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همایـش ملـی »بیانیـه گام دوم انقـاب و تمـدن نویـن اسـامی« در24بهمن1398، 
در سـالن همایش هـای غدیـر دفتـر تبلیغـات اسـامی حـوزه علمیـه قـم برگزارشـد.  
دفتـر تبلیغـات اسـامی در تثبیـت برنامه هـای کلـی و تراز بـاالی نظـام در همه مراحل 
نظام سـازی، دولت سـازی، جامعه پـردازی و سـوگیری های تمدنـی پیـش گام بـوده و 
در صـدر فعالیت هـای خویـش قرار داده اسـت. دربـاره »بیانیـه گام دوم انقاب« نیز 
در همـه مراحـل مسـئوالنه پیـش رو بـوده و گام های مؤثر برداشـته اسـت.  این همایش 
بـا سـخنرانی دکتـر سـیدعباس صالحی، وزیـر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـامی، آغاز 
گردیـد و ایشـان بـه چیسـتی، چرایی و چگونگـی »بیانیه گام دوم انقـاب و تمدن نوین 
اسـامی« پرداختند، )که در همین شـماره به چاپ رسـید.( و در ادامه مسـئوالن دفتر 
تبلیغـات اسـامی بـه گـزارش فعالیت هـا پرداختنـد اما آنچـه مهم بود مجموعه شـش 
جلـدی مقاالتـی اسـت کـه با مقدمه حجةاالسـام  والمسـلمین   واعظی به چاپ رسـید 

و مجلـه حـوزه در ایـن شـماره آن مقدمـه را فرادید خواننـدگان می نهد.
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یكی از اهداف مهم این همایش، بهره مندی 

از نظریـات اندیشـمندان و نخبـگان علمی حوزه 

و دانشـگاه بود، كه رییس محترم دفترتبلیغات 

احمـد  والمسـلمین  حجة االسـام   اسـامی، 

واعظـی نیـز مؤكـدًا در مقدمـه 

مجموعـه مقـاالت شـش جلدی 

منتشـره همایـش بـه آن اشـاره 

اهمیـت  دلیـل  بـه  می كنـد. 

موضوعـات طـرح شـده در ایـن 

را  آن  محتـوای  عینـًا  مقدمـه، 

پیـش رو می نهیـم:

دربـارٔه انقـاب اسـامی مّلت 

ایـران و چیسـتی و چرایـی آن 

بسـیار گفته انـد. در ایـن میـان، 

آنچـه کمتـر از نـگاه تحلیل گران و صاحب نظران 

پنهان مانده است، فراروی رهبران و ره پویان این 

نهضت عظیم انسـانی از خواسـته های مرسـوم 

و متعـارف در دیگـر نهضت هـا و تاطم هـای 

اجتماعـی شناخته شـده در دیگر 

جوامـع و سرزمین هاسـت. آنچه 

بـا عنـوان شـعارها و فریادهـای 

جان هـا  و  آمـد  فـراز  انقابـی، 

و اندیشـه ها را نواخـت، بانـگ 

اسـام خواهی،  ایمان گرایـی، 

عدالت طلبـی،  حق جویـی، 

یـک  رهایـی  و  اسـتقال طلبی 

و  اسـتبداد  چنـگال  از  ملـت 

اسـتعمار بـود؛ از ایـن رو، ایـن 

 کامیابــی و توفیــق میــراث سیاســی 
اســامی  جمهــوری  بنیان گــذار 
گــرو  ایــران، امــام خمینــی)ره( در 
گفتمــان  نگاه داشــت و پایــداری 
انقاب در ســاحت اندیشــه و باور 
جامعــه و تحقــق عینــی و عملــی 
گفتمــان در  ایــن  ارکان  اصــول و 
حیــات  مختلــف  عرصه هــای 

ــت ایــران اســت.
ّ

جمعــی مل

حجةاالسالم  و المسلمین احمد واعظی



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

122
و  فرهنگـی  هویتـی  انقـاب، 

وجهـی معنـوی و ایمانـی دارد و 

نظـام سیاسـی برآمـده از آن، بـر 

شـالوده ایـن گفتمـان و رسـالت 

ارزشـی و ایمانـی اسـتوار شـده 

اسـت. کامیابـی و توفیق میراث 

بنیان گـذار جمهـوری  سیاسـی 

اسـامی ایران، امام خمینی)ره( 

در گـرو نگاه داشـت و پایـداری 

سـاحت  در  انقـاب  گفتمـان 

اندیشـه و بـاور جامعـه و تحقـق 

عینـی و عملـی اصـول و ارکان ایـن گفتمـان در 

عرصه هـای مختلـف حیات جمعـی مّلت ایران 

اسـت.

