
 

 

 

 «سازیپردازی و تمدنخودسازی، جامعه»گام دوم انقالب؛ مثلث 

 اشاره  

گاام دوم »پرافتخار یاد و  ۀعنوان چل انقالب به ۀاز چل )مدظله العالی رهبر معظم انقالب

و » ارائاه داد:« پاردازی وتمادن ساازیسازی، جامعهخود»مثلث  در قالبرا « انقالب

پُرافتخار را بادون خیانات  ۀانقالب پُرشکوه ملّت ایران، تنها انقالبی است که ی  چلّ 

ده هایش پشت سر نهاده و  از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کاربه آرمان

   1.«است شده  سازی تمّدن پردازی و خودسازی و جامعه ۀو این  وارد دّومین مرحل

انداز آینده انقالب را ترسیم نمودناد و راه رهبر فرزانه انقالب، با بیانیه گام دوم، چشم

بیانیاه گاام » و بررسای با تحلیلن دادند، جا دارد روشن انقالب را به نسل جوان نشا

ابعاد گونااگون آن باه جامعاه ارایاه شاود. در ایان نوشاتار باه تحلیال « دوم انقالب

 پردازیم.مختصری از این بیانیه می

 انقالب آفرین اصلی گام دومجوان، نقش
بادان « بگام دوم انقاال» درتنها نیست که رهبر فرزانه انقالب  ایگرایی پدیدهجوان 

 بعد از انقاالب توساط اماام راحال اشاره کرده باشد، این رویکرد قبل از انقالب و
هاا   شاما جاوان» امام از جوانان به عنوان عامل پیروزی انقالب یااد کارد: مبرح و
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رهبارمعظم  1«دیااردهکال یروز  را تحصاین پیا مان ...،یقدرتمند، شما جوان ها  باا
زیرا اینان بودند که موتور انقالب را  ؛داد بها نیگ به جوانان گام اول انقالب  انقالب در

های جواناان مجاهدت» جنگی صدام را متوقف نمودند: موتور به حرکت درآوردند و
بارادری و ایثاار  ۀهای سخت از جمله دفاع مقّدآ، با ذکار و دعاا و روحیادر میدان

 2«.رابر چشم همه نهادهمراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در ب
کاه  ایگوناهبه جوان محوریات داد، باه « گام دوم انقالب» اما رهبر معظم انقالب در

زیرا تجربه چهل سال انقالب نشاان  هستند؛جوانان «گام دوم انقالب »مخاطب اصلی 
صاحنه  های جدی انقالب کم رنگ باودن حضاور جواناان درآسیب داد که یکی از

ترین عملیاات جنگای را چیدهیی که پانالقیت است. جوانخ های مدیریت، سیاست و
هاای عرصاه چارا در دسات یافتناد،موش  طراحی نمودند و نیگ به صنعت ساخت 

باودن جواناان، باه تجربههای کمبرخی به بهانه د.نرنگ نداشته باشمختلف حضور پر
تن تجرباه گارفگرایی باه معناای نادیادهجوانآنکه حال ، دهند میدان فعالیت نمی آنان

صاحبان تجربه نیست. براین اساآ باید مسایردوم انقاالب را فعااالن جاوان طای و 
اّماا راه » که مقام معظام رهباری فرماود:همچنان ؛داری نمایندکشتی انقالب را سکان

هاای بلناد نظاام جمهاوری ای از مسیر افتخارآمیگ به سوی آرماان شده فقط قبعه طی
ها نیست، بایاد باا  ه به گمان زیاد، به دشواری  گذشتهک این مسیر ۀاسالمی است. دنبال

هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شاما جواناان طای شاود. مادیران جاوان، 
هاای سیاسای و میادانۀ هما کارگگاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعااالن جاوان، در

