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رهبر انقالب اسالمی در بیانیهای مهم به مناسبت چهلسالگی انقالب با جوانان ایران سخن گفتند؛

تبیین «گام دوم انقالب»

انقالب کبیر اســامیایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر
گذاشــت و قدم به دههی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش
گمانهای باطلی در ســر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان ،امیدوارانه آن را
در گذر از چالشها و به دســت آوردن پیشرفتهای خیرهکننده ،همواره سربلند
دیدهاند.
در چنین نقطهی عطفی ،رهبر حکیم انقالب اسالمیبا صدور «بیانیهی گام دوم
انقالب» و برای ادامهی این راه روشــن ،به تبیین دســتاوردهای شگرف چهار
دههی گذشته پرداخته و توصیههایی اساسی بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن
ایران اسالمیبزرگ» ارائه فرمودهاند.
بیانیهی «گام دوم انقالب» تجدید مطلعی اســت خطاب به ملت ایران و بهویژه
جوانان که بهمثابه منشوری برای «دومین مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و
تمدنسازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی» را رقم خواهد
زد.
این گام دوم ،انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمیو آمادگی
برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
ســیدنا مح ّمد و آل ه ّ
الطاهرین و
علی
ــام
الس
و
الة
الص
و
العالمین
رب
الحمدهلل ّ
ّ
ّ
ّ
صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم ال ّدین.
از میان همهی ملّتهای زیر ستم ،کمتر ملّتی به انقالب ه ّمت میگمارد؛ و در میان
ملّتهایی که به پا خاسته و انقالب کردهاند ،کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را
به نهایت رسانده و بهجز تغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .ا ّما
انقالب ُپرشکوه ملّت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید است،
تنها انقالبی اســت که یک چلّهی ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت
سر نهاده و در برابر همهی وسوسههایی که غیرقابل مقاومت به نظر میرسیدند،
از کرامت خود و اصالت شــعارهایش صیانت کرده و اینک وارد د ّومین مرحلهی
خودسازی و جامعهپردازی و ت ّمدنسازی شدهاست .درودی از اعماق دل بر این
ملّت؛ بر نســلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و
جهانی چهل سال د ّوم میشود.
ِ
آن روز که جهان میان شرق و غرب ما ّدی تقسیم شده بود و کسی گمان یک
نهضت بزرگ دینی را نمیبرد ،انقالب اسالمیایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان
نهاد؛ چهارچوبها را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا
را در کنــار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیــدی را اعالم نمود .طبیعی بود که
سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند ،ا ّما این واکنش ناکام ماند .چپ و
راست مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا تالش گسترده
ِ
و گونهگــون برای خفه کردن آن ،هرچــه کردند به اجل محتوم خود نزدیکتر
شدند .اکنون با گذشت چهل جشن ساالنهی انقالب و چهل دههی فجر ،یکی
از آن دو کانون دشــمنی نابود شــده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی
احتضار میدهند ،دست و پنجه نرم میکند! و انقالب اسالمیبا حفظ و پایبندی
به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد ،ا ّما شعارهای
جهانی این انقالب دینی از این قاعده مســتثنا اســت؛ آنها هرگز بیمصرف و
بیفایده نخواهند شد ،زیرا فطرت بشــر در همهی عصرها با آن سرشته است.
عقالنیت ،برادری ،هیچ یک به
آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،ع ّزت،
ّ
یک نســل و یک جامعه مربوط نیست تا در دورهای بدرخشد و در دورهای دیگر
افول کند .هرگز نمیتوان مردمیرا تص ّور کرد که از این چشــماندازهای مبارک

