
گام دوم انقالب

سرگذشت چهل ساله ي انقالب اسالمی

.همه چیز علیه ما بود *

.هیچ تجربه اي در برابر ما وجود نداشت *

.ترکیب جمهوریت و اسالمیت نخستین درخشش انقالب بود *

.تقابل دوگانه ي «اسالم و استکبار» پدیده ي برجسته ي جهان معاصر شد *

.عظمت پیشرفتهاي چهل ساله ي ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که با مدتهاي مشابه در انقالبهاي بزرگی چون فرانسه و شوروي و هند مقایسه شود *

:انقالب منشأ این برکات شد *

.امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد -1

.موتور پیشران کشور در عرصه ي علم و فنّاوري و زیرساخت  شد -2

.مشارکت مردمی را در «مسائل سیاسی»، «حضور در صحنه هاي ملّی» و «استکبارستیزي» به اوج رسانید -3

.بینش سیاسی آحاد مردم را ارتقاء داد -4

.کفّه ي عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد -5

.عیار معنویت و اخالق را در فضاي عمومی جامعه افزایش داد -6

.ایستادگی در برابر مستکبران  روز به روز بیشتر شد -7

تفاوت چالشهاي دیروز و امروز انقالب با  مستکبران

 چالش آن روز بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت *

رژیم صهیونیستی یا رسوا کردن النه ي جاسوسی بود؛

 امروز چالش بر سرِ حضور ایران در مرزهاي رژیم صهیونیستی و برچیدن 

 نفوذ آمریکا از منطقه  و حمایت از مجاهدان فلسطینی و دفاع از حزب اللّه و

مقاومت است

.مشکل غرب جلوگیري از خرید تسلیحات ابتدایی براي ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیري از انتقال سالحهاي پیشرفته ي ایرانی به نیروهاي مقاومت است *

 آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند خودفروخته یا با چند هواپیما و *

 ،بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی فائق آید

 امروز براي مقابله ، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا

.مرعوب میبیند

ظرفیّتهاي مهم کشور براي گام دوم انقالب

نیروي انسانی مستعد و کارآمد

میلیون نفر در سنین میانه ي 15 و 40 سالگی 36 *

حدود 14 میلیون نفر داراي تحصیالت عالی *

رتبه ي دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی *

وجود انبوه جوانان با روحیه ي انقالبی و آماده ي تالش جهادي *

... وجود جوانان محقّق مشغول به آفرینشهاي علمی و فرهنگی و صنعتی و *

فرصتهاي مادي کشور

درصد ذخایر معدنی جهان باوجود یک درصد جمعیت جهان 7 *

منابع عظیم زیرزمینی *

موقعیت استثنائی جغرافیایی *

بازار بزرگ ملّی *

(بازار بزرگ منطقه اي (15 همسایه با 600 میلیون جمعیت *

سواحل دریایی طوالنی *

حاصلخیزي زمین با محصوالت متنوع کشاورزي و باغی *

اقتصاد بزرگ و متنوع *

جع(مظع تیالو دیشروخ عولط يارب یگدامآ و یمالسا نیون نّدمت داجیا يارب ییاههیصوت )

علم و پژوهش

.دانش،  وسیله ي عزّت و قدرت یک کشور است *

.به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم *

.هنوز از قلّه هاي دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم *

.با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود *

.این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید *

معنویت و اخالق

.وجود معنویت و اخالق ، محیط زندگی را حتّی با کمبودهاي مادي، بهشت میسازد و نبودن آن حتّی با برخورداري مادي، جهنّم می آفریند *

.معنویت یعنی برجسته کردن ارزشهاي معنوي از قبیل: اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و جامعه *

... اخالق یعنی رعایت فضلیت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و *

:وظیفه حکومت ها براي رشد اخالق و معنویت *

.منش و رفتار اخالقی و معنوي داشته باشند -1

.زمینه  را براي رواج آن در جامعه فراهم کنند -2

.به نهادهاي اجتماعی در این باره کمک برسانند -3

.با کانونهاي ضد معنویت و اخالق، به شیوه ي معقول بستیزند -4

.با ابزارهاي رسانه اي، برخورد هوشمندانه و مسئوالنه کنند -5

اقتصاد

.اقتصاد، هدف جامعه ي اسالمی نیست، اما وسیله اي است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید *

:چالش هاي اقتصاد کشور *

چالش بیرونی: تحریم و وسوسه ها ي دشمن -1

چالش درونی: عیوب ساختاري و ضعفهاي مدیریتی -2

(در صورت اصالح مشکل درونی، چالش بیرونی کم اثر یا بی اثر خواهد شد) *

:مهمترین عیوب ساختاري

وابستگی اقتصاد به نفت -1

دولتی بودن بخشهایی که در حیطه ي وظایف دولت نیست -2

نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی -3

استفاده ي اندك از ظرفیت نیروي انسانی کشور -4

بودجه بندي معیوب و نامتوازن -5

عدم ثبات سیاستهاي اجرائی اقتصاد -6

عدم رعایت اولویتها -7

وجود هزینه هاي زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاه هاي حکومتی -8

:مهمترین راه حل ها *

درون زایی اقتصاد کشور -1

مولّد شدن و دانش بنیان شدن -2

مردمی کردن اقتصاد و تصدیگري نکردن دولت -3

برون گرایی با استفاده از ظرفیتها -4

سپردن کار به دست یک مجموعه ي جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته هاي اقتصادي -5

،عدالت و مبارزه با فساد

.عدالت و مبارزه با فساد، الزم و ملزوم یکدیگرند *

.دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاري قاطع در قواي سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معناي واقعی با فساد مبارزه کند *

.نسبت فساد در میان کارگزاران جمهوري اسالمی در مقایسه با بسیاري از حکومت ها بسی کمتر است، ولی حتّی آنچه هست غیرقابل قبول است *

.آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، داراي فاصله  اي ژرف است *

.دلهاي مسئوالن به طور دائم باید براي رفع محرومیتها بتپد

.کسب ثروت مورد تشویق است، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و ویژه خواري و مدارا با فریبگران اقتصادي بشدت ممنوع است *

.غفلت از قشرهاي نیازمند حمایت، مورد قبول نیست *

استقالل و آزادي
.استقالل ملّی به معنی آزادي ملّت از زورگویی سلطه گران جهان است؛ ولی نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهاي خود باشد *

.آزادي اجتماعی به معناي حقّ تصمیم گیري و عمل کردن و اندیشیدن براي افراد جامعه است؛ ولی نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهاي الهی و حقوق عمومی باشد *

عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندي با دشمن

:پدیده هاي جهانی که تحقّق یافته یا در آستانه  ي ظهورند *

تحرّك جدید نهضت بیداري اسالمی بر اساس الگوي مقاومت در برابر سلطه ي آمریکا و صهیونیسم -1

شکست سیاست هاي آمریکا در منطقه ي غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه -2

گسترش حضور قدرتمندانه ي سیاسی جمهوري اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه -3

:وظایف دولت جمهوري اسالمی *

.مرزبندي خود را با آمریکا و تعدادي از دولتهاي اروپایی با دقّت حفظ کند -1

.از ارزشهاي انقالبی و ملّی، یک گام هم عقب نشینی نکند -2

.از تهدیدهاي آنان نهراسد -3

.عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد -4

.حکیمانه و مصلحت جویانه و از موضع انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند -5

.در مورد آمریکا، حلّ هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادي و معنوي نخواهد داشت -6

.تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی، زیانهاي بی جبرانی به کشور و ملّت زده است؛ مقابله با آن، جهادي همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که چشم امید در آن، به جوانها است *سبک زندگی


