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ممكن است ملتي از منظر امكانات و تسهيالت اوليه زندگي 
در مضيقه باش��د، اما حس افتخار، باور به خ��ود و عزت در 
ميانشان به  مثابه حسي هويت بخش و مشترك وجود داشته 
باشد. ايران در زمان هشت سال جنگ تحميلي، اينچنين 
روزهايي را سپري مي كرد. در آن زمان، مردم ايران زمين با 
رژيمي مي جنگيدند كه تمام دنيا از آن پشتيباني مي كرد. 
در مقابل، جمهوري اسالمي با تحريم تسليحاتي روبه رو بود. 
با همه اينها، وحدت و لزوم مقابله با دشمن مشتركي كه به 
خاك ما تجاوز كرده بود، نگاهي مبتني بر »ما مي توانيم« را 

در مردم ايران ايجاد كرد. 
روزها و سال هايي كه در آنيم اما با روزها و سال هاي جنگ 
تفاوت هاي بسياري دارد. آن روزها جهاد سازندگي در كشور 
ما مظهر »ما مي توانيم« بود. امروز اما هر پروژه اي كه بناي 
تحقق پيشرفت ايران را داشته باشد، بايد از موانع بسيار و سد 
سديد دستگاه عظيم بوروكراسي بگذرد. پس از هشت سال 
جنگيدن، همزمان با زنگ بازسازي، خبر از لزوم رفاه جامعه 
نيز دادند و بسياري بدون آنكه مفهوم »بازسازي« را دريابند، 
به  دنبال رفاه رفتند. امروز اما پس از سال ها دوباره فهميده ايم 
كه ساختن ايران نيازمند همان شيوه جهادي دوران جنگ 
است. امروز مي دانيم دشمن پشت خاكريزهاي جنگ نرم 
ايستاده است و اگر به ساخت كش��ورمان همت نگماريم، 
باور جوانان به مدل نظام سياسي كه بر آن تأكيد مي كنيم، 
خدشه دار مي شود و معاندان مي توانند باور، اراده و بينش 

ما را فتح كنند. 
اگرچه عزت ملي مي تواند بدون عوام��ل مادي نيز تحقق 
يابد، اما در زمانه اي كه دشمن در همه حوزه هاي سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي آتش توپخانه اش را به  سوي ما گرفته 
است، ناگزيريم بر اساس مدل بومي به پيشرفت اقتصادي نيز 
دست يابيم. زماني كه در زمينه پيشرفت اقتصادي صحبت 
مي كنيم، بايد به همه حوزه هاي اقتصادي توجه نشان دهيم. 
كشاورزي و صنعت شناخته ش��ده ترين اين حوزه هاست. 
گسترش كشاورزي براي اقتصاد جمهوري اسالمي، ازآن رو 
داراي اهميت اس��ت كه مي تواند ضريب امنيت اقتصادي 
ما را افزايش دهد. وقتي دش��منان جمهوري اس��المي بر 
سر مناقشه هسته اي، حاضر ش��دند مردم ايران را تحريم 
دارويي كنند، آيا از تحري��م گندم، برنج و ديگر محصوالت 
كش��اورزي صرف نظر خواهند كرد؟ از همين  رو الزم است 
برنامه بلندمدتي براي افزايش روزافزون توليد محصوالت 
كشاورزي طرح ريزي شود و البته اين برنامه به  شكل جهادي 

بايد به اجرا نيز درآيد. 
رفع عقب ماندگي ما در زمينه صنعت، كاري دشوارتر است، 
زيرا در گذشته برخي مسئوالن وطني مؤكداً در اين  زمينه بر 
طبل »ما نمي توانيم« كوبيده اند. دستاوردهاي ما در زمينه 
فناوري هسته اي، نانوتكنولوژي و صنايع نظامي و جنگي 
البته خالف آن را ثابت كرده اس��ت. اين نشان مي دهد ما 
هر جا اراده كرده ايم و خواسته ايم، توانسته ايم. اين مسئله 
بيش از هر چيز يك طرح سامانمند مي خواهد و مجرياني 
كه ضمن وفاداري به انجام آن برنامه ها، تمام مساعي خود 