صـدور بیانیـه گام دوم توسـط رهبـر فرزانـه 

العظمـی  آیـة اهلل  انقـاب اسـامی، حضـرت 

خامنـه ای در بهمـن 1397 )چهلمیـن سـال 

پیـروزی انقـاب(، بـه سـبب آن کـه دربردارنـدٔه 

و  فـراز  ار  همه سـونگر  و  منصفانـه  تحلیلـی 

فرودهـا و چالش هـای انقـاب و نظام اسـامی 

مردم ایران در چهاردهٔه نخسـت اسـت، فرصت  

مناسـبی پیش روی ارباب اندیشـه و فکر جهت 

بازاندیشـی و تأمـل در تجـارب و دسـتاوردهای 

انقـاب اسـامی می گشـاید، و بـه سـبب آن که 

ایـن بیانّیـه دربردارنـدٔه توصیه هـای راهبـردی 

در جهـت بالندگـی و پیشـرفت نظـام و جامعـٔه 

اسـامی ماسـت، همـة نیروهـای متعّهـد و 

نهادهـای تأثیرگـذار حاکمیتی و غیر حاکمیتی 

به ویـژه دو کانـون اصلـی علمـی و معرفتـی 

کشـور، یعنی حوزه های علمیه و دانشـگاه ها را 

بـه ایـن امر فـرا می خوانـد که در 

چگونگـی تحقـق ایـن توصیه ها 

اندیشه کنند، موانع و کاستی ها 

و  فرهیختگـی  و  بشناسـند  را 

حرکـت جهـادی خـود را آشـکار 

سـازند و نسـبت و نقش خود را با 

محورهـا و توصیه هـای ناظـر بـه 

آینـده انقـاب اسـامی، تعریف 

نماینـد.

دفتـر تبلیغات اسـامی حوزه 

یـک  جایـگاه  در  قـم،  علمیـه 

نهـاد علمـی و فرهنگـی برآمـدٔه از متـن انقاب 

اسـامی بـا هـدف درگیرکردن جامعـه نخبگانی 

حـوزه و دانشـگاه بـا درون مایـة بیانیه گام دّوم، 

همایـش »بیانیـه گام دّوم انقـاب و تمـدن 

نویـن اسـامی« را در چهـار محور اصلی طّراحی 

. کرد

  محـور نخسـت همایـش، »تحلیـل بیانّیه 
گام دّوم بـا رویکـرد تمدنـی« انتخـاب شـد، زیرا 

ایـن بیانّیـه گرچه یک متن نگاشته شـده دربارة 

تمـدن اسـامی نیسـت، اّما داللت هـای تمدنی 

دارد و ایجاد تمدن نوین اسامی را آرمان بزرگ 

انقـاب اسـامی ایـران می خوانـد. بـه سـبب 

برخـورداری از داللت هـای تمدنی اسـت که این 

بیانّیـه، دارای ویژگی هایـی نظیـر کان نگـری، 

آینده نگـری، امیدآفرینـی و همه جانبه نگـری و 

توصیه های راهبردی به جاری انقاب اسـامی 

و پویـش و مقاومـت ملت شـریف ایران اسـت.

  محـور دوم همایش:»چیسـتی و چرایـی 
و چگونگـی تحقـق بیانّیـه گام دوم، اسـت. 

حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر 
یــک  جایــگاه  در  قــم،  علمیــه 
نهــاد علمــی و فرهنگــی برآمــدٔه از 
متــن انقــاب اســامی بــا هــدف 
نخبگانــی  جامعــه  درگیرکــردن 
حــوزه و دانشــگاه بــا درون مایــة 
بیانیــه گام دّوم، همایــش »بیانیــه 
گام دّوم انقــاب و تمــدن نویــن 
محــور  چهــار  در  را  اســامی« 

کــرد. طّراحــی  اصلــی 
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ایـن بیانیـه گرچـه یک سـند رسـمی توسـعه و 

پیشـرفت در عرصه مدیریت اسـتراتژیک نیست 

و با قالب ها و صورت بندی مرسـوم در این گونه 

سـندها فاصلـه دارد و مشـتمل بـر مباحـث 

سیاسـت ها،  اهـداف،  نظیـر  تفکیک شـده ای 

افق هـا، تدابیـر کان و هدف گذاری هـای کّمی 

نیست و به اهدافی نظیر تصویر سازی از گذشته 

و آینـده انقـاب، هدایت گری و آگاهی بخشـی، 

انگیزه سـازی و امید آفرینـی، توجـه جـّدی دارد، 

اّمـا توصیه هـای اساسـی و راهبـردی جهـت 

بالندگی و پیشرفت انقاب اسامی را نیز وجهة 

هّمـت خـود قرار داده اسـت؛ ازایـن رو بر فضا و 

اسـتادن متعّهد حوزه و دانشـگاه 

پیش نیازهـای  در  اسـت  الزم 

تحقـق ایـن بیانّیـه و راهبردهـا 

و راه کارهـای عینّیت بخشـی بـه 

تأمـل  و  فکـر  توصیه هـا،  ایـن 

نماینـد.

همایـش:  سـوم  بخـش   
»معطـوف بـه تحلیـل تجربـه و 

دسـتاوردهای جمهوری اسامی 

هفتگانـه  توصیه هـای  در 

بیانیـه و ارزیابـی وضـع کنونـی 

آن هـا« اسـت. ایـن بخـش، در 

واقـع، حرکـت علمـی و تحلیلـی در فضـای 

صفحـات نخسـتین بیانیـه گام دوم و نـگاه 

وضعیت شناسـانه بـه موضوعـات مـورد توصیه 

رهبـری معظـم انقـاب در بخـش پایانی بیانّیه 

اسـت.

  بخـش چهـارم همایش: » به نقش آفرینی 
بایسـته و شایسـته نهادهـای علمـی کشـور 

به ویژه نقش و تأثیر نسـل جوان« این نهادهای 

حـوزوی و دانشـگاهی در تحقـق اهـداف بیانیه 

گام دوم می پـردازد.

در دعـوت از اسـتادان و صاحب نظـران بـدان 

مشـارکت علمـی و تولیـد محتـوای دانشـی در 

محورهـای چهارگانـه همایـش، 

سـعی بـرآن بـود فضـای بحـث و 

گفت وگـو و اظهـار نظر، متکثر و 

گشـوده باشـد و مجال مشـارکت 

بـرای سـایق و منظرهای فکری 

متنـوع فراهـم باشـد. بـه گمـان 

ایـن  انجـام  در  کـه  نگارنـده، 

مقصـود توفیـق نسـبی داشـتیم 

و از همـه اسـتادان و صاحبـان 

اندیشـه کـه دعـوت مـا را اجابت 

کـرده و در ایـن پویـش علمـی 

سـهیم شـدند قدردانـی و تشـکر 

می کنـم.

چگونگــی  و  چرایــی  و  چیســتی 
تحقق بیانّیه گام دوم، است. این 
گرچــه یــک ســند رســمی  بیانیــه 
عرصــه  در  پیشــرفت  و  توســعه 
نیســت  اســتراتژیک  مدیریــت 
صورت بنــدی  و  قالب هــا  بــا  و 
ســندها  این گونــه  در  مرســوم 
بــر  مشــتمل  و  دارد  فاصلــه 
نظیــر  تفکیک شــده ای  مباحــث 
افق هــا،  سیاســت ها،  اهــداف، 
کان و هدف گذاری هــای  تدابیــر 
اهدافــی  بــه  و  نیســت  کّمــی 
گذشــته  از  تصویر ســازی  نظیــر 
و آینــده انقــاب، هدایت گــری و 
و  انگیزه ســازی  گاهی بخشــی،  آ
دارد. جــّدی  توجــه  امید آفرینــی، 
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گزارش کمیسیون ها
 امـا آنچـه اهمیت ایـن همایش را دوچندان 

می كنـد نقـش كمیسـیون های تخصصـی بـا 

حضـور اعضـای علمـی می باشـد كـه مقـاالت 

دریافتـی را كـه بـه اهمیـت موضـوع پرداختـه 

بودنـد بـه تبـادل نظـر  و گـزارش واره نشسـتند. 

