
انقالب ها همیشه موضوعی جذاب 
و  جامعه شناســان  بــرای 
سیاستمداران در صد ســال اخیر بوده است. 
انقــالب،  دربــاره ی  همیــن،  بــرای 
نظریه پردازی های عدیده و مختلفی شــده 
اســت. مثال کریــن برین تــون، یکــی از 
نظریه پردازان انقالب در کتاب »کالبدشکافی 
چهار انقالب« معتقد است در هر انقالبی، پس 
از پیروزی انقالبیون، دوران امید و شادی که 
متمایــز از دوران ماقبل انقالب اســت آغاز 
می شود. او این دوران را دوران ماه عسل انقالب 
می خوانــد. دورانــی که حکومت پیشــین 
فروپاشــیده و نظام جدید جای آن را گرفته 
است. اما دوران ماه عســل، خیلی زود تمام 
می شــود و با شــکل گیری تضادهای درون 
انقالب، موجبات مرگ انقالب فراهم می شود. 

مرحوم شــریعتی هم درباره ی خطر تبدیل 
شــدن "نهضت" به "نهاد" مباحثی را مطرح 
کرده بود. او معتقد بود در جامعه، یک حرکتی 
بر مبنای شکل گیری ایده آل ها و آرمان ها به 
وجود می آید و درصدد برهم زدن وضع موجود 
است. اما همین که حرکت، وضع موجود را از 
بین برده و به پیروزی رسید و مبارزه تمام شد، 
حالت انقالبی اش را از دست داده و محافظه کار 

می شود. 

     انقالبی به خالف آمد عادت
نظیر چنین تحلیل هایی، دربــاره ی انقالب 
اســالمی ایــران نیــز در پــاره ای از مواقع 
استفاده شده اســت. درحالی که اساسا این 
مشابهت ســازی ها به دالیل مختلف اشتباه 
است. یک دلیل آنکه انقالب اسالمی برخالف 
ســایر انقالب های دیگر، انقالبی تک علتی 
نبوده است. انقالب های دنیا، معموال یا عامل 
اقتصادی و طبقاتی داشــتند، یا سیاسی، یا 
اجتماعی و امثالهم. اما انقالب اسالمی »یک 
انقالب همه جانبه اســت. مثل خوِد اســالم 
است. همانطوری که اســالم ابعاد معنوی و 

اخالقی دارد، ابعاد الهــی دارد، در عین حال 
ناظر به زندگی مردم است؛ بعد اقتصادی، بعد 
سیاسی، بعد اجتماعی در اسالم وجود دارد؛ 
انقالب اسالمی هم دارای ابعاد مختلف بود و 
راز ماندگاری انقالب اسالمی و روزبه روز زنده تر 
شــدن این انقالب در سطح منطقه و جهان، 
همین ابعاد گوناگون آن است که با نیازهای 

بشر متوازن و همراه است.« 87/3/14
دلیل دیگر هم اینکه دینامیسم انقالب اسالمی 
ایران برخالف همه ی انقالب های دیگر، نه یک 
امر بیرونی، که مبتنی بر یک »تحول درونی« 
است، تحولی که ابتدائا در درون انسان ها رقم 
می خورد. یعنی »انقالب، انقالب مردم است. 
انقالب مناسبات اجتماعی و اقتصادی، فرع بر 
انقالب مردم است. تا مردم منقلب نشوند، آن 
انقالب اقتصادی و تغییر و تبدیل مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم اصالً تحقق 