را صرف آن كنند. 
بديهي است كه تحقق پيشرفت، امري تدريجي و پيوسته 
اس��ت. طبق برخي پژوهش ه��ا، اگر كش��وري بتواند طي 
20سال به  طور پيوسته، روند رشد اقتصادي خود را باالي 
5درصد نگه دارد، مي تواند به سطح متوسطي از پيشرفت 
دس��ت يابد. قطعاً رس��يدن به اين هدف مهم نيازمند يك 
نظريه ملي براي پيشرفت است. در ايران مفاهيمي همچون 
پيشرفت درون زا، اقتصاد مقاومتي و الگوي اسالمي - ايراني 
پيشرفت مي توانند چارچوب كلي اين نظريه را مهيا كنند. 

اين امر نيازمند آن است كه پژوهشگران ما بتوانند در اين 
چارچوب حركت كنند و از تكرار راه هاي پراشتباه گذشته و 

تشتت و پراكندگي بپرهيزند. 
مديريت جه��ادي از جمله عباراتي اس��ت كه ب��ا عبارت 
»مديريت انقالبي« زياد به كار برده مي شود. به عبارت بهتر 
يكي از ويژگي هاي اصلي يك مدير انقالبي، داشتن روحيه  
جهادي است. اين مفهوم در ادبيات انقالب  اسالمي، با مقطع 
جنگ تحميلي و مديريت آن عرص��ه و بعد از آن مديريت 
عرصه سازندگي كشور قرين مي باشد، اما اين مفهوم كارآمد 
و تعريف بومي از مديريت، تنها به همين دو عرصه مهم ختم 

نمي گردد و مي تواند چراغي براي آينده نيز باشد. 
    معناي جهاد در مديريت جهادي

اولين ش��يطنتي ك��ه در مغالطه براي تحريف يا درس��ت 
فهميده نشدن مفهوم مديريت جهادي ممكن است مطرح 
شود، تعبير جهاد به صرفاً جهاد نظامي و تعريفي سخت از 
مديريت جهادي است. در اين شرايط، فرد ناآگاه دانسته يا 
ندانسته ممكن اس��ت مديريت جهادي را تنها در صورت 
داشتِن غيريت نظامي و وجود عرصه جنگ سخت تعبير و 
با اين كار سعي كند عرصه  مديريت جهادي را محدود جلوه 
دهد. هر چند دفاع مقدس در جاي خود ارزش��مند، داراي 
جايگاه ابدي در نظام ارزشي ما و حتي داراي تجربيات فراوان 
براي عرصه هاي ديگر مديريتي اس��ت، اما اين تعبير غلط 
سبب می شود دشمن اسالم كه خود منشأ همه جنگ هاي 

تجاوزكارانه در تاريخ بوده است، با ايجاد دوگانه كاذب 
جنگ و صلح و صلح طلب نش��ان دادن خود، پيام اسالم و 
انقالب را تخطئه كند. يك مثال براي اين موضوع، تعبير و 
ترجمه ظاهراً عامدانه و غلط از عبارت جهاد در زبان انگليسي 
است. با جست وجو در فضاي مجازي و نيز منابع مطالعاتي، 
خبري و رس��انه اي اين فض��ا پيرامون مع��ادل لغت جهاد 
)Jihad(، بخش قابل توجهي از منابع به گروه هاي تكفيري 
)جهادي( و عمليات هاي تروريستي اشاره مي كنند، حتي در 
يادداشتي كه توسط يكي از پژوهشگران انديشكده  امريكايي 
امريكن اينترپرايز در سال2014 پيرامون تعريف »مديريت 
جهادي« و با استناد به يادداشت يكي از روزنامه هاي كشور 
به رشته تحرير درآمده است، هر چند در ابتدا به جريانات 
تكفيري به طور مستقيم اشاره نشده است، ولي در انتهاي 
يادداشت، مديريت جهادي فقط به صورت صدور انقالب و 
آن هم به تعبيري كه امريكايي ها از صدور انقالب بازنمايي 
مي كنند، يعني صدور تروريسم و دخالت در امور كشورها با 

