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  را تحلیل کنیم. "بیانیه گام دوم"توانیم برخی از مضامین  ، میچارچوب تحلیلی با ارائه یک

انقالب هم یک حرکت است. گام  گام دوم است. "حرکت" ،خواهیم برای تحلیلمان ارائه کنیم الگو و چارچوب نظری که می

. پس این یک حرکت است و از ریمیک گام برداشتیم، یک گام دیگر باید بردا .داشته باشیمرو به جلو دوم؛ یعنی حرکتی 

 .است "حرکت"مقوله 

 ، مسیر یا مکان، مسافت یا زمان.ها محرّکیا  محرّک ،متحرّک ،هدف مقصد و مبدأ، رکن دارد. ششهر حرکتی 

و مسیر د که آنچه انقالب اسالمی برای بشریت به ارمغان آورد یک حرکت نفرمای رهبری در این بیانیه گام دوم می مقام معظم

مسیر سوسیالیستی و مارکسیستی و مسیر ) یعنی مسیر غربی و مسیر شرقیی مرسوم  های دوگانه جدیدی در برابر حرکت

 .است داری( لیبرالیستی و سرمایه

؟ چگونه باید باشد؟ است خواهیم در مورد این شش رکن بحث کنیم و ببنیم در انقالب اسالمی این شش رکن چگونه بوده می

 ؟ است رقیب چگونه بودههای  و در حرکت

و دیگری انقالب اسالمی یک  است دوگانه شده بندی، لذا جبههنظام شوروی فرو پاشید و از بین رفت. ، های رقیب از آن حرکت

نیم اگر این دو مقوله را بخواهیم با مقوله حرکت تحلیل کنیم در واقع باید در این شش محور تحلیل ک و استکبار. نظام سلطه

 و متحرکش و مسیر و مسافتش چیست؟ محرّک ،سلطه مبدأ و مقصدشیعنی نظام 

و  مبدأبخواهیم  اگر .است "طاغوت "استکبار مقصد نظام سلطه و و است ولی مبدأ "توحید"،اسالمی و مقصد انقالب مبدأ

حضرت آقا تاکید زیادی  ،مثال در بحث مقصد ؛ذیل توحید و ذیل طاغوت باید توضیح دهیم ؛دهیمتر توضیح  مقصد را عملیاتی

، تعریف ولی در نظام استکباری عدالت جزء مقاصد شود میتعریف  ،جزء مقاصد "عدالت"سالمیدر انقالب ا دارند و "عدالت"بر

تقسیم می کنیم.  بلند مدت –میان مدت  –اهداف و مقاصد کوتاه مدت به شود دلیلش این است که ما اهداف و مقاصد را  نمی

تمدن نوین "بیانیه گام دوم،به تعبیر که حیات طیبه باید به  ،الهی قربآرمان نهایی ما قرب الی اهلل است. اما برای نیل به 

جامعه "برای تحقق تمدن نوین اسالمی به  .ستا "تمدن نوین اسالمی"یعنی یکی از مقاصد ما در این حرکت  .برسیم "اسالمی

پس این خودسازی،  ؛داریم نیاز "سازی اجتماعیخود"اسالمی به  سازی جامعه احتیاج داریم و برای "سازی اسالمی

نیز همه در  ، آزادی. عدالت، استقاللگیرد ء الهی همه در مسیر مقصد قرار میلقا وسازی، حیات طیبه  سازی، تمدن جامعه

و ارزش ابزاری دارند  ومنتهی بعضی ابزارهایی هستند که ما را در رسیدن به مقصد کمک می کنند گیرد  مسیر مقصد قرار می

آن چیزی که ارزش ذاتی دارد همان لقاء الهی است که انقالب اسالمی برای تحقق او بوجود آمده  .ارزش ذاتی دارند بعضی

 .بندی کنید طبقه مدتمدت و بلند میان ،مدت به عنوان اهداف کوتاهتوانید  . پس بقیه اهداف را شما میاست

استقالل  مخالف ومخالف حیات طیبه  و سلطه هست که مخالف توحید،نظام استکبار  ،هم در مقصد هم در مبدأمقابل  رد

 .استزادی آها و مخالف  انسان

 .شود عنصر سوم و چهارم چگونه بر اساس بیانیه گام دوم توضیح داده می ؛و متحرّک محرّک مسئلهدر اما 

کسانی که باید بیانیه گام دوم را متحرّک هستیم یعنی های جهان و مستضعفان جهان،  یعنی مردم ایران و مسلمانها  ما انسان

  هایش چیست؟ محرّکباید ببینیم  لذادر این بیانیه باید انسان به حرکت در بیاید  ق بخشند.تحقّ

 .ستاز جنس علم و آگاهی ا که )دانشی( های معرفتی محرّکیک  داریم محرّکما دو دسته 

های انگیزشی دو نوع  محرّکهای معرفتی و هم  محرّکهم  ؛انگیزه استاز جنس که های انگیزشی است  محرّکدسته دوم 

 .است



علم و ی و کاذب است. توهّم، معرفت یک نوع .استمعرفت حقیقی  ،یک نوع معرفت های معرفتی چیست؟ محرّکدو نوع 

خواهم حقوق بشر را در  میگوید  می دهد یعنی نظام استکبار انجام می ؛ نظیر آنچهشود میکاذب  شود میمعرفت وقتی شیطانی 

کراسی را وبه عراق و افغانستان آمدم تا دما آزادی را به ارمغان بیاورم، جهان حاکم کنم. با تروریسم مبارزه کنم. برای کشوره

این معرفت  .کند دروغ را ترویج می ،خودشدر سیستم تبلیغاتی  !کند م میسداران را تروریسم اعالمستقر کنم. بعد سپاه پا

 شیطانی و کاذب است.