پیدا نمی کند.« 69/12/1 

        انقالبی گری به معنای ویرانگری نیست
انقالب اسالمی اما در این مقطع کنونی، با دو 
جریان مواجه است: جریانی که معتقد است 
برای مطالبه ی آرمان ها و استقرار شعارهای 
انقالب، حتــی می توان از "ســاختارها" هم 
عبور کرد و هیچ کس و هیچ چیزی نباید مانع 
و ســد راه این موضوع باشد. آنها معتقدند که 
علت العلل نهضت انقالب اســالمی، برپایی 
کامل آرمان ها و شــعارهای آن بوده اســت، 
بنابراین اگر در مســأله ای، ســاختار کنونی 
جمهوری اسالمی، قابلیت تحقق آن آرمان ها 
را نداشــت، می توان از آن هم حتی عبور کرد 
و معطل نمانــد. خروجی چنیــن تفکری، 
چیزی جز "آنارشیســم" نیست.درحالی که  
هر سیاستمدار و اهل تفکری خوب می داند 
که اگر ســاختارهای یک نظام سیاسی ولو 
با توجیهات درســت و با سردســت گرفتن 
شعارهای مقدس )مثال روحیه ی انقالبی گری 
یا عدالتخواهی( زیر ســؤال رفت، اساسا قوام 

و تداوم جامعه با مخاطرات عدیده ای مواجه 
خواهد شد. برای همین رهبر انقالب صراحتا 
فرمودند: »انقالبی گری هم فقط در بســتر 
نظام امکان پذیر اســت...  این جور نباشد که 
بعضی نظام را نفی کنند به عنــوان اینکه ما 
انقالبی هستیم؛ ارزش های نظام، ارکان نظام، 
بنیانهای نظــام را زیر ســؤال ببرند به عنوان 
اینکه مــا انقالبی هســتیم. انقالبی گری به 
معنای ویرانگری نیســت. انقالبی گری یک 
مشی صحیح و عاقالنه و پُرانگیزه و پُرامید و 
شجاعانه به سمت اهداف واال است؛ این تعریف 
و معنای انقالبی گری اســت؛ و این فقط در 
بستر و مسیر نظام اسالمی یعنی نظام موجود 
امکان پذیر اســت؛ خارج از ایــن امکان پذیر 
نیست. انقالبی گری، ساختارشکنی نیست؛ 
تخریب نظاِم ناشی از انقالب نیست.« 97/3/7    

              انقالبی گری برای همیشه
درســت نقطه ی مقابل این جریــان، تفکر 
"دیوان ســاالری" و "تکنوکراســی" قــرار 
دارد. جریانی کــه معتقد اســت روحیه ی 
انقالبی گری، برای زمان پیروزی انقالب است 
نه استقرار آن، شــعارهای انقالب هم به درد 
انقالب کردن می خورد نــه حکومت کردن. 
از نظر اینان، انقالب و انقالبی گری محصول 
"تب تند جامعه" اســت و بنابراین بالفاصله 
بعد از پیــروزی، می بایســت بــه وضعیت 
"عادی")نرمال( بازگشــت. خروجی چنین 
نگاهی، چیزی جز »محافظه کاری« و تسلیم 
صرف ساختار شدن نیست. »در مجموعه ی 
انقالب، از اّوِل انقالب یک تفّکر غلطی وجود 
داشت و آن این بود که انقالب، تا وقِت تشکیل 
نظام است؛ وقتی که نظام تشکیل شد و نهادها 
و مقّررات و دیوان ساالری و مانند اینها مستقر 
شــد، دیگر انقالب برود دنبال کارش؛ دیگر 
کاری با انقــالب نداریم؛ انقــالب را هم معنا 
می کنند به تنش و دعوا و سروصدا و کارهای 
غیر قانونی و از این حرف ها... اگر وسط راه به 

این نتیجه رســیدیم که انقــالب دیگر الزم 
نیســت، دیگر دیوان ســاالری و تشکیالت 
حکومت ]باشد، آرمان ها تحّقق پیدا نمی کند[. 
مگر ما اصالً انقالب کردیم بــرای اینکه آنها 
بروند، حکومت را بدهند به ما؟ مگر برای این 
انقالب کردیم که حکومــت را ]بگیریم[؟... 
هدف این نبــود که یک عــّده ای مدیریّت را 
تحویل ما بدهند، ما هم مثل آنها شروع کنیم 
مدیریّت کردن، منتها ]آنهــا[ آدم های بدی 
بودند، مــا آدم هایی خوبی باشــیم؛ که اگر 
آن جور باشــد خوب هم نمی مانیم؛ انســاْن 
خوب هم نمی مانَد. پس بنابراین، انقالب باید 