دلزده شوند .هرگاه دلزدگی پیش آمده ،از رویگردانی مسئوالن از این ارزشهای
دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.
انقالب اسالمیهمچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادهی
تصحیح خطاهای خویش است ،ا ّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست .به نقدها
اسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای
ّ
حس ّ
بیعمل میشمارد ،ا ّما به هیچ بهانهای از ارزشهایش که بحمداهلل با ایمان دینی
مردم آمیخته است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسالمیپس از نظامسازی ،به رکود و
خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی
تضاد و ناسازگاری نمیبیند ،بلکه از نظر ّیهی نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
موقعیتهای نو به نو ،فاقد احساس
جمهوری اسالمی،
ّ
متحجر و در برابر پدیدهها و ّ
و ادراک نیست ،ا ّما به اصول خود بش ّدت پایبند و به مرزبندیهای خود با رقیبان
حساس است .با خطوط اصلی خود هرگز بیمباالتی نمیکند
و دشمنان بش ّدت ّ
و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند .بیشک فاصلهی میان بایدها و
واقعیتها ،همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد ،ا ّما این ،فاصلهای
ّ
طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک
در آینده ،با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه ،با قدرت بیشتر طی خواهد
شد.
انقالب اســامیملّت ایران ،قدرتمند ا ّما مهربان و باگذشت و ح ّتی مظلوم بوده
اســت .مرتکب افراطها و چپرویهایی که مایهی ننگ بســیاری از قیامها و
جنبشها است ،نشده اســت .در هیچ معرکهای ح ّتی با آمریکا و ص ّدام ،گلولهی
ا ّول را شلّیک نکرده و در همهی موارد ،پساز حملهی دشمن از خود دفاع کرده
و الب ّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده اســت .ایــن انقالب از آغاز تا امروز
نــه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مر ّدد .با صراحت و شــجاعت در برابر
زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است .این
جوانمــردی و مر ّوت انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنهی عمل
جهانی و منطقهای در کنار مظلومان جهان ،مایهی سربلندی ایران و ایرانی است،
و همواره چنین باد.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی ،این بندهی ناچیز مایلم
با جوانان عزیزم ،نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد
بزرگ برای ســاختن ایران اسالمیبزرگ را آغاز کند ،سخن بگویم .سخن ا ّول
دربارهی گذشته است.
عزیزان! نادانستهها را جز با تجربهی خود یا گوش سپردن به تجربهی دیگران
نمیتوان دانست .بسیاری از آنچه را ما دیده و آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده
و ندیده است .ما دیدهایم و شما خواهید دید .دهههای آینده دهههای شما است
و شــمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراســت کنید و آن را
هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تم ّدن نوین اسالمیو آمادگی برای طلوع
خورشید والیت عظمیٰ (ارواحنا فداه) است ،نزدیک کنید .برای برداشتن گامهای
اســتوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس گرفت؛ اگر از
این راهبرد غفلت شــود ،دروغها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد
تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف
و دروغپردازی دربارهی گذشــته و ح ّتی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و
همهی ابزارها برای آن بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بســیارند؛
حقیقت را از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.
انقالب اســامیو نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد؛ ا ّو ًال :همه چیز

علیه ما بود ،چه رژیم فاســد طاغوت که عالوهبر وابستگی و فساد و استبداد و
کودتایی بودن ،ا ّولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و نه به زور
شمشیر خود -بر س ِر کار آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای
غربی ،و چه وضع بش ّدت نابسامان داخلی و عقبافتادگی شرمآور در علم و ف ّناوری
و سیاست و معنو ّیت و هر فضیلت دیگر.
ثانی ًا :هیچ تجربهی پیشینی و راه طی شدهای در برابر ما وجود نداشت .بدیهی است
که قیامهای مارکسیستی و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان
و معرفت اســامیپدید آمده است ،الگو محسوب شود .انقالبیون اسالمیبدون
اسالمیت و ابزارهای تشکیل
سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهور ّیت و
ّ
و پیشرفت آن ،جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشهی بزرگ امام خمینی ،به
دست نیامد .و این نخستین درخشش انقالب بود.
پــس آنگاه انقالب ملّت ایران ،جهان دو قطبی آن روز را به جهان ســه قطبی
تبدیل کرد و ســپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای
جدید قدرت ،تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار» پدیدهی برجستهی جهان
توجه جهانیان شد .از سویی نگاه امیدوارانهی ملّتهای زیر ستم و
معاصر و کانون ّ
جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به اســتقالل ،و از سویی نگاه
کینهورزانه و بدخواهانهی رژیمهای زورگو و قلدرهای باجطلب عالم ،بدان دوخته
شــد .بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزلهی انقالب ،فرعونهای در بست ِر
راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشــمنیها با همهی ش ّدت آغاز شد و اگر نبود قدرت
عظیم ایمان و انگیزهی این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشدهی امام عظیمالشّ أن
ما ،تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت ،امکانپذیر
نمیشد.
به رغم همهی این مشکالت طاقتفرسا ،جمهوری اسالمیروز به روز گامهای
بلندتر و استوارتری به جلو برداشــت .این چهل سال ،شاهد جهادهای بزرگ و
افتخارات درخشــان و پیشرفتهای شــگفتآور در ایران اسالمیاست .عظمت
پیشرفتهای چهلســالهی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این م ّدت،
با م ّدتهای مشــابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب اکتبر
شوروی و انقالب هند مقایسه شــود .مدیر ّیتهای جهادی الهام گرفته از ایمان
اســامیو اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به همهی ما آموخت،
ایران را به ع ّزت و پیشرفت در همهی عرصهها رسانید.
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی
و قاجار بش ّدت تحقیر شده و بش ّدت عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار
گرفت؛ در گام نخســت ،رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمیو
مردمساالری تبدیل کرد و عنصر ارادهی ملّی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه
و حقیقی است در کانون مدیر ّیت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میداندار اصلی
حوادث و وارد عرصه مدیر ّیت کرد؛ روحی ه و باور «ما میتوانیم» را به همگان منتقل
کرد؛ به برکت تحریم دشــمنان ،اتّکاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و این
منشأ برکات بزرگ شد:
تمامیت ارضی و حفاظــت از مرزها را که آماج
امنیت کشــور و ّ
ا ّو ًال :ثبــات و ّ
تهدید ج ّدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزهی پیروزی در جنگ
هشتساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را
پدیدآورد.
ثانی ًا :موتور پیشران کشــور در عرصهی علم و ف ّناوری و ایجاد زیرساختهای
حیاتی و اقتصادی و عمرانی شــد که تا اکنون ثمرات بالنــدهی آن روز به روز