روش هاي نامشروع مثل شورش، تعريف شده است.)1( 
اين در حالي است كه در گفتمان رهبر معظم انقالب و 
در حقيقت گفتمان ديني، جهاد از ريشه »جهد« است. 
عمل جهادي، عملي همراه با كوش��ش، مب��ارزه براي 
رسيدن به هدف و تس��ليم ناپذيري در مقابل مشكالت 
است. گاهي مشكالت مثل جنگ نظامي، اراده، خدعه 
و مكر دش��من اس��ت، گاهي نيز وقاي��ع و حوادثي كه 
دست تقدير در مس��ير راه نيل به هدف ايجاد مي كند. 
نگاه ديني و مديريت جهادي به اين مشكالت، به ديده  
آزموني براي رس��يدن به هدف نهايي مي نگرد و لذا در 
راه پيمودن آنها، با هدفي معن��وي و غيرمادي، تالش 
مي كند. »رهبر معظم انقالب، مديريت جهادي را نوعي 
روحيه و فرهنگ مبارزه جويي و كنشگري آگاهانه، معنا 
و تفسير مي كنند؛ معنايي كه در فرهنگ اسالمي ملي ما 

مصداق هاي فراواني براي آن مي توان برشمرد.«)2( مقام 
معظم رهبري در اين زمينه در حاشيه درس خارج فقه 
مي فرمايند: »در اوِل »كت��اب جهاد« عرض كرديم كه 
معياِر جهاد، شمشير و ميدان جنگ نيست. معيار جهاد، 
همان چيزي است كه امروز در زبان فارسي ما در كلمه 
»مبارزه« وجود دارد. فالني آدم مبارزي است، فالني آدم 
مبارزي نيست. نويسنده مبارز، نويسنده غيرمبارز. عالِم 
مبارز، عالِم غيرمبارز. دانش��جوي مبارز و طلبه مبارز، 
دانش��جوي غيرمبارز و طلبه غيرمبارز. جامعه مبارز و 

جامعه غيرمبارز. پس، جهاد يعني مبارزه.«)3( 
   مهم ترين ويژگي هاي مديريت جهادي

براي مديريت جهادي تعاريف و ويژگي هاي مختلفي برشمرده 
ش��ده اس��ت. در يك پژوهش به روش فراتركيب)4(، از ميان 
84منبع مطالعاتي اوليه بع��د از پااليش مطالعات و انتخاب 

تعدادي از آنها، 16ويژگي اساس��ي براي يك مدير جهادي 
شناسايي شد. از ميان اين ويژگي ها، هشت ويژگي مربوط به 
ساحت جهادي يك مدير جهادي است و هشت ويژگي مربوط 
به ويژگي هاي عمومي چنين مديري است.)5( اين مسئله خود 
بيانگر اين نكته اس��ت كه مدير جهادي، به جاي ويژگي ها و 
توانايي هاي يك مدير عادي، ويژگي ه��اي جهادي را نبايد 
داشته باشد، بلكه ويژگي هاي تمييزدهنده  وي به عنوان يك 