استمرار پیدا کند.« 97/3/7

       راهکار رهبر انقالب برای خروج از این دو آفت
راه حل دچار نشدن به این دو آفت اما همانی 
اســت که رهبر انقالب در بیانیه ی »گام دوم 
انقالب« به آن اشاره کردند: دفاع از نظریه ی 
»نظام انقالبی«. نظام انقالبی آنگونه که رهبر 
انقالب تشریح می کنند، نه این است و نه آن: 
»انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود 
و خموشــی دچار نشده و نمی شــود و میان 
جوشــش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی 
تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریّه ی 
نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند.« 97/11/22 در 
نظام انقالبی می توان در عین پایبند بودن به 
ساختار، انقالبی هم ماند و برای بهبود ساختار، 
تالش شــبانه روزی کرد. در نظــام انقالبی، 
اصل بر "ساختن" اســت نه"تاختن". اصل بر 
"حرکت" است نه "جمود"، که نظام انقالبی 
»همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای 
انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای خویش 
است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. 
به نقدها حّساسّیت مثبت نشان می دهد و آن 
را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های 
بی عمل می شــمارد، اّما به هیــچ بهانه ای از 
ارزش هایش که بحمداهلل با ایمان دینی مردم 

آمیخته است، فاصله نمی گیرد.« 97/11/22
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ما که خیلی شهید داده ایم اّما این نکته قابل تأّمل است و ما را باید آگاه کند، هشیار کند که امنّیت 
به چه قیمتی به دست می آید... به قیمت خون جوانان ما و بهترین جوان های ما. درود خدا بر این 
جوان های اصفهانی، درود مالئکه ی الهی بر آنها، درود خدا بر مردم شهیدپرور اصفهان که پریروز 
آن تشییع  جنازه ی عجیب را برای این جوان ها به راه انداختند. مردم اصفهان هم جزو پیشگامان 
این نهضت و این حرکتند. این خیلی کار مهّمی است... درود خدا بر سپاه پاسداران و بقّیه ی عناصر 
حافظ امنّیت؛ بر نیروی انتظامی، بر ارتش و دیگران که این جــور فداکاری می کنند و جانبازی 

می کنند. این انقالب، این عّزت ملّی، این امنّیت، با این جانفشانی ها به دست آمده.    97/11/29    

درود خدا    بر این جوان های اصفهانی

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران انقالب اسالمی

امام کالم

این پاسدارها بودند که مملکت را در زمانی 
که هیچ کس نمی توانست، حفظ کردند         
شــما این را بدانید که من به شــماها عالقه 
دارم؛ به پاسدارها. پاسدارها بودند که مملکت 
ما را در یک زمانی که هیچ کس نمی توانست 
حفظ بکند، اینها حفظ کردند. اآلن هم دارند 

حفظ می کنند. این یک عالقه ی الهی اســت که ما به شما داریم. و این را بدانید که یک 
مطلبی که بر خالف صالح شما باشد، این بر خالف صالح اسالم است، و ما نخواهیم زد. 
لکن اگر یک مطلبی را من اآلن گفتم به شما، که باید راه را چطوری رفت، بدانید که این  