»مجلـه حـوزه« نیـز كـه همیشـه زبـان رسـای 

حـوزه علمیـه  بـه ویـژه دفتر تیلیغات اسـامی 

موضـوع كان  ایـن  بـه   6 در شـماره  بـوده، 

نظـام پرداختـه اسـت، كـه در این جـا به عنـوان 

»گـزارش« محوریـت اصلـی كمیسـیون ها را 

پیـش رو خواننـدگان می گـذارد.

محـور اول: »تحلیـل بیانیـه گام دوم انقاب با 
رویکـرد تمدنی«

ایـن كمیسـیون بـا عنـوان »تحلیـل بیانیـه 

گام دوم انقـاب بـا رویکـرد تمدنی « به ریاسـت 

حجةاالسـام محسـن  الویـری برگـزار شـد و 

ایشـان در گزارشـی از مباحـث ایـن کمیسـیون 

اشـاره داشـت:

 در این کمیسـیون 35 مقاله 

دریافـت کردیـم کـه از این میان 

بیسـت مقاله بـرای چاپ معرفی 

و در جمـع از مؤلـف نـه مقالـه 

دعـوت شـد و هفـت مقالـه در 

نشسـت ارائـه گردیـد. پنج محور 

کمیسـیون  ایـن  بـرای  فرعـی 

تخصصـی در نظـر گرفتیـم، ولی 

مقاالتـی کـه دریافـت کردیـم، 

الزامـًا برآورنـده نیازهـای مـا نبـود و در نهایـت 

مقاالت پذیرفته شـده را در شـش محور از جمله 

رویکردهـا و نهادهـای اجتماعـی نقش آفریـن 

بیانیـه جمع بنـدی کردیـم. بـا توجـه بـه ایـن 

کـه در گزینـش مقـاالت بـه معیـار ایـده محـور 

توجـه داشـتیم، افـزون بـر ارائه و نقـد از حضور 

مخاطبـان نیـز اسـتفاده شـد و هنـگام انتخاب 

مقاالت برای چاپ به بیان مقدمه ای پرداختیم 

کـه الزامـًا ایـن بیسـت مقاله تمـام مقصود را به 

نمایش نمی گذارد و هر یک از این شـش محور 

می توانـد همچـون یـک پـازل افقـی، راه بـرای 

پژوهش هـای بعـدی بـاز کنـد. مراتـب تمـدن، 

عوامـل مؤثـر بـر شـکل گیری تمـدن، تحلیـل 

بیانیـه بـر اسـاس مبنـای تفکر تمدنـی رهبری، 

مدل سـازی نقشـه راه تحقـق تمـدن اسـامی از 

گـذرگاه گام دوم انقـاب بـا رویکرد مدل سـازی 

سـاختاری» ای. اس. ام« از جملـه عناویـن 

مقاالت بود. »مشـخصه های کـودک تراز تمدن 

نوین اسـامی مبتنی بر انسان شناسی اسامی 

در راسـتای تحقـق بیانیـه گام دوم انقاب« نیز 

عنـوان مقالـه دیگـری بـود کـه 

بـه بیـان تحلیلـی در ایـن راسـتا 

پرداختـه اسـت.

در دو مقالـه دیگـری نیـز بـه 

»بررسـی موقعیـت تمدنی ایران 

»نقـش  و  معاصـر«  دوران  در 

تمـدن  ایجـاد  فراینـد  در  ناجـا 

نویـن اسـامی از دیـدگاه آیۀ اهلل 

خامنـه ای« پرداختـه شـد و از 

و  بحـث  مـورد  ناقـدان  سـوی 

ایــن  بــرای  فرعــی  محــور  پنــج 
نظــر  در  تخصصــی  کمیســیون 
تی کــه دریافت  گرفتیــم، ولــی مقاال
 برآورنــده نیازهــای 

ً
کردیــم، الزامــا

مقــاالت  نهایــت  در  و  نبــود  مــا 
پذیرفتــه شــده را در شــش محــور 
از جملــه رویکردهــا و نهادهــای 
بیانیــه  نقش آفریــن  اجتماعــی 

کردیــم.  جمع بنــدی 
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بررسـی قـرار گرفـت. 