مدير جهادي، عالوه بر ويژگي هاي عمومي او است. 
ويژگي هاي جهادي يك مدير جهادي به اين ش��رح است: 
خدامح��وري، دينم��داري، بصيرت، اخالقمداري، س��عه 
صدر، تعهد، انقالبي گري و ايثار. ام��ا ويژگي هاي عمومي 
)ويژگي هاي عمومي شامل ويژگي هايي است كه داشتن 
آنها براي هر مديري در هر س��ازماني ض��روري( يك مدير 
جهادي به اين شرح است: شايسته ساالري، تصميم گيري 
بر اس��اس خرد، ارتباطات مؤثر با همكاران و مردم، همت 
فزاينده، اعتماد به نفس، نظم و قانونگرايي، بهره وري فزاينده، 
مدبر بودن ي��ا تدبير.)6( در مي��ان ويژگي هاي عمومي يك 
مدير جهادي، »اعتماد به نفس« در مدير را مي توان عامل 
ايجادكننده شعار كليدي »ما مي توانيم« دانست. همچنين 
در ميان ويژگي هاي جهادي يك مدير انقالبي و جهادي، 
انقالبي گري و تعهد، عوامل به  وجود آورنده  روحيه اعتماد به 

نقس ملي و اعتقاد به شعار »ما مي توانيم« است. 
همچنين از بررسي محتوايي منابع ديني اعم از آيات شريفه 
قرآن كري��م و احاديث و نيز تعاريف ارائه ش��ده از مديريت 
جه��ادي، 10ويژگي ب��راي مدير جهادي ب��ه اين صورت 
احصا مي گردد: »روحيه ايثارگ��ري، كار و تالش مضاعف، 
مسئوليت پذيري، شايسته س��االري، خودباوري، وجدان 
كاري، شجاعت و قاطعيت در امور، از جنس مردم بودن و با 
مردم بودن، قناعت و ساده زيستي، حسن خلق.«)7( در اين 
تقس��يم بندي از ويژگي هاي مدير جهادي نيز خودباوري 
مؤيد داشتن روحيه اعتمادبه نفس ملي است. همچنين در 
تقسيم بندي ديگري كه هم ويژگي هاي مديريت جهادي 
و هم اثرات آن را درب��ردارد، ويژگي هاي مديريت جهادي 
اينگونه توصيف شده است: »اخالص نيت، داشتن تعهد به 
هدف و ارزش ها و مكتب، در خدمت انقالب بودن، سادگي 
و بي آاليشي، پرهيز از تشريفات و تجمالت، احساس تعلق 
به مردم و مردمي ب��ودن، برخ��ورداري از روحيه و ارزش 
خدمت داوطلبانه، اولويت خدمتگزاري قش��ر مستضعف 
و محروم، ترويج ارزش هاي انس��اني و اس��المي در محيط 
كار، حفظ و توجه به كرامت انسان ها، برخورداري از روحيه  
اعتمادبه نفس، ابتكار و خالقيت با انگيزه و احساس وظيفه  
الهي، مؤمن و متعهد، با روحيه  انقالبي، اعتقاد به واليت فقيه 
و حساسيت به پاسداري و حراس��ت از ارزش هاي انقالب، 
برخورداري از روحي��ه و رابطه  اعتماد متقاب��ل با نيروها، 

از جمله ويژگي هاي دفاع مقدس كه شرايط 
پدي�دار ش�دِن موفقيت آمي�ز مديري�ت 
جهادي را ايجاد ك�رد، تحريم و محدوديت 
اقتصادي- سياسي و فشار نظامي- امنيتي 
ايجاد ش�ده از س�وي دش�من بوده است؛ 
زمينه اي كه ديگ�ر نخواهد گذاش�ت امور 
يك كشور با مديريت هاي عادي و معمولي 
تدريس شده در جهان، پيش برود. اين مسئله 
در دفاع مقدس ما نيز عيناً به تحقق پيوست