هم صالح شماست، و هم صالح مملکت تان است.   58/9/4

دیدار برش

جوان ها برای رساندن کشور به قله، خودسازی کنند

البالغه نهج 

البالغه نهج 

سیاسی روش تحلیل

 مـن به شـما جوان هـا عـرض می کنـم - چـون فردا مـال شـما جوان هـا اسـت، این 
کشـور مـال شـما جوان هـا اسـت- کـه جوان هـا خودسـازی کننـد، خـود را آمـاده 
کننـد از لحـاظ روحـی، از لحـاظ جسـمی، از لحـاظ علمـی، از لحـاظ توانایی هـای 
مدیریّتی. کشـور باید به دسـت جوان هـا اداره بشـود. از مشـورت پیـران، از تجربه ی 
پیـران اسـتفاده کننـد اّمـا جوان هـا موتـوِر پیشـران کشـور هسـتند. جوان هـا 
خودشـان را آمـاده کننـد - همان طـور کـه عـرض کـردم، هـم از لحـاظ روحـی و 
معنـوی، هـم از لحـاظ اخالقـی، هـم از لحـاظ علمـی، هـم از لحـاظ درس خواندن، 
هم از لحاظ جسـمی، هـم از لحـاظ توانایی هـای مدیریّتـی، تشـکیالتی، انجمن ها- 
آینده ی این کشـور مـال شـما اسـت، بایـد بتوانیـد ]آن را[ اداره کنید. این کشـور را 

می توانیـد سـِر قلّـه برسـانید.    97/11/29 

بدتریـن اشـکال و اشـکال وارد بـر محیط دانشـجوئی این اسـت کـه دانشـجو دچار 
محافظـه کاری شـود و حرفش را بـا مالحظـه ی موقع و مصلحـت خیالی بیـان کند؛ 
نـه، دانشـجو بایـد حرفـش را صریـح بزنـد. البتـه در کنـار ایـن صراحـِت در بیـان، 
صداقت در نیت هـم باید وجود داشـته باشـد و در کنـار او، سـرعت در پذیرش خطا؛ 
اگـر ثابت شـد که خطاسـت. فـرق شـمای جـوان و دانشـجو و صـادق و پاکیـزه دل، 
بـا یـک آدم سیاسـی کار بایـد در همیـن باشـد؛ حرف تـان را صریـح بزنیـد؛ آنچـه 
را کـه می زنیـد، از دل بزنیـد؛ و اگـر چنانچـه معلـوم شـد که اشـتباه اسـت، سـریع 
 پـس بگیریـد؛ راحـت. این، بـه نظر مـن یکـی از بهتریـن شـاخصه های دانشـجوئی

 است.    87/7/7 

]ابوحمزه ی ثمالی از حضرت امام سجاد)(  روایت می کند که[ حضرت فرمود: سخن 
ی الّرزَق«، رزق انسان را زیاد می کند و نماء  نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد می کند. »و ُیَنمِّ
ینِسُئ فی األجل«، اجل انسان را به تأخیر می اندازد. »و ُیَحبُِّب إىل األهل«، انسان  می دهد. »و ُ
را در میان اهل خود و خانواده ی خود محبوب می کند. اینها همه آثار دنیایی سخن نیکو 
و قول حسن است؛ یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است ]مانند[ اسم خدا و 
پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش ]بیان 
شود[؛ قول حسن طبعاً الزمه اش این است که با روی خوش و با زبان خوش ادا بشود. آثار 
یدِخُل الَجّنة«، این هم اثر اخروی اش است که انسان را به بهشت  دنیوی اش اینها است. »و ُ

