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 دبیرسخن 

 کشور یغیتبل یگام دوم انقالب و گفتمان مشترک گروه ها یانیهب یرامونپ ینکات

 (89دهه فجر و انتخابات  یه،)فاطم
 

و اهداف انقالب  یتگام دوم انقالب، تابع فهم و درک درست از ماه یانیهصدور ب ییو چرا یستیچ .1
نبوده است،  یو ضد استعمار یضد استبداد یاسانقالب، صرفاً در مق یتاست؛ از آنجا که ماه یاسالم

در جامعه  تحول، یاسِشده است، بلکه، در مقصادر ن یاسدر آن مق یز،گام دوم انقالب ن یانیهب یعتاًطب
مطلب آن است که، با وقوع  ینو رنسانس صادر شده است؛ شاهد ا یو در مقابل عصر روشنگر  یجهان

با  یسممارکس یعنیاز دو قطب  یکی یشکل گرفت و پس از مدت یادر دن یقطب سوم ی،انقالب اسالم
نظام  یعنیآن  یگرو قطب د یدگرد یدچار فروپاش یمتأثر از قدرت نرم انقالب اسالم ی،شورو یتمحور
دو  ینب یقرار گرفت و مبارزه تمدن یجد یددر معرض خطر و تهد یکا،آمر یتبا محور یدار یهسرما

 ی،حرکتِ انقالب اسالم ینبنابرا ید؛آغاز گرد یکاو امر یاسالم یرانا یتاردوگاهِ اسالم و استکبار با محور
 است. یو جهان یتمدن ی،در تراز حرکت

 یینانقالب به تب یمو مقدمتاً رهبر حک یدگرد یینگام دوم، نقشه راه چهل ساله دوم انقالب، تع یانیهدر ب .2
در  یانقالب پرداختند تا عموم مردم، نخبگان و مسئوالن دچار خطا یندهگذشته، حال و آ یتوضع

آن برسند؛ در  یرو یشموانع پها و  یتدرست از انقالب، دستاوردها، ظرف یریمحاسبات نشوند و به تصو
و شاخصِ اصالحِ  یسنجش حرکت کالن انقالب اسالم یکالن، برا یگام دوم، شاخص یانیهواقع ب

درستِ مردم و مسئوالن  ینظام محاسبات یعامل ارتقا ینمحاسبات نادرست مردم و مسئوالن و همچن
 باشد. یم

!، چه بسا بشود یرسم یگام دوم، جوانان انقالب هستند و نه ساختارها یانیهب یاز آنجا که مخاطب اصل .3
 یجبهه فرهنگ ییو هم افزا یشیمشترک، سند ائتالف، منشور هم اند یتمأمور یانیه،ادعا کرد که ب

حلقه  یریگ کلجوانان به منظور ش ینموده باشد؛ فلذا متشکل ساز یفرا تعر یانقالب اسالم یمردم
در تحقق اهداف انقالب و  با هدف  یشگامیپ یکاردان، برا یِجوانِ مؤمنِ انقالب تِیبا محور یانیم یها

امامِ  یرهنمودها یساز یاتیعمل یاو  یمطالبه گر ی،گفتمان ساز یین،!، و سپس تبیاخذِ به هنگامِ امرِ ول
 است. یراجتناب ناپذ یامت، ضرورت

 یچگونگ  یبرا یبان،پشت یراه گشا و سند ییگام دوم، به مثابه نقشه راه و الگو یانیهب یگر،د یاز مَنظر .4
 است. یو تمدن ساز  ی، جامعه پرداز یدولت ساز ینددر فرا ی،انقالب اسالم یندهحرکت آ
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 89دهه فجر و انتخابات سال  یه،فاطم یغیدر موسم تبل یرتشکل فراگ یگفتمان محور

فجر و انتخابات دهه  یه،فاطم یغیکشور در موسم تبل یغیتبل یگروه ها یرتشکل فراگ یموضوع محور .5
 یقرار م  "یسبک زندگ"مبحث کالن ِ  یلموضوع، ذ یناست؛ ا "تمدن ساز یهاانتخاب "، 89سال 

 یآن، م یینتب بلیغیت یمبلغان گروه ها یها ییو مخاطب و توانا یطیو با توجه به اقتضائات مح یرد؛گ
 یرد؛صورت گ یمختلف یاتواند از درگاه ه

در  یساخت یرو ز ییمبنا یت،اولو یت،اهم یتمدن ساز، از چند جهت دارا یهاانتخاب یگفتمانِ  محور .6
 است: یاسالم ینو مآالً تمدن نو یدولت اسالم یلتشک یندفرا

و ساختارها و  یمهست یدولت و جامعه اسالم یلدر مرحله تشک ی،تمدن ساز ینداز آنجا که در  فرا: اوالً

 بدونِ - اساساً –دارند، فلذا  ینید یروابط اجتماع یجاددر ا یگذار یرسهم تأث یز،ن ینید یتاداره حاکم
 یلها و نظامات، امکان تشک برنامهدر بدنه دولت و کارگزاران و ساختار ها و  یژهبه و حاکمیت در اصالحِ

حضور "فرمودند: یامام خامنه ا یزن ید مقاومتگردد و مشخصاً در موضوع اقتصا یفراهم نم یدولت اسالم
 "است. یاقتصاد مقاومت یها یاستکاردان در درون دولت عامل تحقق س یانقالب مؤمن یروهاین

 یکگفتمان به  یلتبد یبرا یحرکت عموم یجادو سپس ا یگفتمان ساز یت،اصالح حاکم یندِدر فرا: ثانیاً
 یفرهنگ یها یرساختاز ز یکیتحقق گفتمان، به عنوان  یبرا یمطالبه گر یتو در نها یاجتماع یانجر

 دارد؛ یلیبد ینقش ب یاز،مورد ن

 یمنطبق شود، امکان انتخاب حاکمان یاسالم یارهایبا مع "فرهنگ و  سبک انتخابِ مردم  "اگر: ثالثاً
 صالح و مصلح فراهم خواهد شد؛

و فرهنگ  یفرصت انتخابات است، روشنگر یتاصالحِ در حاکم یِاز گلوگاه ها یکیآنجا که ز ا رابعاً
 است. ینیو د ییعقال یمردم امر یبرا  یسبکِ انتخابِ تراز و  تمدن  یمعرف یدر راستا یساز

                                                                                                                                                    
 زادهشعبان یمرتض

 دبیر تشکل فراگیر تبلیغ
 
 
 
 
 
 
 