محـور دوم: »چیسـتی، چرایـی و چگونگـی 
تحقق بیانیه گام دوم« 

یکـی دیگـر از کمیسـیون هـای تخصصـی، 

كـه بیانیـه گام دوم انقـاب پرداخـت بـا عنوان 

»چیسـتی، چرایـی و چگونگـی تحقـق بیانیـه 

گام دوم« بـود كـه بـه ریاسـت حجۀ االسـام 

هاشـمیان  سیدمحمدحسـین  والمسـلمین 

برگزار شـد و ایشـان در گزارشی از مطالب مطرح 

در کمیسـیون اظهـار داشـت:

 بـا تحلیلـی کـه در محتوای بیانیـه گام دوم 

انقـاب داریـم، هم در مقام فهم، تبیین چرایی 

و  سیاسـت پردازی بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

بیانیـه، سـه رکـن جـدی پیـش رو داریـم: رکـن 

اول، بحـث امیدافزایـی؛ دوم، مدیریت جهادی؛ 

سـوم، جوان گرایـی اسـت. در مقاالتـی کـه در 

ایـن کمیسـیون ارائـه شـد، تـاش بـر ایـن بود 

کـه ایـن سـه رکـن را اواًل، تبییـن کنیـم و ثانیًا، 

عناصـر مرتبـط بـا این سـه رکـن از جمله فضای 

مجـازی، هنـر، مطالعـات اجتماعـی و رسـانه را 

مـورد تأکیـد قـرار دهیم. 

و  مجـازی  فضـای  مقـاالت  از  یكـی  در 

امیدافزایی بررسـی و در آن تأکید شـد که بیانیه 

گام دوم انقـاب در فضـای امیدآفرینـی تدوین 

شـده و اکنـون زمینـه هجمـه بـه ایـن امیـد در 

فضـای مجـازی وجـود دارد. در ایـن مقالـه بـه 

خوبـی ابعـاد این عملیات رسـانه ای با تأ کید بر 

فضـای مجـازی مطـرح گردید و بـه راه کارهایی 

بـرای مقابلـه بـا آن پرداختـه شـد. محـور دیگـر 

بحـث، تصویرپـردازی بـود کـه دو مقالـه در 

این بـاره ارائـه شـد؛ یـک مقاله با عنـوان »جهاد 

آکادمیـک بـرای اقامـه جهـاد امیـد آفرینی« که 

بـا یـک نـگاه انتقادی بحث مدیریت تصویر را به 

چالـش کشـیده بـود و معتقد بـود در این وقایع 

اخیـر بعـد از موشـک باران پایـگاه آمریکایی که 

مـا دسـت برنـده را داشـتیم ولـی در مدیریـت 

رسـانه ای بـا ضعـف جـدی روبـه رو بودیـم و 

آورده هـای خـود را نتوانسـتیم مضاعـف کنیم. 

در حـوزه مدیریت جهـادی مقاله ای با عنوان 

»تأملـی در نسـبت بیانیـه گام دوم انقـاب و 

مدیریـت جهـادی« ارائـه شـد، كـه در آن، سـه 

مسـئله سرشـت انقـاب، سرگذشـت انقـاب 

و سرنوشـت انقـاب را مـورد تـأ کیـد قـرار داده 

و بحـث مدیریـت جهـادی و سـبک مدیریـت 

حضـرت امام)ره( و تأسـیس یـازده نهاد جهادی 

تا اوایل دهه شصت  را مورد اشاره قرار داده بود. 

مقالـه ای در محـور دیگـری با عنوان »چیسـتی 

و چرایـی و چگونگـی جوان گرایـی در گام دوم 

انقـاب اسـامی از منظـر مقـام معظـم رهبری« 

ارائـه شـد کـه تأکیـد می کرد نبایـد جوان گرایی 

را در چارچـوب فـرد و در چارچوب سـن ببینیم. 

