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پیشگفتار
گام دوم را می توان از مهم ترین اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی  بیانیه ی 
ایران دانست. گرچه در کشور ما هنوز جایگاه قانونی این بیانیه در عرصه ی مدیریت 
که آشنایی عمیقی با  کسانی  کشور، به صورت دقیق تعریف نشده است اما برای 
مبانی رهبران انقالب اسالمی ایران خصوصا مقام معظم رهبری دارند جایگاه این 

بیانیه غنی از تعریف است. 
از  برخی  جانب  از  بیانیه  مطالب  تحقق  یافتن  پی  گیری  انتظار  نویسنده  البته 
که می بینیم اسناد باال دستی  مسئولین لیبرال و غیر انقالبی، را ندارد زیرا هنگامی 
پرورش  و  آموزش  کلی  سیاستهای  انتخابات،  کلی  سیاستهای  همچون  مهمی 
می باشند(  روشنی  بسیار  شده ی  تعریف  قانونی  جایگاه  دارای  اتفاقا  )که  غیره  و 
این چنین در روز روشن، دچار بی مهری آنان می شود، حال و روز بیانیه ی مهمی 
گام دوم )که فاقد پشتوانه ی مزبور است( بسیار واضح می باشد.  همچون بیانیه ی 
کید چند باره مقام معظم رهبری در این بیانیه بر »جوانان« دقیقا  به نظر می رسد راز تأ
کشور، بارها نسبت  همین مطلب باشد؛ چه اینکه از منظر ایشان برخی از مسئولین 
به بیانیه های این چنینی امتحان ناموفق خود را پس داده اند. عالوه بر آن، اساسا 
گرفته از مبانی فکری غربی نمی توان به عمق بیانیه هایی  هیچگاه با افکار نشأت 
کما اینکه به هیچ عنوان نمی توان در قالب نظام  گام دوم رسید.  همچون بیانیه ی 
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مدیریتی لیبرال غربی به پیگری عملی آن به صورت جدی پرداخت، زیرا مبانی 
فکری و اهداف عملی و اهداف این بیانیه در تضاد آشکاری با مبانی و اهداف آن 

نظام سیاسی - اجتماعی قرار دارد. 
که روشن شد فهم و پی  گیری عملی بیانیه هایی از این دست، تنها برای  کنون  ا
یک شخص و مسئول انقالبی امکان پذیر است، اینک ما جوانان انقالبی هستیم 
و آرمان تحقق یافتن اهداف این بیانیه ی بسیار مهم. و شایسته بلکه بایسته است 
یم. طبعا هیچ انتظاری نیست  کدام به سهم خویش قدمی در این راستا بردار که هر 
کشور به طرز همسان به این ندای مقام عظمای  که همه ی نیروهای جوان انقالبی 
با  آنها متناسب  از  که هرکدام  این است  آنچه الزم است  اما  گویند  لبیک  والیت 
سطح معرفت خویش از این بیانیه و نیز متناظر با عرصه ی تخصص خود به تحقق 

عملی اهداف آن اقدام نماید.
به نظر ما یکی از مهم ترین کارها در این زمینه )که متناسب با عرصه ی تخصص 
نیروهای فرهنگی است( فهم عمیق و تبیین دقیق بیانات مقام معظم رهبری؟دم؟ در 

که ایشان فرموده اند: این بیانیه است زیرا همانگونه 
»من این را به شما جوانانی که احساس مسئولیت می کنید... عرض می کنم 

که تبیین خیلی اهمیت دارد. در مبارزات اسالمی در همه حال تبیین، بیان 

واقعیت و رساندن واقعیت، تبلیغ، بالغ، خیلی اهمیت دارد و این را نباید از 

که آن روز رایج بود و اعتقاد به تبیین  دست داد برخالف تفکر مارکسیستی 

نداشتند، می گفتند: مبارزه یک سنت است، تحقق خواهد یافت، چه شما 

بخواهید، چه نخواهید، چه بگویید، چه نگویید... روش اسالمی تبیین 

این  از  بسیاری  بر  اسالمی  انقالب  که  شد  موجب  تبیین ها  همین  و  است 

یخی و تربیتهای غلط فائق بیاید و فائق آمد.«1  پیش زمینه های تار

1. بیانات در دیدار با اساتید و دانشجویان و دانشگاهیان شیراز/ 1387/2/14
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که تبیین دقیق و عمیقی از  که ما به جد معتقدیم تا وقتی  بر این اساس است 
آن  ویژه ی  مخاطبان  )که  انقالبی«  مؤمن  »جوانان  برای  حداقل  بیانیه  این  مطالب 
هستند( صورت نگیرد نمی توان دل به تحقق عملی اهداف آن سپرد. البته این به 
معنای تمام العله بودِن مسأله ی »تبیین« و »تبلیغ« این بیانیه برای تحقق اهداف 
آن در عرصه ی واقعیت نمی باشد، بلکه تنها ناظر به اهمیت و بلکه تقدم آن بر سایر 
کارهای ضروری دیگر است. و قطعا مدیریت و عمل مناسب جوانان مؤمن انقالبی 

