
|| روزنامه جوان |  شماره  105786  1441 ربي��ع االول   11  |  1398 آب��ان   18    ش��نبه 

88498476گام دوم 

در بخش ابتدايي بيانيه گام دوم با ويژگي هاي 
انقالب اسالمي و تمايزات آن با ساير انقالب هاي 

جهان آشنا مي شويم. 
  مردمي بودن

يكي از تمايزات برجسته انقالب اسالمي با ساير 
انقالب ها كه مقام معظم رهب��ري بر آن تأكيد 
كرده اند »مردمي بودن« است. اگر نگاهي تحليلي 
به انقالب هاي بزرگ دنيا از جمله انگلس��تان، 
فرانسه، ايران، روسيه و چين بيندازيم، به سهولت 
در مي يابيم كه در همه  اين موارد به استثناي انقالب ايران، 
تنها يك قشر يا طبقه محور انقالب بوده اند. به عنوان مثال در 
چين، انقالب تنها شامل دهقانان بود و عالمان ديني، معلمان، 
دانشجويان و دانش آموزان در اداره و شروع آن نقشي نداشتند. 
از همين منظر مي توان انقالب چين را انقالبي روس��تايي - 
دهقاني به حساب آورد. انقالب روسيه و فرانسه نيز به همين 
شكل انقالبي كارگري بود. در انگلستان نيز زمين داران كوچك 
انقالب كردند. اما ويژگي متمايز انقالب ايران در اين است كه 
نمي توانيم فقط يك قشر را محور قرار دهيم. در انقالب ايران 
استاد، دانشجو، بازاري، روحاني، نظامي، روستايي و شهري 
همه و همه در كنار هم حضور دارند. به عبارتي انقالب براي 
همه است. حتي اگر شهيدان دفاع مقدس را بنگريد، از همه  

اقشار جامعه در ميان آنها حضور دارد. 
   مروت انقالبي

يكي ديگر از ويژگي هاي ذكر ش��ده براي انقالب اس��المي 
»مروت انقالبي« است كه اتفاقاً اين روزها به مرور اين مفهوم 
بسيار نياز داريم، چراكه با مفهوم سازي هاي غلط چهره اي 
ديكتاتور و غير پاس��خگو از نظام جمهوري اس��المي ارائه 
مي كنند. در اين مورد هم اگر انقالب اسالمي را با انقالب هاي 
كالسيك جهان مقايسه كنيم به وضوح تمايز آن مشخص 
خواهد شد. در تئوري هاي انقالب »خشونت« يكي از بارزترين 
ويژگي هاي پذيرفته شده انقالب محسوب مي شود، در حالي 
كه انقالب اسالمي ايران به عنوان اصيل ترين انقالب دنيا با 
كمترين ميزان خشونت همراه است. قلت خشونت انقالبيون 
ايران عليه نظام پيشين را در هيچ جاي دنيا نمي توان مشاهده 
كرد. حداكثر كس��اني كه پس از پيروزي انقالب اسالمي از 
رژيم پيشين اعدام شدند ۱۵۰نفر اس��ت و ترديدي وجود 
ندارد كه اگر دو يا سه س��ال زمان مي برد اين عده هم اعدام 
نمي ش��دند. حتي پس از انقالب و در دوره استقرار نظام هم 
اين مروت انقالبي جاري است و به بسياري از اشخاص چون 
بني صدر كه خيانت كردند يا س��ابقه بدي داشتند برعكس 
برخوردهايي از جنس آنچه در شوروي يا فرانسه اتفاق افتاد، 
به نوعي اجازه داده ش��د از ايران بروند و حتي وقتي رفتند و 

در دامان دشمن ملت قرار گرفتند باز هم هيچ كاري به آنها 
نداش��ت. يا به عنوان مثالي ديگر مي توان به حصر طراحان 
فتنه 88 اش��اره كرد. اگر هر حقوقداني را بياوريم اينها را با 
وجود اتهام زني هاي متعدد و طراحي ش��ده به نظام، حمله 
به مراكز حاكميت��ي و خروج از قان��ون و حاكميت به اعدام 
محكوم مي كند، در حالي كه نظام جمهوري اسالمي مقابل 
اين اشخاص مروت انقالبي به خرج داد و فقط براي جلوگيري 
از فتنه انگيزي هاي بعدي آنها را در حصر قرار داد. اصاًل اين 
جمله را كه امام)ره( مي فرمايند: »از خدا مي خواهم مرگم را 
برساند كه خيانت دوستانم را نبينم« يا پيامي كه مقام معظم 
رهبري در جريان فوت آقاي بازرگان، با وجود همه ضرباتي كه 
تفكرات ليبرال به انقالب وارد كرده بود، صادر كردند، نشاني 
از همين مروت انقالبي است. به عنوان نمونه اي ديگر از مروت 
انقالبي در دوران استقرار نظام جمهوري اسالمي مي توان به 
نحوه تعامل رهبر انقالب با هسته مركزي جريان اصالحات 
يعني روحانيت مبارز تهران اشاره كرد. معظم له حتي براي 
اينكه تشكل اينها برقرار بماند به آنها كمك مالي كردند ولي 