هم چنیـن در مقالـه ای با عنوان مقاله »سـینما 

و بیانیـه گام دوم انقـاب« بـه ظرفیـت هنـر و 

سـینما برای تمدن سـازی پرداخته شـده است.

محـور سـوم: »تحلیـل تجربه و دسـتاوردهای 
جمهـوری اسـامی در توصیه هـای هفت گانـه 

آن هـا«  کنونـی  ارزیابـی وضعیـت  و  بیانیـه 

کمیسـیون تخصصی دیگـری با  عنوان »تحلیل 

تجربـه و دسـتاوردهای جمهـوری اسـامی در 

ارزیابـی  و  بیانیـه  هفت گانـه  توصیه هـای 
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وضعیت کنونی آن ها« به ریاسـت حجةاالسام 

والمسـلمین نجـف لک زایـی برگـزار شـد. در 

ایـن كمیسـیون بـه بررسـی مقاالتـی در زمینـه 

هفت گانـه  توصیه هـای  تحقـق  راهبردهـای 

دوم  گام  بیانیـه  در  انقـاب  معظـم  رهبـر 

انقاب پرداخته شـد. بر اسـاس محورهای این 

کمیسـیون سـی  مقاله به دبیرخانه ارسـال و از 

میـان آن هـا هفـت مقالـه بـرای ارائـه انتخـاب 

شـد. ایشـان در جمع بنـدی خـود از مباحـث 

ارائه شـده در ایـن كمیسـیون اظهـار داشـت:

 در ابتـدا بـه تحلیـل تجربـه و دسـتاوردهای 

جمهـوری اسـامی، بررسـی وضـع موجـود و 

شـیوه انتقـال از وضـع موجود به وضع مطلوب، 

از محورهـای اصلـی ایـن کمیسـیون پرداختـه 

شـد. در بخـش راهبردهـای تحقـق توصیه های 

هفت گانـه رهبـر معظـم انقـاب بـه دو دسـته 

راهبردهـای عـام، یعنی قابل اجرا در همه هفت 

توصیـه و هم چنیـن راهبـرد اختصاصـی هـر 

توصیـه دسـت پیدا کرده ایـم. برخی راهبردهای 

جامعه پـردازی،  خودسـازی،  هماننـد  عـام ، 

دولت سـازی، تقویـت امیـد، زمینه سـازی برای 

ظهـور و توجـه بـه بحـث مهدویـت در بیانیـه 

گام دوم انقـاب نیـز تأكیـد شـده اند؛ سـایر 

راهبردهای عام نیز شـامل بهره برداری از منابع 

انسـانی متخصص، بهره بـرداری از ظرفیت های 

قانـون اساسـی بـرای تحقـق ایـن هفـت محـور 

و زمینه سـازی بـه مطالبه گـری مـردم اسـت. 

حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت سنجی های 

بی مـورد، شـفافیت در عرصـه سیاسـت ها و 

قوانیـن، رفـع تبعیضـات، توجـه بـه حکمرانـی 

خـوب و کارگـزاران عـادل، برطرف کـردن موانع، 

بـه فعلیت رسـاندن ظرفیت هـای موجـود در 

کشـور از راهبردهـای عـام مطـرح شـده بـرای 

تحقـق توصیـه هفت گانـه رهبر معظـم انقاب 

در بیانیـه گام دوم انقـاب بـه شـمار می رونـد.

 ایشـان بـه راهبردهـای خـاص بـرای تحقـق 

توصیـه هفت گانـه از سـوی رهبر معظم انقاب 

در بیانیـه گام دوم اشـاره کـرد كـه: معرفـت از 

جملـه توصیه هـای مطـرح شـده از سـوی رهبر 

معظـم انقـاب در بیانیـه گام دوم اسـت کـه 

راهبردهایـی هماننـد ارتقـای سـطح فرهنـگ 

قرآنـی، احیـای مسـاجد و حضـور تمـام وقـت 

در  مـردم  پایه بـودن  و  مسـاجد  در  روحانـی 

گسـترش اخاق و معنویت، اشـاره  شـده است. 