اولين شيطنتي كه در مغالطه براي تحريف 
يا درست فهميده نش�دن مفهوم مديريت 
جهادي ممكن است مطرح شود، تعبير جهاد 
به صرفاً جه�اد نظامي و تعريفي س�خت از 
مديريت جهادي است. در اين شرايط، فرد 
ناآگاه دانسته يا ندانسته ممكن است مديريت 
جهادي را تنها در صورت داش�تِن غيريت 
نظامي و وجود عرصه جنگ سخت تعبير و 
با اين كار سعي كند عرصه  مديريت جهادي 
را محدود جلوه دهد. هر چند دفاع مقدس 
در جاي خود ارزشمند، داراي جايگاه ابدي 
در نظام ارزش�ي ما و حتي داراي تجربيات 
فراوان براي عرصه هاي ديگر مديريتي است

وجود عامل انگيزه و نشاط در محيط كار، وجود روابط 
صميمانه و عاطفي، غيررسمي و برادرانه، احترام متقابل 
بين نيروها در محيط كار، طراحي و پياده سازي مدل 
آموزش تخصصي، تكنيكي و تجهيز نيروي انس��اني، 
مسئوليت پذيري منابع انساني نسبت به كار و نه 

فقط مسئول باالتر.«)8(
رهبر معظم انقالب  اس��المي نيز با طرح 
كليدواژه »اعتماد به نف��س ملي« اين 
ويژگي انقالبي را اينگونه تعريف 
مي كنند: »]اعتماد به نفس 
ملي[ يعني ملت، در 
مقاب��ل ديگ��ران 
احساس انفعال 
و س��رافكندگي 
نداش��ته باشد، 
يعني روحيه  »ما 
مي توانيم«، اين 
امروز بحمداهلل 
در كشور وجود 
در  دارد.«)9( 
مقاب��ل، وجود 
اف��راد بي بنيه و 
سس��ت عنصر 
ني��ز در جم��ع 
نيروه��اي مؤمن 
و انقالب��ي و جهادگر، 
از آفت هاي مه��م اعتمادبه نفس ملي اس��ت: 
»آدم ه��اي بي روحيه، م��ردد، ترس��و، فرصت طلب، 
خودكم بين، در اين ميدان هيچ هنري نمي توانند نشان 
بدهند، اگر مانع براي ديگران درست نكنند. خودشان 
كه هيچ كاري نمي توانند بكنند، گاه��ي مانع هم در 
مقابل ديگران به وجود مي آورند، مأيوس��ند، ديگران 
را هم مأيوس مي كنند، تنبلند، ديگران را هم وادار به 
تنبلي مي كنند. قرآن كريم درب��اره  گروهي از افرادي 
كه در آن وق��ت بودند، اين جور مي فرماي��د: لَو َخَرجوا 
فيكُ�م ما زادوكم ااِلَخبااًل َو اَلَوَضعوا ِخاللَكم، يعني اينها 
اگر به ميدان جهاد هم با ش��ما بيايند، شما را به فساد 

مي كشانند.«)10( 
   بهره بردن از تجربه ارزشمند مديريت جنگ 

تحميلي و دفاع مقدس
در بس��ياري از تعاريف، به اين جنبه  مديريت جهادي 
كه برگرفته از فرهنگ جهاد و دفاع مقدس مي باش��د 
نيز اشاره شده اس��ت. حقيقتاً نيز مطلع ظهور بسيار 
جدي اي��ن فرهنگ در تاريخ انقالب اس��المي، مقطع 
دفاع مقدس بوده اس��ت؛ دفاعي كه تاكنون نيز پرچم 
آن توسط مدافعان حرم بر زمين گذاشته نشده است. 
»مديريت جهادي يادگاري از دفاع مقدس كه تجهيز 
سرمايه انس��اني، مادي و برنامه ريزي فعاليت ها همه 
برگرفته از آموزه هاي ديني اس��ت. مديريت جهادي 
بهره گيري از علم و فناوري هم جهت با اراده الهي جهت 
رسيدگي به امور است. مهم ترين مؤلفه  آن عقل و عشق 
است. مهم ترين ويژگي آن فرمانبري آگاهانه از ولي امر 