ت و های دیان و اخاالق و معنویّا المللی و نیاگ در عرصاه اقتصادی و فرهنگی و بین
هاای ها و عبارت از تجربهو های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند،  عدالت، باید شانه
   3«گذشته بهره گیرند

 شناخت گام اول انقالب؛ نردبان گام انقالب دوم

چهل ساله دوم توسط مقام معظم رهباری، باه  درکه منشور انقالب محقق شدن مفاد 
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است. باه « گام اول انقالب»تلگم شناخت نام گذاری شده است، مس« گام دوم انقالب»
نشاینی  عبارت دیگر انقالب اسالمی همانند ی  سال  که برای دوری از رذائال، چلّه

گیرد، اولین چلّه و اولین مرحله از سلوک را به پایان رساانده و اکناون  را در پیش می
  رفاات نقااس و دسااتیابی بااه کمااالی دیگاار و از طریااق  دوم را بااا هاادف ۀبایااد چلّاا
کند که موانت رو رهبر انقالب به جوانان توصیه میهایی نوین آغاز کند، از این ریاضت

احیاای معنویات  منادی وعاگت بااوری،استقالل، خود و دستاوردهای انقالب مانند
خاود یاا  ۀها را جگ باا تجربا عگیگان! نادانسته »...را بشناسند: « گام اول انقالب»دینی، 

تاوان دانسات. بسایاری از آنچاه را ماا دیاده و ان نمایدیگر ۀگوش سپردن به تجرب
های اساتوار در ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است... برای برداشتن گام آزموده

ها درآ گرفت؛ اگار از ایان راهبارد  آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه
تهدیادهای  ها به جای حقیقات خواهناد نشسات و آیناده ماوردغفلت شود، دروغ

ای قااوی، تحریااف و  ناشااناخته قاارار خواهااد گرفاات. دشاامنان انقااالب بااا انگیااگه
  1 «کنند...گذشته و حتّی زمان حال را دنبال می ۀپردازی دربار دروغ

 انقالب  مگام دو اخالق، دوبال گام اول و معنویت و

قاالب وفرامکانی است، چنانچاه رهبار معظام ان فرازمانیمعنویت واخالق از مفاهیم 
به ی  نسل و یا   ،... آزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل...، هیچ ی »: فرمود

ای دیگار افاول کناد. هرگاگ  ای بدرخشاد و در دوره جامعه مربوط نیست تا در دوره
بر ایان  2«زده شوند. اندازهای مبارک دل توان مردمی را تصّور کرد که از این چشمنمی

گرایی نبود، ممکان باود انقاالب دچاار مشاکل اخالق اندیشی و اساآ اگر معنویت
رو  انقالب با موانت بسیاری، مانند جنگ تحمیلی، تحاریم... روباه چنانکهجدی شود؛ 

امدادهای غیبی دانست: معنویت و امام یکی از عوامل پیروزی و دوام انقالب را و شد
، و خدا  تبارک و دیگر قشرها قیام کردند، نهضت کردند و نترسیدند از هیچ چیگ»... 

اناد باه  ها  معنو  ما را رساانده ها را امداد کرد و به امدادها  غیبی و جلوه تعالی آن
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بیشاتر از هرزماانی نیااز باه « گاام دوم انقاالب »برای تردید بی. 1«.که آزاد شدیم این
که رسانه ضد اخالق چند برابر شده است، همچنان معنویت است، زیرا امروزه ابگار و

پیشارفته و فراگیار، امکاان بسایار  ای   ابگارهاای رساانه»معظام رهباری فرماود:  مقام
 اکناون های ضّد معنویّت و ضّد اخاالق نهااده اسات و همخبرناکی در اختیار کانون

باا  ،اناان و حتّای نونهااالنهای پاک جواناان و نوجوروزافگون دشمنان به دل تهاجم
معنویّات » ،همچنین ایشان فرمود: 2«بینیم. گیری از این ابگارها را به چشم خود می بهره