می کشاند.   94/2/8          |           1( االمالی شیخ صدوق، صفحه ی ۵۰

سخن نیکو رزق انسان را زیاد می کند

در بسـیاری از اوقـات یـک مسـئله ی اصلی در کشـور وجـود دارد کـه همـه باید همت 
کنند و به سـراغ این مسـئله ی اصلـی برونـد؛ باید مسـئله ی کانونی کشـور این باشـد؛ 
امـا ناگهـان می بینیـم از یـک گوشـه ای یـک صدائـی بلنـد می شـود، یـک مسـئله ی 
حاشـیه ای درسـت می کنند، ذهن هـا متوجـه آن می شـود. این مثـل ایـن می ماند که 
در یک مسـافرت مهمـی، کاروانـی، قطـاری دارد حرکت می کنـد، هدفش رسـیدن به 
یک نقطـه ی خـاص اسـت؛ ناگهـان ذهن ها را مشـغول کننـد به یـک چیز حاشـیه ای 
در بیابـان، از راه باز بمانند، احیانـاً امکان ادامه ی حرکت هم از آنها گرفته شـود. مسـائل 
حاشـیه ای نباید به میان بیاید. مردم ما خوشـبختانه قدرت تحلیل دارند، هوشـمندند، 
هوشـیارند؛ می توانند مسـائل فرعـی و حاشـیه ای را از مسـائل اصلی جدا کننـد. توجه 

شـود مسـائل حاشـیه ای کانون توجه افکار عمومی قـرار نگیـرد.   9۰/1/1 

امام )( - البته نه به دانشجویان - مکرر به سیاستمداران و نمایندگان و مسئوالن و فعاالن 
سیاسی توصیه می کردند و می گفتند مثل مباحثه ی طلبه ها رفتار کنید. طلبه ها در هنگام 
مباحثه، گاهی اوقات علیه هم عصبانی می شوند - حاال مضمون هم می گویند به طلبه ها، 
می گویند کتاب تو سر هم می زنند! که البته چنین چیزی نیســت - بحث می کنند، داد 
می کشند؛ کسی نگاه کند، خیال می کند این ها می خواهند مثالً همدیگر را تکه پاره کنند؛ در 
حالی که نه، مباحثه که تمام می شود، بلند می شوند می روند با همدیگر سر سفره می نشینند 
و آبگوشت شان را می خورند، با هم حرف می زنند، با هم دوست اند، رفیق اند. امام می گفتند: 
سیاســیون  - چه در مجلس، چه در دولت، چه در حزب جمهوری اسالمی که آن وقت ما 
داشتیم، یا بقیه ی عرصه های سیاسی - این جوری با هم رفتار کنند. ممکن است اختالف 

نظر هم باشد، بگومگو هم باشد، اما نگذارید کدورت و دشمنی به میان بیاید.    92/۵/6 

امام می گفتند نگذارید بحث های سیاسی به کدورت بینجامدنباید مسائل حاشیه ای کانون توجه افکار عمومی قرار بگیرد

ورزش برای جوان ها الزم، برای مسن ها واجب مؤکد است   
همان طور که ورزش برای جوان ها الزم است، برای مسن ترها هم الزم است. بلکه 
می شود گفت برای جوان ها الزم اســت، برای مسن ها واجب مؤّکد است... گاهی 
من در همین راه »ُکلک چال«... خانم هایی را می بینم که با چادر مشــکی این راه 
را طی می کنند. با این که قسمتی از این راه، بسیار ناهموار و یا به قول ما مشهدی ها 
قلب است، درعین حال خانم ها این راه ناهموار را تحّمل می کنند و با چادر مشکی 
می آیند. خوب؛ این هّمت است دیگر. من این طور زنها و همچنین افراد مسّنی که 

این راه های طوالنی را طی می کنند و می روند، بسیار تحسین می کنم.      7۵/6/2

مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما هنگام کوهپیمایی  |   7۵/6/2
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

