
 انقالب اسالمی «گذشته، حال و آیندۀ»
 «بیانیۀ گام دوم» درختوارۀ

 حدوث و بقای
 انقالب اسالمی

 ای در برابر انقالبیون وجود نداشت. همه چیز علیه انقالب بود.شدهآغاز شد و هیچ تجربه پیشینی و راه طیانقالب اسالمی بدون سرمشق 
 آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود.« دین و دنیا در کنار هم». انقالب اسالمی با طرح سازی استسازی و تمدنجامعهفرایند خودسازی، انقالب اسالمی 

 را به همگان منتقل کرد و کشور در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت.« توانیمما می»تاریخی پایان داد و باور  تحقیرشدگی وانقالب اسالمی به یک انحطاط 
 یدار شد.دپ« اسالم و استکبار»قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی، تقابل دوگانه می جهان دوقطبی را به جهان سهانقالب اسال

 فطری و جاودانه است. ،شعارهای انقالب اسالمی )آزادی، عدالت، معنویت، استقالل، عزت، عقالنیت، برادری(
 هایش خیانت نکرد.های دیگر، به آرمانانقالبانقالب اسالمی، برخالِف بسیاری از 

 ترکیب جمهوریت و اسالمیت نخستین درخشش انقالب اسالمی بود.
 («نظام انقالبی»)نظریه  نیست.« نظم سیاسی و اجتماعی»و « جوشش انقالبی»سازی دچار رکود نشد؛ چون تضادی بین انقالب اسالمی پس از نظام

 ها نیست.دنظر و فاصله گرفتن از ارزشیخطاهاست اما اهل انفعال و تجداف و آماده تصحیح جمهوری اسالمی دارای انعط
 است.« حساس به مرزبندی با دشمن»و « پایبند به اصول»های نو را درک نکند، اما جمهوری اسالمی متحجر نیست که پدیده

 جهانی ایستاده و در منطقه و جهان از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است.جمهوری اسالمی با صراحت و شجاعت دربرابِر زورگویان و گردنگشان 
 هدف انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایجاد تمدن اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )عج( است.

 . و گرنه آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.ها درس گرفترا شناخت و از تجربه« گذشته»، باید «آینده»های استوار در برای برداشتن گام

 ۀگذشتفتوحات 
 انقالب اسالمی 

 هابرکات و پیشرفت

 امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد.
 کفۀ عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد.

 های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد.زیرساختها عرصه در علم و فناوری و ایجاد موتور پیشران کشور در ده
 گونه چشمگیری افزایش داد.عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به

 رسانی به اوج رسانید.مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی و موضوعات اجتماعی و خدمت
 المللی را ارتقا داد.بینبینش سیاسی آحاد مردم )کوچک و بزرگ( و نگاه آنان به مسائل 

 تر شد.روز بیشایستادگی دربرابِر مستکبران روزبه

 پیشروی در مبارزه

چالش قبلی بر سر تعطیلی سفارتخانه رژیم صهیونیستی و تسخیر سفارت آمریکا بود؛ امروز چالش بر سر حضور قدرتمندانه 
 و برچیده شدن نفوذ آمریکاست. ،رزهای رژیم صهیونیستی و در منطقهدر مایران 

مشکل غرب در آغاز انقالب، جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال 
 های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است.سالح

توانست بر نظام اسالمی فائق آید، امروز برای مقابله، آن روز گمان آمریکا این بود که با چند خودفروخته یا چند هواپیما خواهد 
 بیند.ها دولت معاند یا مرعوب میخود را محتاج ائتالف بزرگ از ده

های کند. سیاستو با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میشود و هم به احتضار خودش نزدیک میراست مدرنیته امروز 
 اند.گیر شدهها زمینخائن آن آمریکا در منطقه شکست خورده و همکاران

 شرایط کنونی  
 انقالب اسالمی

 هاها و چالشآسیب

 در گفتمان
 .به بار آورد خسارتانقالبی  و جریان توجهی به شعارهاهایی از انقالب اسالمی، بیدر برهه

 تمشود که ریشه مشکالت، مقاوگیران و افکار عمومی القا میسازان و تصمیمبه ذهن تصمیم
 های فکر و توطئه خارجی است.ضداستکباری ملت است! منشأ این خطا کانون

 در اقتصاد

 فساد، در هیچ سطحی، قابل قبول نیست.
 ، فاصله داریم.(یابی استصورت نسبی قابل دستکه به) در عدالت هم با وضعیت مطلوب