در بحـث راهبردهـای تحقـق سـبک زندگـی، بـر 

تبییـن سـبک زندگـی اسـامی بـرای اقشـار و 

مخاطبـان مختلـف، راهیابـی ایـن مباحـث بـه 

کتاب هـای درسـی حوزه و دانشـگاه، هم چنین 

آمـوزش و پـرورش، تقویـت رویکـرد جهـادی 

در سـاحت های جهـاد اصغـر و اکبـر، تقویـت 

فرهنـگ کار جمعـی و مقیدکـردن کارگـزاران 

و علمـای دیـن و گروه هـای مرجـع بـه سـبک 

زندگـی اسـامی تـأ کیـد شـد.

محـور چهـارم: »نهادهای علمـی و بیانیه گام 
دوم بـا تـأ کید بر نقـش جوانان«

 در آخـر کمیسـیون تخصصـی بـا عنـوان 

»نهادهـای علمـی و بیانیـه گام دوم بـا تـأ کیـد 

بـر نقـش جوانـان « بـه ریاسـت حجة االسـام 

والمسـلمین شـمس اهلل مریجـی برگـزار گردید. 

ایشـان بـا اعـام دریافـت ده مقالـه در خصوص 
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محورهـای علمـی مطرح كردند و در كمیسـیون 

به ارائه گزارشـی از مباحث کمیسـیون پرداخت 

و اظهـار داشـت: 

»الزامـات سیاسـت خارجـی ایـران در بیانیه 

گام دوم انقـاب« از جملـه مقـاالت ارائـه شـده 

كـه بـه تبییـن ایـن الزامـات در بیانیـه پرداخته 

اسـت و فعالیت های صورت گرفته در سیاسـت 

خارجی چهل سـال گذشـته را مورد بررسـی قرار 

می دهـد. مقالـه دوم »مبانـی و عوامـل تحقـق 

تغییـرات اجتماعـی در بیانیه گام دوم انقاب« 

بـود کـه در آن عدالـت، اخـاق و معنویـت و 

اسـتقال سـه راهبـرد اصلـی در کنـار منابـع 

مـادی و اقتصـاد مقاومتی برای تحقق گام دوم 

انقـاب مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت. 

مقالـه »الزامـات کارآمـدی فرهنگـی دولـت 

اسـامی در گام دوم انقاب اسـامی از دیدگاه 

مقـام معظـم رهبـری«، و مقالـه »تجزیـه و 

تحلیـل نظـری، عملـی، تئـوری والیـت فقیـه 

در چلـه نخسـت جمهـوری اسـامی؛ بـه منظور 

کاربسـت کارآمـدی آن در چلـه دوم« از دیگـر 

مقاالت ارائه شـده در این کمیسـیون به شـمار 

می رونـد.

» نقـش حـوزه و دانشـگاه در رویـش و رشـد 

اندیشـه و عمل انقابی نسـل جوان« از مقاالت 

ارائه شـده اسـت كه جایگاه، شـیوه و عمل کرد 

حـوزه و دانشـگاه بـرای تحقـق گام دوم انقاب 

را مورد بررسـی قرار داده اسـت. در مقاله دیگری 

»رسـالت آمـوزش و پـرورش در گام دوم انقاب 

اسـامی« مورد بررسـی قرار گرفته  اسـت؛ البته 

بحـث آمـوزش و پـروش بـه صـورت مسـتقیم 

در بیانیـه گام دوم انقـاب بیـان نشـده، امـا بـا 

توجـه بـه عظمت کار آموزش و پرورش در حوزه 

مباحـث سـبک زندگـی بـه مبحـث آمـوزش و 

پرورش پرداخته شـده اسـت. این مقاله نگاهی 

به چهل سـال گذشـته داشـته و به ترسیم نقشه 

راه آینـده بـه وسـیله حـوزه، حکومـت و آینـده 

پرداختـه اسـت. در ایـن کمیسـیون »نهادهـای 

علمـی و بیانیـه گام دوم بـا تـأ کیـد بـر نقـش 

جوانـان « و وظایـف نهادهـا بر اسـاس گام دوم 

نیـز مورد بررسـی قـرار گرفت.


