



تصدّیگری ن ردن دولت

 1برای همهی بخشهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید برنامههای اجرایی تهیّهه شهده و بها قهدرت و
نشاط کاری و احساس مسئولیّت ،در دولتها پیگیری و اقدات شود.
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واقعیتها ،حقیقتها و چشماندازها در بیانیهی گام دوم


برونگرایی با استفاده از ظرفیّتهای متنوع کشور

 .169الزت است دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور
دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند( 1بهویژه در درون دستگاههای
ح ومتی)
 .171دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت ،از تش یل نطفهی فساد
پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند
 .171مبارزه ابا فسادا بخش اثرگذاری از تالش همهجانبهی نظات جمهوری اسالمی در راه
استقرار عدالت است
 .172در توضیح و تشریح عدالت در جمهوری اسالمی باید کارهای بیشتری صورت گیرد
 .173توطئهی واژگونهنمایی و الاقل س وت و پنهانسازی عدالت در جمهوری اسالمی باید
خنثی گردد
 .174آنچه تاکنون دربارهی عدالت در جمهوری اسالمی انجات شده با آنچه باید میشده و
بشود ،دارای فاصلهای ژرف است
 .175در جمهوری اسالمی کسب ثروت نهتنها جرت نیست که مورد تشویق نیز هست
 .176تبعیض در توزیع منابع عمومی و میداندادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران
اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،بهشدّت ممنوع است
 .177غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،بههیچرو مورد قبول نیست
چهارم .مسئولیتهای دولت

 1وسوسهی مال و مقات و ریاست ،زمینهساز فساد است.
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 .178همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی -موظّف به حراست از استقالل و آزادی با
همهی وجودند.
 .179دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آمری ای جنایتکار و تعدادی از
دولتهای اروپایی با دقّت حفظ کند
 .181دولت جمهوری اسالمی باید از ارزشهای انقالبی و ملّی خود ،یک گات هم عقبنشینی
ن ند
 .181دولت جمهوریاسالمی نباید از تهدیدهای پوچ آمری ایجنایتکار و تعدادی از دولت-
هایاروپایی بهراسد
 .182دولت جمهوری اسالمی در همهحال ،باید عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته
باشد
 .183دولت جمهوری اسالمی باید ح یمانه و مصلحتجویانه و البتّه از موضع انقالبی،
مش الت قابل حلّ خود را با دولتهای اروپایی حل کند

126