های فردی و اجتمااعی و نیااز اصالی ها و فّعالیّتحرکت ۀهم ۀدهند و اخالق، جهت
ساازد و جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای ماّدی، بهشت می

.«آفریند ودن آن حتّی با برخورداری ماّدی، جهنّم مینب
3   

 سازی امید

امیدی را در شرایبی که بسیاری با برجسته کردن برخی از مشکالت اقتصادی روح نا
تأکیاد آیناده بر امیدواری نسابت باه « بیانیه گام دوم انقالب» می دمند، در جامعهدر 
توان جواناان آن  حاکم شد دیگر نمیای  زیرا وقتی روح نومیدی بر جامعه ؛استشده 

جامعه را مورد خباب قرار داد و درباره ی ساختن آینده با آنان ساخن گفات، ازایان 
 رو قرآن همواره امت اسالمی را به امیدواری فرا می خواند تا جایی که وعاده قبعای 

اوست کسی که رسول خود را به هادایت فرساتاد تاا بار »پیروزی اسالم می دهد: به 
 همچناین قارآن، 4.«ادیان عالم برتری دهد. هرچند مشرکان کراهت داشته باشاند همه

وا» مؤمنان را از حگن و اندوه که عامل تضعیف روحیه است برحذر می دارد: ُو َواَلَتهـن
ْؤِمُنیَن َواَلَتْحزَ ممو ُتو اأَلْعَلْوَنإنکو مو واَوأنتو ن نخساتی» ای فرمود:اّله خامنهحضرت آیت 5.«نو

هاا، هایچ  بینانه به آینده است. بدون این کلید هماه قفالتوصیه من امید و نگاه خوش

                                                           
 .433، ص 57ج  ؛صحیفه امام؛ امام خمینی. 1

 .. بیانیه گام دوم انقالب2

 همان.. 3

 .22توبه:  .4

 .529آل عمران:  .5

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010


 

 

 

 
   93«  سازی پردازی و تمدن خودسازی، جامعه»گام دوم انقالب؛ مثلث 

 

هاای گویم ی  امید صاادق و متکای باه واقعیاتتوان برداشت. آن چه میگامی نمی
ای دشامن عینی است.در طول این چهل سال و اکنون همیشه سیاست تبلیغی و رسانه

مردم و حتی مسؤالن و مادیران ماا از آیناده سازی یوآأهای آن مترین برنامهو فعال
در خود و  ،گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشیداست.... شما جوانان باید پیش

   1«دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید...

 سازآیندهجوانان 

ساازان از منظار رهبار انقاالب آیناده ساازان دارد.نیاز به آیناده ،روشن ۀساختن آیند
توانسات های جوان و انقالبی، خواهند  های بلند و انگیگهبا هّمت» که هستندوانانی ج

در پیشارفت مااّدی و را فعاال و اساتفاده کشاور   کم ایا استفاده یب هایتیّ )ظرفآنها 
تارین ظرفیّات امیادبخش  معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند، زیارا مهم

با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی اسات.  کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد
ماوج جمعیّتای ایجادشاده در  ۀسال که بخش مهّمی از آن نتیج  40جمعیّت جوان زیر

 51 ۀمیلیون نفر در سنین میان 23است، فرصت ارزشمندی برای کشور است.  30 ۀده
رای میلیون نفر دارای تحصیالت عالی... ثروت عظیمی با 54سالگی، نگدی  به  40و 

 2«تواند شدماّدی با آن مقایسه نمی ۀکشور است که هیچ اندوخت

 وانه علمی و پژوهشیتپش

و بادون  پژوهشی اسات وانه علمی وتنیاز به پش ،خالق جوان فعال و یدر کنار نیرو
  زیارا داناش،» ؛رساد نمایکشتی انقالب به ساحل نجات  ،پژوهشی پشتوانه علمی و
  کشور است. دنیای غرب به برکت دانش خاود عّگت و قدرت ی ۀآشکارترین وسیل