آنها در عوض چه كردند؟
  خيانت نكردن به آرمان هاي انقالب

ويژگي سومي كه مقام معظم رهبري براي انقالب اسالمي 
برمي شمرند، خيانت نكردن انقالب به آرمان هاي اوليه اش 
است. از جمله ويژگي هاي منحصربه فرد مقام معظم رهبري، 
توجه ايشان به مسائل روانشناختي اس��ت. ايشان در هيچ 
شرايطي نيمه پر ليوان را رها نمي كنند و به جرئت از انقالب و 
ويژگي هاي فرهنگي انقالب دفاع مي كنند. مثالً خيلي ها وقتي 
وضعيت كنوني فرهنگ و آسيب هاي اجتماعي را مي بينند، 

تصور مي كنند همه چيز نابود شده و شكست خورده است 
اما مقام معظم رهبري به صراحت دس��تاوردهاي فرهنگي 
و اخالقي انقالب را برش��مرده و به آنها افتخار مي كنند. در 
قسمتي از بيانيه كه ايشان در باب »اخالق و معنويت« صحبت 
مي كنند، مي فرمايند: »مجاهدت هاي جوانان در ميدان هاي 
سخت از جمله دفاع مقدس، با ذكر و دعا و روحيه  برادري و 
ايثار همراه ش��د و ماجرا هاي صدر اسالم را زنده و نمايان در 
برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس 
وظيفه  ديني از عزيزان خود كه به جبهه هاي گوناگون جهاد 
مي شتافتند دل كندند و سپس آنگاه كه با پيكر خون آلود يا 
جسم آسيب ديده  آنان روبه رو شدند، مصيبت را با شكر همراه 
كردند. مساجد و فضا هاي ديني رونقي بي سابقه گرفت. صف 
نوبت براي اعتكاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و 
مرد و صف نوبت براي اردو هاي جهادي و جهادسازندگي و 
بسيج سازندگي از هزاران جوان داوطلب و فداكار آكنده شد. 
نماز، حج، روزه داري، پياده روي زيارت و مراسم گوناگون ديني 
و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ويژه ميان 
جوانان رونق يافت و تا امروز، روز به روز بيشتر و با كيفيت تر 
ش��ده اس��ت و اينها همه در دوراني اتفاق افتاده كه سقوط 
اخالقي روزافزون غرب و پيروانش و تبليغات پُر حجم آنان 
براي كشاندن مرد و زن به لجنزار هاي فساد، اخالق و معنويت 
را در بخش هاي عمده  عالم منزوي كرده است و اين معجزه اي 
ديگر از انقالب و نظام اسالمي فعال و پيشرو است. اينها را مقام 
معظم رهبري با بيان اينكه به اصالت انقالب خيانت نكرديم 
بيان مي كنند. شرط فهم اين ويژگي بازشناخت انقالب هاي 
ديگر و فهم اين مسئله اس��ت كه در انقالب اسالمي هرگز 
اينطور نبوده كه مردم فرزندان خود را به قربانگاه بفرستند 
و مقام معظم رهبري و امام)ره( دنبال تكثر ثروت و كس��ب 
قدرت باشند. مقام معظم رهبري در س��خنراني با اشاره به 
اجراي موبه موي فرامين امام)ره( بيان مي كنند كه بسياري 
در اين راه بريدند ولي ما هنوز ادامه مي دهيم و بر آرمان هايي 
از جمله عدالت، آزادي، دفاع از مسئله فلسطين، دشمني با 
امريكا و صهيونيست، مبارزه با اش��رافيگري و حفظ هويت 