بزرگترین آسیب و اشکال برای محیط دانشجوئی چیست؟

انقالب زنان و

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

توصیه  به مسئولین کشور این است که دشــمن را درست بشناسند، فریب خدعه  ی 
دشمن را نخورند. دشــمن از طرق مختلف وارد می شود؛ گاهی دندان نشان می دهد، 
گاهی مشت نشان می دهد، گاهی هم لبخند نشان می دهد؛ همه ی اینها به یک معنا 
است. لبخند دشمن هم مثل همان دندان نشــان دادِن دشمن است، فرقی نمی کند، 
دشــمنی اســت: َقد بََدِت الَبغضاُء ِمن أَفواِهِهم َو مــا تُخفی ُصدوُرُهــم أَکَبُر؛ آنچه 
در دل های نجس و سرشــار از بغض و کینه ی آنها وجود دارد از اســالم و مســلمین 
و بخصوص جمهوری اسالمی، خیلی بیشــتر از آن چیزی است که در حرف هایشان 
ظاهر می شود. فریب دشمن را نخورند، خدعه ی دشــمن را قبول نکنند. امروز شما 
مالحظه می کنید که غربی ها به معنای واقعی کلمــه دارند خدعه می کنند. حاال کار 
آمریکا که دیگر از خدعه گذشــته و کاماًل آشکار و شمشــیر از رو]بسته[ است، ]اّما[ 
اروپایی ها هم دارند همین جور با خدعه عمــل می کنند. من نمی گویم چه کار کنند؛ 
دولتی ها بنشینند فکر کنند، ]منتها[ مواظب باشــند مخدوع نشوند، مواظب باشند 
فریب نخورند، از دشــمن رودســت نخورند، به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، 
خودشــان را و ملّت را دچار مشــکل نکنند؛ هم فریب نخورند، هم از دشمن وحشت 
نکنند؛ بدانند که دست خدا باالی دست ها است و خدای متعال طرف دار و پشتیبان 
ملّتی است که دین او را نصرت می کنند و یاری می کنند و این ملّت بحمداهلل این کار 

را انجام خواهد داد.   97/11/29  

این، آن علِی درخشــان تاریخ است؛ خورشــیدی که قرن ها درخشــیده و روزبه روز 
درخشان تر شده اســت. این بزرگوار، هرجا که گوهر انسانی وجودش الزم بود، حضور 
داشت؛ ولو هیچ کس نبود. می فرمود: »ال تستوحشــوا فی طریق الهــدی لِِقلَّة اهله)1(«؛ اگر 
در اقلّّیت اید و همه یا اکثریت مردم دنیا با شما بدند و راهتان را قبول ندارند، وحشت 
نکنید و از راه برنگردید. وقتی راه درســت را تشــخیص دادید، با همه ی وجود آن را 
بپیمایید. این منطق امیرالمؤمنین )( بود؛ منطقی شجاعانه که آن را در زندگی خود 
به کار بست. در حکومت خود هم که کمتر از پنج سال طول کشید، باز همین منطق 

امیرالمؤمنین )(  بود. هرچه نگاه می کنید، شجاعت است.  74/11/2۰ 
1(  خطبه 2۰1 

ما معتقدیم زنان در هر جامعه ی سالم بشری قادرند و می باید فرصت پیدا کنند که در حد 
سهم خود، تالش و مسابقه ی خویش را در پیشرفتهای علمی و اجتماعی و سازندگی و 
اداره ی این جهان به عهده بگیرند. از این جهت، میان زن و مرد هیچ تفاوتی نیست. هدف 
از آفرینش هر فرد انسان، عبارت از همان هدف آفرینش بشریت است؛ یعنی رسیدن به 
کمال بشری و بهره بردن از بیشترین فضایلی که یک انسان می تواند به آن فضایل آراسته 
بشود. فرقی هم بین زن و مرد نیست. نشانه اش در درجه ی اول، فاطمه ی زهرا)( و در 

درجه ی بعد، دیگر زنان بزرگ تاریخ است.  68/1۰/26  

دولتی ها مواظب باشند که از اروپایی ها فریب  نخورند!

هرجا که به امیرالمؤمنین)( نیاز بود حضور داشت 
ولو هیچ کس نبود

زنان باید در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته باشند

حدیث شرح پاسخ پرسش

رهبری خاطرات

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانیه گام دوم انقالب: انقالب اســالمی میان جوشش انقالبی و نظم 

سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریّه ی نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند.