ساله فراهم کناد و باا وجاود   300بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 
های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سب  زندگی غربای باه جوامات تهیدستی در بنیان

 مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصااد آنهاا را باه دسات گیارد. ماا باه عقب
کنیم، اّما مؤکّداً به نیااز کشاور سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی
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ورزیم.. اکنون نگدیا  باه دو دهاه  دانش در میان خود اصرار می ۀبه جوشاندن چشم
است که رستاخیگ علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی غافلگیرکننده به پایش رفتاه 

شانگدهم در میان  ۀی ما در این مّدت که ما را به رتباست. دستاوردهای دانش و فنّاور
شگفتی ناظران جهانی اسات. اّماا آنچاه مان  ۀکشور جهان رسانید و مای 300بیش از 

اهّمیّتش فقط یا  آغااز باوده  ۀشده، با هم خواهم بگویم این است که این راه طیمی
 1.«.ها دست یابیم.. ههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّ  است. ما هنوز از قلّه

 یقدرت اقتصاد

 ؛ثباات اقتصاادی نیااز دارد به تقویت بنیه وی زمان دیگر از هربیش امروزه جامعه ما 
ترین ابگار جناگ دشمن نیگ از مهم زیرا ما در برابر جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم و

 اگار اقتصااد درسات مادیریت و یعنی معیشات ماردم وارد شاده اسات. اقتصادی،
ماردم در  وخواهاد شاد سازکارهای کاربردی اتخااذ نشاود، مشاکالت چناد برابار 

خوشاایند  «انقاالب گاام دوم» گیرند. ایان امار در رونادناهای اقتصادی قرار مینگت
گاذارد، از ها اثر مییشتر از همه چیگ در ارادهب عرصه معیشت، زیرا سختی در ؛نیست
نیااز باه مادیریت، « گاام دوم انقاالب»کند کاه انقالب توصیه می معظم رو رهبراین

 ۀاقتصاد یا  نقبا»رونق اقتصادی دارد:  اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالهای ایران و
ناپذیری و  قاّوت و عامال مهاّم سالبه ۀکننده است. اقتصاد قاوی، نقبا کلیدی  تعیین

و سالبه و  نفاوذ ساز  ضعف و زمینه ۀنفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقب
 2«.دخالت دشمنان است.

 انقالب  ۀزند شعارهای همیشه آرمان و

شاعارهای جهاانی مانناد اساتقالل، آزادی، معنویات،  انقالب اساالمی باا اهاداف و
« دوم انقاالبگام » شعار باید در ها ورو این آرمانکارآمدی دین به وجود آمد، از این

ساتون فقارات انقاالب را تشاکیل  هاا وزیرسااخت ،هالفهؤزیرا این م ؛نیگ ادامه یابد
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آن را مهندسای نماوده اسات، از ساوی  انقالب امام راحل دهند، که معمار کبیر می
مقاام معظام رهباری کاه گونه شعارها تاریخ مصرف ندارد، همان این اهداف و دیگر
ان طول عمار مفیاد و تااریخ مصارف فارض کارد، اّماا توچیگ می برای همه» :فرمود

مصارف و  شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگگ بی
 1«عصرها با آن سرشته است. ۀزیرا فبرت بشر در هم ؛فایده نخواهند شد بی

 سازی تمدن

 گردیاد.می در ی  مقبت زمانی معیارهای تعریف شده از سوی شوروی و غرب ارائه
مقرارات  ها قوانین ومعیارهای آن امجبور بودند ب ،کشورهای وابسته به این دو قدرت

ها خاالف رهاا و مقارارت کشاوغیر این صاورت سیاسات خود را تببیق دهند، در
حقاوق  معیاار کارد ،شد، مثال حقوق بشری که غرب تعریف میمقرارت شناخته می