يا ولي فقيه زمان است.«)11( 
از جمله ويژگي هاي دفاع مقدس كه ش��رايط پديدار 
ش��دِن موفقيت آميز مديريت جه��ادي را ايجاد كرد، 
تحري��م و محدودي��ت اقتصادي- سياس��ي و فش��ار 
نظامي- امنيتي ايجاد شده از سوي دشمن بوده است؛ 
زمينه اي كه ديگر نخواهد گذاش��ت امور يك كشور با 
مديريت هاي عادي و معمولي تدريس شده در جهان، 
پيش برود. اين مس��ئله در دفاع مقدس ما نيز عيناً به 
تحقق پيوست. نيروي نظامي رسمي به مراتب كمتر 
از دش��من، مسئوالن كش��ور را به سمت اس��تفاده از 
يكي از ظرفيت هاي اصلي ايران اسالمي در برهه  اول 
انقالب، يعني حمايت و پشتيباني مردم و مديران بدون 
چشمداشت و خستگي ناپذير و جان بركف سوق داد. 
بسيج، سپاه و جهاد سازندگي در اين شرايط و با بستر 

ايجاد مديريت جهادي شكل گرفتند. 
   تجربه ارزشمند

 نهادهاي انقالبي برآمده از مديريت جهادي
هر چند مديري��ت جهادي صرفاً با ايجاد س��اختار و 
نهادهاي اداري تشكيل نمي شود و جنبه  فرهنگي نيز 
دارد، اما توجه به ايجاد ساختار و نهاد البته به صورت 
پويا و خود اصالح گر، مي تواند يكي از راه هاي تقويت 
مديريت جهادي باش��د، زيرا س��اختار ابزاري براي 
دوام، تأمين و محافظت از يك روحيه  ارزشمند مثل 
روحيه  جهادي است. يكي از اين نهادهاي ارزشمند 
كه مي تواند تجربيات راه اندازي آن و دس��تاوردهاي 
ارزش��مند آن، چراغي براي ادامه حرك��ت و بهبود 
نهادهاي انقالبي باشد، جهاد سازندگي است. »بعد 
از پيروزي انقالب ش��كوهمند اس��المي، فرهنگ و 
مديريت جهادي و شاخصه هاي آن از مفهوم جهاد و 
نظام ارزشي اسالمي و انقالبي نشئت گرفته و پايه ريزي 
شده است. پيام تاريخي امام خميني)ره( در 26خرداد 
1358، آغاز حركت ش��ورانگيز جهاد س��ازندگي و 
فعاليت مديريت جهادي در كشور است. فعاليت هاي 
پُرشتاب مردم در جهاد و با مديريت جهادي، ضمن 
ارائ��ه  خدمات بس��يار ارزنده، اثرات زي��ادي برجاي 
گذاش��ت و به  س��رعت مش��كالتي را برطرف كرد و 
نفوذ گسترده و عميقي به دس��ت آورد كه هم اينك 

در سراسر روستاهاي كشور اسالمي، روستاييان در 
همه حال، با لبخند رضايت بر لب، از جهاد سازندگي 

مي گويند.«)12( 
  جهاد خودكفايي

يكي ديگر تجارب موردي و البته مفيد مديريت جهادي، 
ايجاد جهاد خودكفايي زير نظر ارتش جمهوري اسالمي 
بوده اس��ت؛ تش��كيالتي كه با تكيه بر توان داخلي با 
محوريت ق��رار دادن علم و دانش كارب��ردي و مفيد و 
به منظور حل مشكالت تس��ليحاتي در مقطع جنگ 
تحميلي، ايجاد ش��د و خدمات مفيدي ب��ه انقالب و 
جبهه هاي حق عليه باطل رساند. رهبر معظم انقالب 
كه در زمان تشكيل سازمان جهادخودكفايي در كسوت 
نماينده حضرت امام)ره( در ارتش ج. ا. ا و معاون امور 
انقالب وزارت دفاع بودند، با ص��دور فرماني در تاريخ 
1358/10/23 به ايجاد خودكفايي در ارتش جمهوري 
اسالمي كه در بحبوحه ابتداي انقالب از ضعف تأمين 
قطعات خارجي از سوي بلوك غرب و شرق رنج مي برد، 