نه آنارشیسم 
نهنه  محافظه کاری

نا

شهادت: 97/11/24

شهادت: به دست
 تروریست های مزدور

مزار: گلزار شهدای اصفهان

انقالب اسـالمی چهلمین بهار پیروزی خود را هم پشـت سـر گذاشـت و مـردم با حضور پرشـور خـود در راهپیمایـی 22 بهمن، آغـاز ورود 
به دهه ی پنجـم را جشـن گرفتند. رهبـر انقـالب در ضمـن بیانیـه ی »گام دوم انقالب« و در راسـتای اسـتمرار مسـیر تحقق تمـدن نوین 
اسـالمی، با برشـمردن مزیت ها و کاسـتی های این راه طـی شـده، رهنمودهایی را برای رسـیدن بـه »آینده ی روشـن« و ادامـه ی دنباله ی این مسـیر 
که بـه بیان ایشـان به دشـوارِی گذشـته ها نیسـت، خطـاب به جوانـان و عمـوم مردم صـادر کردنـد. خـط حـزب اهلل در اطالع نگاشـت زیـر در قالب 

پرسش وپاسخ، به برخی از محورهای این بیانیه پرداخته است.

7 پرسش و پاسخ از بیانیه گام دوم انقالب

کلید همه قفل ها

1. انقالب چه برکاتی برای مردم و جوانان داشت؟
رژیم ننگین سلطنت اســتبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل کرد. جوانان را میدان دار 
اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریّت کرد. روحیه  و باور »ما می توانیم« را به همگان منتقل کرد. ثبات و 
امنّیت کشــور و تمامّیت ارضی و حفاظت از مرزها را پدید آورد. موتور پیشران کشور در عرصه ی علم و 
فّناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد. مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی 
به اوج رسانید. بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را به گونه ی شگفت آوری ارتقاء 
داد. کّفه ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. عیار معنویّت و اخالق را در فضای 
عمومی جامعه بگونه ای چشمگیر افزایش داد. نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران 

جهان و در رأس آنان آمریکای جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجسته تر شد.

2. جوانــان در گام دوم انقــالب چــه 
وظیفه ای دارند؟

راه طی شده فقط 
از مسیر  قطعه ای 
افتخارآمیــز بــه 
آرمان های  سوی 
نظــام  بلنــد 
جمهوری اسالمی 
اســت. دنباله ی این مســیر که به گمان زیاد، به 
دشــوارِی گذشــته ها نیســت، باید با هّمت و 
هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی 
شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان 
جوان، فّعاالن جــوان، در همــه ی میدان های 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در 
عرصه های دین و اخالق و معنویّت و عدالت، باید 
شانه های خود را به زیر بار مســئولّیت دهند، از 
تجربه ها و عبرت های گذشــته بهره گیرند، نگاه 
انقالبی و روحیه ی انقالبی و عمل جهادی را به کار 
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته ی 

اسالمی بسازند.

4.منشا مشکالت چیست و راه حل کجاست؟
  جوانــان عزیز 
سراســر  در 
کشــور بدانند 
کــه همــه ی 
در  راه حل هــا 
کشــور  داخل 
است. اینکه کسی گمان کند که »مشکالت 
اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت 
تحریم هم مقاومت ضّداستکباری و تسلیم 
نشدن در برابر دشمن اســت؛ پس راه حل، 
زانو زدن در برابر دشــمن و بوســه زدن بر 
پنجه ی گرگ اســت« خطایی نابخشودنی 
است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از 
زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر 
می شــود، اّما منشــأ آن، کانون های فکر و 
توطئه ی خارجی اســت که با صــد زبان به 
تصمیم ســازان و تصمیم گیــران و افــکار 

عمومی داخلی القاء می شود.