تفکر را به وجودآورد کاه حقاوق  ی این ادبیات وجهان بود، اما انقالب اسالم بشر در
انقاالب اساالمی تعریاف  روایان ریگی نموده است، ازبشرآن است که دین الهی پی

باه  جدید از آزادی و حقوق بشر ارائه داد که اماروزه ساخت ماورد توجاه گرفتاه و
عنوان تمدن نوین مبرح است، همان تمدنی که غرب را باه هاراآ انداختاه اسات، 

از سوی ساموئل هاانتینگتون مبارح « ها برخورد تمدن»تئوری  5992که در سال  چنان
 ا که به جهان پس از فروپاشی بلوک شرق نظار دارد اشد. هانتینگتون در نظریۀ خود 

و ا کارد.و بیش از همه به تمدن اساالمی تأکیاد  2ها سخن گفت. گیری تمدن از شکل
زیارا عصار  3ن تمادن را مهاار کناد؛ای ایا معتقد است که جهان غرب باید به گوناه

قببی آمریکا به سوی چندقببی در حرکت است و این ساختار باه زودی آشاکار  ت 
موشاه »و ممکن است در این تضاد، تمدن اساالم پیاروز شاود؛ از ایان رو  4شود می

های  آمریکا با همۀ توان نظامی و اقتصادی و اروپا با همۀ سیاسات»گوید:  می 5«بیجلین
                                                           

  همان.. 1
 به بعد. 551، از صانقالب اسالمی دستاوردهای کالن. ر.ک: منوچهر محمدی، 2

3. https://www.islamtimes.org/fa/article/507492 
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اند. این ی  واقعیات  و مرموز خود، توان مقابله با موج انتشار اسالم را نداشتهزیرکانه 
  1«.ای نه چندان دور، حرف اول را در جهان غرب خواهاد زد است که اسالم در آینده

پس انقالب ملّات ایاران، جهاان دوقببای آن روز را باه » معظم انقالب فرمود:رهبر 
ط و حاذف شاوروی و اقماارش و پدیاد قببی تبدیل کرد و سپس با سقو جهان سه
 ۀبرجساتۀ پدیاد« اسالم و استکبار»جدید  ۀهای جدید قدرت، تقابل دوگان آمدن قبب

انقالب اساالمی ایاران، باا قادرت و »...  .2«جهان معاصر و کانون توّجه جهانیان شد
ها را به رخ دنیا کشاید  ها را شکست؛ کهنگی کلیشه چوبارشکوه پا به میدان نهاد؛ چ

غارب  دشامنی  )شارق و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود... یکی از آن دو کانونو 
وپنجه  دهناد، دساتنابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نگدیکی احتضار مای

خبااب باه همچناین ایشاان 3«رودکند! و انقالب اسالمی همچنان به پیش مینرم می
رانگیگه از انقالب خود حراست کنیاد و شمایید که باید کارآزموده و پُ »جوانان فرمود: 

 یبارا یو آماادگ تماّدن ناوین اساالمی آن را هرچه بیشتر به آرمان بگرگش که ایجاد
 4«است، نگدی  کنید)ارواحنافداه  یه عظم تیوال دیطلوع خورش

 خبرنگاارهنگامی کاه  چنانکه دان اشاره نموده است،این همان تمدنی است که امام ب
ما معادلۀ جهاانی و معیارهاای : »  گونه پاسخ داداینامام  ،ال کردؤمریکایی از تمدن سآ

شاده تمام مسائل جهان سنجیده مای   ای که تا به حال به واسبۀ آناجتماعی و سیاسی
کاه در آن عادل را ماالک  ایامساخته   ایم. ما خود چارچوب جدیدیاست را شکسته

کنایم و بار هار ظاالمی مای   ایم. از هر عاادلی دفااعدفاع و ظلم را مالک حمله گرفته
سنگ را بنا خاواهیم گذاشات. امیاد اسات کساانی پیادا شاوند کاه    تازیم. ما این می