ايراني – اسالمي تعصب قاطع مي ورزيم. 
  عدم تغيير مسير انقالب در تنگناها

ويژگي چهارمي كه در بيانيه گام دوم براي انقالب ترس��يم 
شده اين اس��ت كه انقالب با وجود آنكه بارها در تنگناهايي 
قرار گرفته است، شايد روش ها و تاكتيك ها را تغيير داده، اما 
هرگز مسير خود را عوض نكرده است. براي اينكه بهتر متوجه 
اين موضوع ش��ويد انقالب فرهنگي چين را مطالعه كنيد. 
مائو در سال ۱۹۶۶ انقالب فرهنگي چين را كه بزرگ ترين 
و اساسي ترين كشمكش قدرت در حزب كمونيست بود، به 

رهبري همسرش جيانگ برپا و ارتشي به نام گاردهاي سرخ را 
از ميان دانشجويان و دانش آموزان براي حمايت از مائو ايجاد 
كرد. انقالب فرهنگي چين در واقع براي تصفيه داخلي حزب 
كمونيست طراحي شده بود تا رهبري مائو تضمين شود. مائو 
اين رويداد را به عنوان يك »تصفيه بزرگ« به ش��مار آورد. 
اهداف اصلي او، حذف افرادي بود كه معتقد بودند تالش هاي 
مائو در اشتراكي و صنعتي كردن كش��ور در طرح »جهش 
بزرگ به جلو« فاجعه است. از همين رو در جريان اين انقالب، 
چهره هاي ميانه روي حزب اخراج ش��دند و در سال ۱۹۶8 
مائو نام »مرد برت��ر چين« را براي خ��ود برگزيد. گاردهاي 
س��رخ نيز با اينكه در ابتدا براي حمايت از مائو تشكيل شده 
بودند، در سال ۱۹۶۹ به دست ارتش چين سركوب شدند. 
از سال ۱۹۵۶ حزب كمونيست چين به دليل فقدان تجربه 
كافي در جريان رهبري اقتصادي و نوس��ازي، اشتباهاتي را 
مرتكب ش��د كه موجب گرديد در قحطي ۱۹۵8 تا ۱۹۶۱، 
۳8 ميليون نفر جان خود را از دست دهند. رژيم مائو در آن 
سال ها محصوالت زراعي كشور را مصادره و به ازاي دريافت 
جنگ افزار و حمايت سياسي به اروپاي شرقي كه زير كنترل 
كمونيس��ت ها بود، صادر مي كرد. همچنين م��واد غذايي و 
پول بسياري را براي حمايت از نهضت هاي ضد استعماري 
و كمونيستي به آس��يا، آفريقا و امريكاي التين مي فرستاد. 
كش��تار توده وار در طرح »جهش بزرگ به جلو« چيزي بود 
كه مائو خود را ب��راي آن آماده كرده بود. بع��د از مرگ مائو، 
جانشينان او كه مهم ترين شان »دنگ ژيائوپينگ« بود بر سر 
اينكه چطور مي توانند با وجود جنايت هاي بسيار مائو پيرو او 
باشند بحث هاي بسياري كردند. آنها مي دانستند اگر علني از 
مائو دست بردارند حيثيت خود را از دست مي دهند. سرانجام 
به اين نتيجه رسيدند كه نمي توانند به انديشه و راه و روش 
مائو اصرار كنند و اگر از مائو جدا مي شدند بي هويت خواهند 
شد، در اقداماتي نمادين عكس او را در همه  مجالس، اداره ها و 
ميدان هاي بزرگ شهر قرار دادند اما در عمل آنچه را كه خود 
صحيح مي دانستند، انجام  دادند. بنابراين شما امروز مي بينيد 
كه چين نه نظام كمونيستي دارد و نه اقتصاد اشتراكي، بلكه 

ليبرال شده و از كمونيست عدول كرده است. 
ما ني��ز در حال گرفتار ش��دن ب��ه بليه  چين بودي��م؛ براي 
مثال مصاحبه اي آقاي جاليي پور با س��ايت جماران به نام 
»اصالح طلبان و امام« انجام داده اند كه در آن از امام تفسيري 
كاماًل غرب پسندانه ارائه شده است، اما برخالف جانشينان 
مائو، تعابير مقام معظم رهبري و تالش ايشان براي احياي 
امام خميني)ره( و شناساندن خط امام به نسل جوان انقالب 
مانع فراموش شدن يا تحريف خط امام شد كه نمونه  اين را 

هر سال در مراسم ۱4خرداد شاهد هستيم. 