چالش بیرونی 
 اقتصاد

 تحریم مالی )در کنار تحریم علمی و...(
 های دشمنوسوسه

چالش درونی 
 اقتصاد

 های مدیریتیضعف
 وابستگی به نفت

 های اقتصادیعدم ثبات سیاست
 هایی که در حیطه وظایف دولت نیست.دولتی بودن بخش

 های زائد و مسرفانهوجود هزینه
 نگاه به خارج و نه به توان داخلی

 و نامتوازن بندی معیوببودجه
 کاری برخی جوانانبی



 فقر درآمدی در طبقات ضعیف

 در سبک زندگی
 جبرانی به ملت زده است.های بیترویج سبک زندگی غربی زیان

 سبک زندگیبا تحمیل  و پیدا کرد قدرتو نفوذ و  ثروتخود،  دانشدنیای غرب به کمک 
 را به دست گرفت. جوامع سیاست و اقتصادغربی، اختیار 

 در رسانه
 و مدیران ما از آینده نسازی مردم و حتی مسئوالای دشمن برای مأیوسسیاست تبلیغی و رسانه

و ، های ضد معنویت و ضد اخالقکانون های پیشرفته و فراگیر در اختیارقرار گرفتن رسانه
 نونهاالنهای پاک جوانان و نوجوانان و تهاجم روزافزون به دل

 های مهمظرفیت

نیروی انسانی مستعد و 
 کارآمد

 سالگی 40و  15میلیون نفر در سنین میانه  36
 آموختگان علوم مهندسیرتبه دوم جهان در دانش

 میلیون نفر دارای تحصیالت عالی 14حدود 
 های علمی و فرهنگی و صنعتیمشغول به آفرینش وجود جوانان محقِق 

 انبوه جوانان با روحیه انقالبی و آماده تالش جهادی وجود

 های مادیامکانات و فرصت

 درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک درصد جمعیت جهان 7
 میلیون جمعیت( 600همسایه با  15)ای بازار بزرگ منطقه

 حاصلخیزی زمین با محصوالت کشاورزی و باغی
 منابع عظیم زیرزمینی

 موقعیت استثنایی جغرافیایی
 بازار بزرگ ملی و اقتصاد بزرگ

 سواحل دریایی طوالنی

 ۀمسیر آیند
 انقالب اسالمی

 گفتمان انقالبی
 کار ببندند.برای تحقق نظام پیشرفته اسالمی، جوانان باید نگاه انقالبی و روحیه انقالبی و عمل جهادی را به

 حل، زانو زدن دربرابِر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ نیست.راه ها در داخل کشور است؛حلراه

 علم و پژوهش
 دانش وسیله عزت و قدرت است.

 و از مرزهای دانش عبور کنیم. های علمی را جبران کنیمماندگیبهای دانش جهان عقبیم. باید با جهاد علمی عقهنوز از قله
 نیاز داریم.کنیم. اما به جوشاندن چشمه دانش در میان خودمان استفاده از دانش، مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیبه سوء

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

 کند.گانه حضور داشته باشد و با فساد مبارزه قوای سهدر دستگاهی کارآمد باید 
 شدت ممنوع است.خواری بهتبعیض در توزیع منابع و ویژه

 معنویت و اخالق
 حکومت باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشد و زمینه را برای تروج آن فراهم کنند.

 ای معقول بستیزد.گونهاخالق، بهضد معنویت و ضد های حکومت باید با کانون
 اجتماعی در این باره کمک کند.حکومت به نهادهای 

 روابط خارجی کشور
 نشینی نکند.های انقالبی و ملی عقبارزش زدولت باید عزت کشور را در نظر داشته باشد و ا

 مذاکره با آمریکا جز زیان مادی و معنوی ندارد.
 از تهدیدهای دشمنان نهراسند.

 اقتصاد مقاومتی

 هاگرایی با استفاده از ظرفیتبرونزایی اقتصادی و درون
 بنیان شدنمولد شدن و دانش

 مردمی کردن اقتصاد و تصدی نکردن دولت
 های اقتصادسپردن اقتصاد به جوان و مؤمن و مسلط بر دانسته

 استقالل و آزادی
 مرزها( گران )نه زندانی کردن سیاست و اقتصاد درمعنای آزادی از زورگویی سلطهاستقالل به

 ها(گیری و عمل و اندیشه )البته نه در نقابل با اخالق و قانون و ارزشمعنای حق تصمیمآزادی به
 جانبه و هوشمندانه با سبک زندگی غربیجهاد همه سبک زندگی

 هارسانه
 های صوتی و تصویری و اینترنتیشکستن محاصره تبلیغاتی دشمن در رسانه

 اند.های ضد معنویت و ضد اخالق قرار گرفتههایی که در اختیار کانونریزی جامع دربرابِر رسانهبرنامه مواجهه هوشمندانه و
 هاهای غیراخالقی رسانهمسئولیت اشخاص و نهادهای غیرحکومتی در مواجهه با هجوم

 
 
 
 
 

 