فراگیرتر میشود .هزاران شرکت دانشبنیان ،هزاران طرح زیرساختی و ضروری
برای کشــور در حوزههــای عمران و حمل و نقل و صنعــت و نیرو و معدن و
سالمت و کشــاورزی و آب و غیره ،میلیونها تحصیلکردهی دانشگاهی یا در
حال تحصیل ،هزاران واحد دانشــگاهی در سراسر کشــور ،دهها طرح بزرگ از
قبیل چرخهی سوخت هستهای ،سلّولهای بنیادی ،فناوری نانو ،زیستف ّناوری
و غیره با رتبههای نخستین در ّ
کل جهان ،شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی،
نزدیک به ده برابر شدن واحدهای صنعتی ،دهها برابر شدن صنایع از نظر کیفی،
تبدیل صنعت مونتاژ به ف ّناوری بومی ،برجستگی محسوس در رشتههای گوناگون
حساس پزشکی
مهندسی از جمله در صنایع دفاعی ،درخشش در رشتههای مهم و ّ
مرجعیت در آن و دهها نمونهی دیگر از پیشرفت ،محصول آن روحیه و
و جایگاه
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پیشاز انقالب ،در تولید علم و ف ّناوری صفر بود ،در صنعت بهجز مونتاژ و در علم
بهجز ترجمه هنری نداشت.
ثالث ًا :مشــارکت مردمیرا در مسائل سیاسی مانند انتخابات ،مقابله با فتنههای
داخلی ،حضور در صحنههای ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید و در موضوعات
الیتهای نیکوکاری که از پیشاز انقالب آغاز
اجتماعی مانند کمکرسانیها و ف ّع ّ
شده بود ،افزایش چشمگیر داد .پساز انقالب ،مردم در مسابقهی خدمترسانی
در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
رابع ًا :بینش سیاســی آحاد مردم و نگاه آنان به مســائل بینالمللی را به گونهی
شــگفتآوری ارتقاء داد .تحلیل سیاسی و فهم مسائل بینالمللی در موضوعاتی
همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا ،مســئلهی فلسطین و ظلم تاریخی به
ملّت آن ،مســئلهی جنگافروزیها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور
ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقهی محدود و عزلتگزیدهای به نام روشنفکر،
بیرون آورد؛ این گونه روشــنفکری میان عموم مردم در همهی کشور و همهی
ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این دست ح ّتی برای نوجوانان و نونهاالن،
روشن و قابل فهم گشت.
خامس ًا :ک ّفهی عدالت را در تقسیم امکانات عمومیکشور سنگین کرد .نارضایتی
این حقیر از کارکرد عدالت در کشــور به دلیــل آنکه این ارزش واال باید گوهر
بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اسالمیباشد و هنوز نیست ،نباید به این معنی
واقعیت آن است که
گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته استّ .
دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه ،با هیچ دورهی دیگر گذشته
قابل مقایســه نیست .در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای کشور در
اختیار گروه کوچکی از پایتختنشینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط
کشور بود .مردم بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست
و غالب ًا محروم از نیازهای ا ّولیهی زیرســاختی و خدمترسانی بودند .جمهوری
حاکمیتهای جهان در جابهجایی خدمت و ثروت از
اسالمیدر شمار مو ّفقترین
ّ
مرکز به همه جای کشور ،و از مناطق مر ّفهنشین شهرها به مناطق پاییندست
آن بوده است .آمار بزرگ راهسازی و خانهسازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح
امور کشــاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و
ســ ّد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور ،حقیقت ًا افتخارآفرین است؛
بیشــک این همه ،نه در تبلیغات نارسای مســئوالن انعکاس یافت ه و نه زبان
بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده اســت؛ ولی هست و حسنهای
برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است .الب ّته عدالت مورد انتظار
در جمهوری اسالمیکه مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود ،بسی برتر
از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است که در ادامه بدان
خواهم پرداخت.
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