تحليل دكتر عبداهلل گنجي از ساختار كالن بيانيه گام دوم انقالب و اجزاي آن

بيانيه گام دوم نش�ان مي ده�د جمهوري 
اس�المي داراي دو ماهي�ت حقيق�ي و 
حقوقي اس�ت. ماهيت حقوقي جمهوري 
اسالمي شامل س�اختارهايي می باشد كه 
در همه  كش�ورهاي دنيا مش�ترك است. 
ماهيت حقيقي اما عبارت اس�ت از دشمن 
شناسي، استكبارس�تيزي، مردمي بودن، 
نفي اش�رافيگري، عدالتخواه�ي، احترام 
ب�ه ش�هيد و ش�هادت و ساده زيس�تي

 چگونه جلو آمديم
 و اكنون كجا ايستاده ايم؟

در بخش دوم بيانيه، مقام معظم رهبري)مدظله العالي( به چالش ها، كاميابي ها، 
توطئه هاي دشمنان و دستاوردهاي مادي و معنوي انقالب اسالمي مي پردازند. 
رش��د علمي و فرهنگي، نظام س��ازي، اقت��دار ملي، قدرت منطق��ه اي، تحقق 
مردم ساالري ديني در كشور و ترويج معنويت و شهادت از جمله موارد اشاره شده 
در اين بخش است. اين دستاوردها تنها محدود به دستاوردهاي مادي هم نيست 
و ابعاد ديگري چون استقالل سياسي، وحدت ملي، غرور، عزت و اقتدار ملي نيز 
مورد تأكيد قرار گرفته است. معظم له به دست آوردن اين دستاوردها را در عين 
بي تجربگي در نقطه آغاز راه مي داند. اين بدين معناس��ت كه انقالب اسالمي از 
جايي الگو و الهام نگرفته است. كاميابي ها محصول ملي، تالش و انديشه بومي 
است. هر كجا انقالبي عمل كرده ايم، دستاوردها نيز محقق شده است. اگر با وجود درگيري 
در جنگ، تحريم، تجزيه طلبي، فتنه، فش��ارهاي بين المللي و تنگناهاي مختلف ديگر در 
مسائلي همچون انرژي هس��ته اي و تسليحات موشكي به قله رس��يده ايم،محصول 
تجربه و تالش خودمان بوده اس��ت. اگر هم در مواردي مث��ل كنترل جمعيت 
خطايي مرتكب ش��ده ايم، در عين حفظ اصول اساس��ي و خط امام دست به 
اصالح اش��تباهات مي زنيم. بنابراين اصالح و تجدي��د نظرناپذيري كه در 
بيانيه به آن اشاره مي شود به عنوان يك اصل و نكته اي بسيار مهم در گام 

دوم انقالب است. 
جامعي��ت حركت انقالب اس��المي و عدم رش��د تك 
بعدي آن نيز از ديگ��ر مؤلفه هاي قاب��ل درك از 
بخش دوم بيانيه است. همچنين در اين بخش 
مقام معظم رهب��ري تأكي��د مي كنند كه ما 
»جوشش انقالبي« را توأم با »نظام سياسي 
- اجتماعي« پيش برديم؛ اين به عنوان يكي 
از ويژگي هاي منحصربه فرد انقالب محسوب 
مي شود.جز انقالب اسالمي هيچ انقالبي را 
نمي توان نام برد ك��ه انقالبيون وقتي درگير 
نظام س��ازي ش��دند، روحيه انقالبي خود را 
چه در نوع رفتار و گفتار در سياست داخلي 
و خارج��ي و چ��ه در حفظ روحي��ه جهاد و 
ش��هادت، حفظ كردند. فقط انقالب ما اين 
ويژگي را دارد. مقام معظم رهبري فرمودند: 
»اگر روحيه انقالبي ما حذف شود جمهوري 

اسالمي كارش تمام است.«
در كنار موارد بيان ش��ده يك ساختار كالن 
نيز از اين بيانيه مي توان برداش��ت كرد. متن 
بيانيه نشان مي دهد جمهوري اسالمي داراي 
دو ماهيت حقيقي و حقوقي اس��ت. ماهيت 
حقوقي جمهوري اس��المي در اصل شامل 
س��اختارهايي از جمله دانش��گاه، نيروهاي 
مسلح، قواي مجريه، مقننه، قضائيه و مدارس 
است، اين ساختارها در همه  كشورهاي دنيا 
مشترك است. ماهيت حقيقي جمهوري اسالمي 
اما عبارت اس��ت از دش��من شناس��ي، استكبارس��تيزي، مردمي بودن، نفي اشرافيگري، 
عدالتخواهي، احترام به شهيد و شهادت و ساده زيس��تي. مطابق آنچه مقام معظم رهبري 
فرموده اند اگر اين ماهيت حقيقي را از جمهوري اسالمي بگيريم مانند دندان پوكي مي شود 
كه نمايي زيبا دارد، ولي با يك ضربه س��خت فرو مي ريزد. اگر جمهوري اس��المي ماهيت 
حقيقي خود را از دس��ت دهد تأثيرگذاري خود را در قلب ملت ها از دست خواهد داد و در 

بهترين حالت تنها جمهوري همانند پاكستان و افغانستان خواهيم بود. 