ها و شاوراها را بار ایان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان   ساختمان بگر  سازمان
 5« بنا کنند. پایه
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 جاودانه  ستیزی، شعار استکبار

ناه شارقی، ناه غربای »انقالب اسالمی ایران نخستین نظام متکی بر اسالم و با شاعار 
باا اتکاال شرق و غرب برابر دو قدرت  منبقه ظهور کرد و در در« جمهوری اسالمی

شکساتن  به قدرت الیگال الهی و ملی ایستاد و آنان تمام قدرت خود را برای مهاار و
کار گرفتند ولی این انقالب آن چنان پیش رفت که امروز روسیه با قرار گارفتن ه آن ب
پردازد و آمریکا نیگ باا هماراه کاردن هماه آمریکا می با مقابله بهکنار نظام اسالمی در 

دانند به تنهایی قدرت مقابلاه چرا که می ؛خواهد نظام اسالمی را مهار کندکشورها می
در تمام ایان چهال » :فرمایدمیرو رهبر معظم انقالب ایناز  .مند را نداردبا ایران عگت
های متکبّار آن در مقابل دولت ۀناپذیری و هیبت الهی آن و گردن برافراشت سال، تسلیم

ایاران و ایرانای باویژه جواناان ایان مارز و باوم  ۀشد و مستکبر، خصوصیّت شناخته
 1«.رفته استشمار می به

شمسای، باه رهبار کبیار 5217تاب انقالب اسالمی در ساال  جهان با طلوع خورشید
زمین کاه سراسار جهاان، دچاار تحاولی شاگرف  ، نه تنها ایرانانقالب امام خمینی

و  .شکسات های زمانه را درهم ابرقدرت ۀبهمن، هیمن 33اّله  گردید. انفجار نور در یوم
گاذرد، شااهد باه باار  سال از پیروزی افتخارآفرین انقاالب اساالمی می 40این  که 

ای هستیم که با خون هگاران شهید آبیااری شاده و دساتاوردهای  طیبه ۀنشستن شجر
اشااره دستاورد کالن از برخی در اینجا به ارزشمندی را عاید مردم ایران نموده است. 

 شود: می
   ؛احیای اخالق و معنویتا 
 ؛گسترش باورهای دینی ا
 ؛احیای دین درجهان کارآمد دین و ا
 ؛استقال فرهنگی ا
 ؛استقالل سیاسی ا
   ؛رشد اقتصادی استقالل و ا
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   ؛استقالل و رشد نظامیا 
   ؛بهبود و رشد وضت سالمت و بهداشت ا
 ؛های نوین وعلمی دستیابی به فناوری ا
 ؛های خدماتی و توسعه صنعتی افگایش زیرساختا 
 ؛فقر زداییا 
 ؛گیری گفتمان فرهنگی وحدت شکلا 
 ؛رانی ا اسالمییابی ای هویت ا
 ؛ایجاد موج بیداری اسالمی ا
 ؛حمایت از مظلومان و مستضعفان ا
 ؛گرایش زنان به حجاب ا
 ؛بسط فرهنگ شهادت ا
   ؛ای امنیت ملی و منبقه ا

تر مسائوالن  بدیهی است، حفظ این دستاوردها، نیازمند به عگم ملی و تادبیر مناساب
 .  استی کشور و نیگ شناخت موانت پیش روی جمهوری اسالم

حفاظ دساتاوردهای انقاالب  رهبر انقالب فرزانه انقالب اسالمی، بارای اساتمرار و 
 .  نمودارائه ، منشوری برای آینده جمهوری اسالمی استرا که بیانیه گام دوم  ،اسالمی

رهبر معظم انقالب چله اول انقالب را، چلّۀ پُر افتخار دانست که وارد دّومین مرحلاۀ 
است، همچنین ایشان جوان، را آیناده  سازی شده  دازی و تمّدنپر خودسازی و جامعه