5.برای مبارزه با فساد و استقرار عدالت، چه 
انسان هایی نیاز است؟

ــت« و »مبارزه  »عدال
بــا فســاد« الزم و 
ــد...  ملــزوم یکدیگرن
ــد  ــد بدانن ــه بای هم
»طهــارت  کــه 
ــرط  ــادی« ش اقتص
مشــروعّیت همــه ی مقامــات حکومــت جمهوری 
ــرص  ــیطان ح ــد از ش ــه بای ــت. هم ــالمی اس اس
ــد و از  ــرام بگریزن ــه ی ح ــند و از لقم ــذر باش برح
و  بخواهنــد  کمــک  این بــاره  در  خداونــد 
دســتگاه های نظارتــی و دولتــی بایــد بــا قاطعّیت و 
ــاد پیشگیری و  ــکیل نطفه ی فس حساسّیت، از تش
ــارزه نیازمنــد  ــن مب ــد. ای ــارزه کنن ــا رشــد آن مب ب
انســان هایی بــا ایمــان و جهادگــر، و منیع الّطبــع با 
ــن  ــت. ای ــی اس ــی نوران ــاک و دل های ــتانی پ دس
مبــارزه بخــش اثرگــذاری اســت از تــالش 
همه جانبــه ای کــه نظــام جمهــوری اســالمی باید 

در راه استقرار عدالت به کار برد.

6.وضعیت عدالت در ایران بعد از انقالب اسالمی 
چگونه است؟

واقعّیــت آن اســت کــه 
دســتاوردهای مبــارزه با 
بی عدالتــی در این چهار 
دهه، با هیچ دوره ی دیگر 
گذشــته قابل مقایســه 
نیســت. در رژیم طاغوت 
بیشــترین خدمات و درآمدهای کشــور در اختیار گروه 
کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از 
نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و 
روستاها در آخر فهرست و غالباً محروم از نیازهای اّولیه ی 
زیرساختی و خدمت رســانی بودند. جمهوری اسالمی در 
شمار موّفق ترین حاکمّیت های جهان در جابه جایی خدمت 
و ثروت از مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرّفه نشین 
شهرها به مناطق پایین دســت آن بوده است. البّته عدالت 
مورد انتظار در جمهوری اســالمی که مایل اســت پیرو 
حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم 

امید برای اجرای آن به شما جوان ها است.

7. تفاوت ایرانِ امروز با ایرانِ آغاز انقالب چیست؟
ایران مقتدر، امروز هم مانند 
آغاز انقالب با چالش های 
مستکبران روبه رو است اّما 
با تفاوتی کامالً معنی دار. 
اگر آن روز چالش با آمریکا 
بر ســر کوتاه کردن دست 
عّمال بیگانه یا تعطیلی ســفارت رژیم صهیونیستی در 
تهران یا رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، امروز چالش بر 
سِر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و 
برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی غرب آسیا 
و حمایــت جمهوری اســالمی از مبــارزات مجاهدان 
فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم 
برافراشــته ی حزب اهلل و مقاومت در سراسر این منطقه 
است... و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی 
خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر 
نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای مقابله ی 
سیاسی و امنّیتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به 
یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بیند و 

البّته باز هم در رویارویی، شکست می خورد.
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3. نخستین و ریشه ای ترین جهاد جوانان در گام دوم 
چیست؟ 

پیــش از همــه چیــز، 
نخســتین توصیه ی من 
امید و نگاه خوشبینانه به 
آینده اســت. بدون این 
کلیــد اساســِی همه ی 
قفل هــا، هیــچ گامــی 
نمی توان برداشــت. آنچه می گویم یک امید صادق و 
مّتکی به واقعّیت های عینی اســت. در خود و دیگران 
نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از 
خود و دیگران برانید. این نخســتین و ریشــه ای ترین 
جهاد شما است. نشــانه های امیدبخش در برابر چشم 
شما است. رویش های انقالب بســی فراتر از ریزش ها 
است و دســت و دل های امین و خدمتگزار، به مراتب 
بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا 
به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در 
بسیاری از عرصه ها با چشــم تکریم و احترام می نگرد. 
قدر خود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی  آینده خیز 

بردارید و حماسه بیافرینید.