 به كجا مي رويم
 و چگونه بايد برويم؟

در بخش س��وم بيانيه گام دوم، نقش��ه راه افق بلند تمدن نوين اسالمي با محورهاي 
شش گانه ترسيم شده است. محورها نشان مي دهد شرط حركت به سمت تمدن نوين 
اسالمي، توجه به عرصه ها با نگاهي كالن و جامع نگر است. اين بخش از بيانيه هم شامل 
نكاتي ويژه حوزه عمومي و هم شامل نكاتي متوجه حاكميت است كه هر كدام از آنها 
نيازمند طراحي راهكارهاي عملياتي است. اقتصاد به عنوان محوري اساسي در كنار 
ديگر ابعاد مانند سبك زندگي، عزت ملي در روابط خارجي، معنويت، اخالق و مرزبندي 

با دشمن مورد توجه قرار گرفته است. 
جامعيت اين خصايص و ويژگي ها در كنار تأكيد بر مباني انقالب اسالمي، بيانگر 
آن است كه انقالب در گام دوم نيز همچنان بر اصول اوليه اي چون اسالم سياسي، 
روحيه اسالمي – انقالبي، حفظ استقالل سياسي و عزت ملي تأكيد خواهد داشت 
و مرزبندي تمدني با غرب الزمه هويت تمدن نوين اسالمي است. خطاب اين بخش عمدتاً به 
جواناني است كه سكاندار عرصه هاي علمي، فكري و مديريتي كشور در آينده خواهند شد. 
ورود اين جوانان به صحنه مديريتي كشور نيازمند قوانين و ضوابط حاكميتي است كه مجلس 

و دولت بايد با كمك هيئت هاي انديشه ورز نظام بدان اهتمام ورزند. 

آنچه پي�ش رو داري�د تحليلي از دكتر عب�داهلل گنجي، مديرمس�ئول روزنامه جوان اس�ت كه برای نخس�تين 
بار در مركز ماهر س�ازمان بس�يج ارائه گرديده و س�پس بازنويسي ش�ده اس�ت. دكتر گنجي در اين تحليل با 
تقس�يم بندي بيانيه گام دوم به س�ه بخ�ش »خصايص، ويژگي ه�ا و تماي�زات انقالب اس�المي«، »چگونه جلو 
آمديم و اكنون كجا ايس�تاده ايم؟« و »ب�ه كجا مي رويم و چگون�ه بايد بروي�م؟« به تحليل برخ�ي از گزاره ها و 
اجزاي بيانيه پرداخته  اس�ت. در بخش نخس�ت »مردمی بودن« و »مروت« انقالب اس�المی در قياس با  س�اير 
انقالب ها و خصايص »خيانت نكردن به آرمان ها« و  »عدم تغيير مس�ير در تنگناها« مورد بررسی قرار گرفته است. 
در بخش دوم توضيحاتی پيرامون دس�تاوردهای انقالب اس�المی و ن�گاه كالن رهبر انقالب به راه آمده در 40 س�ال 
گذش�ته، می خوانيد  و در بخش آخر به صورت مختصر به افقی كه بيانيه گام دوم نمايان س�اخته اش�اره شده است.
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 خصايص، ويژگي ها  و تمايزات انقالب اسالمي

براي فهم، تبيين چيستي و چگونگي اجرايي شدن بيانيه گام دوم در مرحله نخست بايد آن را در 
تراز انقالب اسالمي درك كرد. بر همين اساس در اين مقال با يك نگاه كلي ساختار كالن بيانيه را 
در سه بخش اساسي تقسيم مي كنيم تا ضمن سامان بخشيدن به ذهن مخاطبان، تبيين و طراحي 

متناسب با هر بخش تسهيل گردد. 

 بيانيه گام دوم 
بيانگر ماهيت حقيقي و حقوقي 
جمهوري اسالمي است