 برهانی است. وگیرد. عقالنی  عقل ناب سرچشمه می وحی و ، وحیانی است. ازمعرفت توحیدی

به شکل نادرست به  از منابع درست نشناسید، اگرکنند  تحریف میرا  تاریخفرماید که اینها  در بیانیه دوم میحضرت آقا، اینکه 

 همین مطلب است. ،ب و وحشتناکی خواهید شدو درباره آینده گرفتار خطاهای مخرّ کنند شما منتقل می

ی سو ی وکاذبی که ازتوهّممراقب تبلیغات استفاده کنیم های معرفتی درست  محرّکباید از در این بیانیه گام دوم روی اینکه 

 کید شده است.تأ شود باشیم، دشمن به ما ارائه می

های انگیزشی  محرّکهست. برخی از عالقه  وهای انگیزشی از جنس میل  محرّکبرخی از  های انگیزشی دونوع است. محرّکاما 

کنید چه فردی به خاطر خدا قیام و حرکت شود که  گفته می ،های انگیزشی توحیدی محرّکاست. در و بیزاری از جنس نفرت 

 "لنفس" ،بودن "هلّلِ"است. بجای  "نفسلِ"انگیزشی  محرّکحرکت و  ،های انگیزشی طاغوتی محرّکاما در  و چه گروهی.

 است.

یعنی کل نظام انگیزشی ما الهی همین است. « هل الدین اال الحبّ و البغض» ویدگ ها که می شنیدید بعضی از روایت اینکه

 کند. تا مقصد را الهی طی می ازمبدأ ،انگیزشی الهی شدوقتی نظام  شود. می

طور ویژه مورد توجه آقا قرار  قشر جوان به ،در این بیانیههای انگیزشی را دارند.  محرّکهای معرفتی و  محرّکها  همه انسان

ها دو دسته بیشتر  محرّکآورد. این  میست که نسل جوان را به حرکت درها ه محرّکهاست.  چون آینده دست جوان گرفتند.

های  ین شبکها شوند، درمعرفتی طاغوتی های  محرّکهای معرفتی که اگر خدای نکرده گرفتار  محرّکیک دسته  نیست

هم در اختیار گرفتند. و این های انگیزشی اینها را  محرّکبینید که  های خبری می در این پمپاژ رسانه ،ها اجتماعی، ماهواره

آید که برای ما  ش میکند. یک چیزهای دیگری را دوست دارد. از چیزهایی بد ی الهی حرکت نمیها جوان دیگر با انگیزه

 شود! آور می تعجب

در مورد  اهلل حفظه ده اما مقام معظم رهبریچند تصریح نش مکان، زمان در این بیانیه گام دوم هرزمان و  ،مسیر و مسافتاما 

رمایش آقا رسد که این بیانیه گام دوم با ف به نظر میه شود. الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت فرمودند که پنجاه سال در نظر گرفت

. البته عرض کردم بحث سازی زمان زیادی نیست گیرد که برای تمدّن پنجاه و دو سال آینده را در نظر می شود حدوداًفهم 

 رفته است. که همه این اقدامات ما باید معطوف به ظهور خورشید وجود نازنین حضرت باشد.نظر قرار گ ظهور هم مدّ

 گیرد. ناطق دیگر در شعاع ایران قرار میم باشد واست که ایران  ایران است. یعنی گرانیگاه  اصلی این حرکت قرار ،مکان

 .دهم است من برای شما مختصر تطبیق می همه قابل تطبیق هایی که آقا در پایان آوردند دیگر اما توصیه

 محرّکتوصیه دوم معنویت و اخالق است. که  معرفتی است. محرّکتوصیه اولشان علم و پژوهش است. علم و پژوهش 

 محرّکد مقاومتی بخشی در توصیه سوم بحث اقتصاد است. اینکه ما به اقتصاد مقاومتی رو بیاوریم. اقتصا انگیزشی است.

گیرد  اهداف قرار می توصیه چهارم عدالت و مبارزه با فساد که جزء مقصد و .های انگیزشی محرّکبخشی در  ورد دا معرفتی راه

 خواهیم به عدالت برسیم باید با فساد مبارزه کنیم. زه با فساد یک ابزار است. اگر میو گفتیم جزء اهداف میان مدت است. مبار

بندی با دشمن هم ، روابط خارجی، مرزتوصیه ششم عزت ملی اهداف است. استقالل و آزادی که جزء مقصد و توصیه پنجم

 مقصد است. ءو هم جز های انگیزشی بود محرّک ءی که گفتیم جزی و تبرّتولّهای معرفتی است. محرّکجزء 

 م.یدهید در فرصت دیگری جداگانه توضیح توصیه هفتم سبک زندگی که بحث زیادی دارد با

 "علیکم والسالم"