نقش آفرینان اصلی گام دوم انقالب خواند که از مسیر افتخارآمیگ باه ساوی  سازان و
البته حرکات باه ساوی اهاداف بلناد  های بلند جمهوری اسالمی حرکت کنند.آرمان

ت. مقاام معظام های گاام اول انقاالب اسا آسیب انقالب، مستلگم شناخت موفقیت و
باه  کید نماوده وأت رهبری در فرازهای دیگر از گام دوم انقالب به معنویت و اخالق،

 اخاالق ساخت و نماید که طی مسیر انقاالب بادون معنویات و جوانان سفارش می
باه ماردم و جواناان آیناده  «بیانیه گام دوم انقالب» دشوار است، همچنین رهبری در

 توانناد باا ساز انقالب خواناد کاه مایجوانان را آینده . ایشاندهد نوید میروشنی را 
ها آینده بهتری بسازند. رهبر انقالب معتقد است کاه  با استفاده از فرصت همت بلند و
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های علمای  البته ما در عرصه ساختن آینده کشور نیاز به پشتوانه علم و پژوهش دارد.
 کشور جهاان را 300بیش از نموده و رتبۀ شانگدهم در میان  یهای آوری پیشرفت فن و

بیانیاه دوم  رهبار انقاالب در های دانش جهان عقبیم. ایم. اما هنوز از قلّه کسب نموده
گیاری از،  بهارهرا به مردم  الن وؤمس معشیتی اشاره و انقالب به مشکالت اقتصادی و

 :فرماودو خواناد.  اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالهای ایران و رونق اقتصادی فرا مای
انقالب اساالمی باا اهاداف و شاعارهای جهاانی مانناد اساتقالل، آزادی، معنویات، 

« گام دوم انقاالب»ها و شعار باید در رو این آرمانکارآمدی دین به وجود آمد، از این
اشاره نموده غرب و شرق تمدن دو فرازی از بیانیه دوم به  ادامه یابد؛ رهبر انقالب در

نماوده ایجاد ها  در برابر این تمدن یتمدن جدیدسالمی اشود که انقالب  می آوریاد و
غرب، برنده و شااهد تمادن اساالمی خاواهیم باود رهبار  و مدر تقابل تمدن اسال و

 و« ناه شارقی، ناه غربای جمهاوری اساالمی»انقالب عقیده دارد که انقالب با شعار 
   .فظ شودد حیگام دوم نیگ این شعار جاویدانه با استکبار زدایی به وجود آمد در

 نتیجه

شاعارهای جهاانی، در جهان بود که باا  آغازگر عصر جدید ،پیروزی انقالب اسالمی
ایستادگی نماود و باا در برابر قلدران سو خود، از ی  زندۀ فبری، درخشان و همیشه

خواه جهان تبدیل شد های  مظلوم و آزادیاستکبار مبارزه کرد و به الگویی برای ملت
و  تیاامنی و نیاگ و عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیا و از سوی دیگر با

ی، رساان و خدمت یمشاارکت مردما دنیباه اوج رساان، و رانیا یارض تیحفظ تمام
، برکات فراوانای بارای جامعه یو اخالق در فضا تیمعنو ریچشمگ شیافگاهمچنین 

م جمهاوری اساالمی جامعه به ارمغان آورده است. اما در گام دوم انقالب، باید از نظا
و دستاوردهای آن پاسداری نمود و برای پیشرفت این نظام از هایچ کوششای دریا  

های اساتوار در آیناده، برای برداشتن گامنورزید. براساآ دیدگاه مقام معظم رهبری، 
پشاتوانه ان و خالق جوان فعال و یروینو با استفاده از  باید گذشته را درست شناخت

هاای انقاالب، اهاداف نظاام مقادآ نیگ حفظ شعارها و آرمانی، و و پژوهش یعلم
 .جمهوری اسالمی را تحقق بخشید