در راستای تحقق اهداف این بیانیه، نقش تأثیرگذار ویژه ی خود را دارد.

کتاب نقطه ی شروع 
نگارنده به عنوان یکی از جوانان این مرز و بوم در تابستان سال 1398 و همزمان 
با ایام تبلیغی این فصل، به پیشنهاد برخی از جوانان مؤمن انقالبی شهرک طالقانی 
دست  گرچه  پرداختم.  دوم  گام  بیانیه  ی  شرح  و  یس  تدر به  ماهشهر،  شهرستان 
با توجه  اما  کرد  را روزی ما  بیانیه  از  کوچکی  تنها بخش  الهی فرصت شرح  تقدیر 
کاِر نیمه تمام شروع شده،  اتمام این  به  نویسنده  نیز عالقه  ی  و  به اهمیت مسأله 
کمتر از یک هفته بقیه ی فرازهای بیانیه مورد شرح  دست به قلم شده و در مدت 

گرفت.  اولیه قرار 
طبیعی است که شرح اولیه قابلیت عرضه شدن به عنوان یک اثر فاخر و نفیس 
به مخاطبان فهیم ما را نداشت از این رو نگارنده نه در صدد چاپ و نشر آن بودم 
کاملتر آن، اما با همت برخی دیگر از جوانان طرح  و نه در صدد بازنویسی مجدد 
چند  تالشهای  حاصل  و  شد  پیگیری  جدی  صورت  به  اولیه  شرح  این  تکمیل 
کتاب پیش رو است. به رسم حق و انصاف باید  ماهه  ی شبانه روزی این جوانان 
گر تالشهای این دوستان در زمینه های مختلف اعم از یافتن منابع  که ا کنم  اذعان 
کار بود(، و نیز پی  گیری  های میدانی  سخنان مقام معظم رهبری )که بخش اصلی 
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رقم  کتاب  این  نشر  و  چاپ  به  نسبت  الهی  تقدیر  نبود  آن  نشر  و  چاپ  برای 
کتاب پیش رو به عرصه ی ظهور نمی رسید. نمی خورد و قهرا 

کتاب نحوه ی نگارش 
کتاب پیش رو زاییده ی دغدغه ای مقدس و دلشوره ی مبارک در زمینه فهم 
کتاب در عین سادگی ظاهری خویش،  گام دوم است. این  درست و عمیق بیانیه 
که  بر این بوده است  رو  کتاب پیش  بلیغ ما در  دارای عمقی نسبی است. سعی 
البته این صرفا برای رعایت حال  و  کارگیری اصطالحات علمی پرهیز شود  از به 
کتاب  این  راهبردی  هدف  شد،  روشن  که  همانگونه  زیرا  است  کتاب  مخاطب 
که بتوان  ارائه ی فهمی دقیق و عمیق از مقاصد بیانیه است و چگونه ممکن است 
با یک زبان و نوشته ی مغلق و پیچیده به هدف مذکور نائل گشت؟ بنابراین هدف 

کتاب خود مقتضی این نحوه از نگارش است. راهبردی این 
و  استادگرانقدر  زحمات  از  سبحان،  خداوند  درگاه  به  سپاس  ابراز  با  آخر  در 
انقالبی، حضرت آیت اهلل فرحانی )دام ظله( و  اندیشه ی  کانون  پشتوانه ی علمی 
نمودند،  یاری  رو  پیش  کتاب  مطلوب  ارائه ی  در  را  ما  که  کسانی  تمام  همچنین 
گرانقدر جناب حجة االسالم و المسلمین آقای مرتضی  خصوصا طلبه ی فاضل و 
هاشمی )که بار اعظمی از تحقیق کتاب را برعهده داشته اند( تشکر ویژه و خالصانه 

نموده و از درگاه رحمت واسعه ی الهی توفیقات روزافزون آنان را خواستارم.
22/بهمن/1398
عبداهلل مجدمی
قم ُعّش آل محمد