همت گماردند. 
همچنين رهبر معظم انقالب در صبحگاه مش��ترك 
هش��تم فروردين ماه1362 در منطق��ه يكم دريايي 
بندرعباس س��خناني ايراد فرمودند كه اين س��خنان 
سرآغاز حركت جدي خودكفايي در ارتش جمهوري 
اسالمي ايران بود: »من با اجازه فرماندهي كل نيروهاي 
مس��لح و مقام معظم رهبري به ستاد مشترك ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و به فرماندهان سه نيرو پيشنهاد 
قطعي خواهم كرد كه يك معاونت جهاد خودكفايي به 
وجود بياورند و هم��ه نيروهايي ك��ه مي توانند، همه 
دست هايي كه مي توانند ما را به خودكفايي برسانند، 

جمع كنند و از آنها كمال استفاده را بكنند.«)13( 
ايشان درباره ايجاد روحيه خودكفايي به بركت تشكيل 
اين مجموعه چنين مي فرمايند: »من بارها اين نكته 
را گفته ام كه يك روز در اين كش��ور اگ��ر قطعه اي از 
جنگنده هايي كه امروز شما داريد، خراب مي شد، آن 
را داخل هواپيما مي گذاشتند و براي تعمير به امريكا 
مي بردند و برمي گرداندند، يعني اجازه نمي دادند اين 
قطعه در ايران باز ش��ود و مهندس و صنعتگر نظامي 
ايراني اصاًل بداند درون اين قطعه چيست! امروز خود 
شما هواپيما مي س��ازيد و آن را به پرواز درمي آوريد. 
اوايل جنگ وقتي مي گفتند فالن قطعه را نداريم، ما عزا 
مي گرفتيم و مي مانديم آن را از كجا بياوريم، اما امروز 
اين قطعات را خود شما مي سازيد. اولين نقطه در ارتش 
كه جهاد خودكفايي را به  وجود آورد، نيروي هوايي بود. 
حدود سال60 اينها جهاد خودكفايي را به  وجود آوردند، 
بعد خبرش را به ما دادند، ما هم اين سازمان را در كل 

ارتش ايجاد كرديم.«)14( 
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قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)10(

   صفحه گام دوم انقالب كوششي اس�ت رسانه اي جهت تبيين و ش�رح بيانيه رهبر 
معظم انقالب اس�المي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالي( به مناس�بت 
چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي را مورد بررس�ي قرار مي دهيم. ش�نبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما 

همراه باشيد. 

سيد اميرعلي ناقدي

  نگاه

»به  رغم همه  اين مش�كالت طاقت فرسا، جمهوري اس�المي روزبه روز گام هاي بلندتر و 
استوارتري به جلو برداشت. اين 40سال، شاهد جهادهاي بزرگ و افتخارات درخشان و 
پيشرفت هاي شگفت آور در ايران اسالمي است. عظمت پيشرفت هاي 40 ساله  ملت ايران 
آنگاه به درستي ديده مي ش�ود كه اين مدت، با مدت هاي مش�ابه در انقالب هاي بزرگي 
همچون انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروي و انقالب هند مقايسه شود. مديريت هاي 
جهادي الهام گرفته از ايمان اسالمي و اعتقاد به اصل »ما مي توانيم« كه امام بزرگوار به همه  

ما آموخت، ايران را به عزت و پيشرفت در همه  عرصه ها رسانيد.«
 )بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

عّزت و پيشرفت 
با اعتماد به نفس ملي و مديريت جهادي 


