
»بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی«؛ بیانیه ای اسـت که اهمیت 
خاصی به مثابه نقطه عطف انقاب اسـامی داشـته و دارد. در این 
فرصت، خوانشی از این بیانیه ارائه می کنم، که به دوره بندی رهبر 
معظـم انقـاب در ایـن بیانیه و بـرای انقاب اسـامی برمی گردد، 
اشـاره می کنـم. ایـن دوره بندی هم مبنای نگاه به گذشـته اسـت 
و هـم بـه آینده می باشـد. ایشـان سـه دوره تاریخی بـرای انقاب 
اسـامی و بـرای چهـل سـال آینـده کشـور برمی شـمارند: مرحله 
اول، انقـاب اسـامی؛ مرحلـه دوم، جمهـوری اسـامی و مرحلـه 
سـوم، حرکـت به سـوی تمدن اسـامی، که به یكایـك این مراحل 

می پردازیم.

حی
صال

س 
عبا

سید

و تمدن نوین اسالمی1
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مرحله اول: انقالب اسالمی
ایـن نکتـه از بیانیـه شـایان توجه اسـت، که 

مـا چـه تصویـری از انقـاب اسـامی داریـم و 

ایـن تصویـر از انقاب اسـامی، تبعـًا تصویرها 

و انتظـارات مـا را از مراحـل بعـد هـم معنـادار 

سـده های  در  جهانـی  فضـای  در  می کنـد. 

مختلف شـاهد انقاب های متعـددی بوده ایم: 

انقاب هـای ضـد اسـتبدادی، ضـد اسـتعماری 

و اقتصـادی. در مرحلـه اول در ایـن بیانیـه، 

تفسـیری از انقـاب اسـامی ایـران بـا سـه 

مشـخصه خـاص صـورت می گیـرد. 

 مشـخصه اول، انقـاب اسـامی، اعـام 

آغـاز عصـر جدیـد بـود و نبایـد آن را صرفـًا یـک 

انقـاب جغرافیایـی یـا یـک انقـاب منطقه ای 

بدانیـم ایـن امـر بـه طـور طبیعـی انتظـارات و 

برداشـت های مـا را نسـبت بـه مراحـل سـه گانه  

انقـاب اسـامی تغییر می دهـد. بنابراین، این 

یـک انقـاب درون گـرا و جغرافیایی نبود، اعام 

آغـاز عصـر جدیـد بـود و اگـر انقـاب اسـامی 

را بـا ایـن مشـخصه تعریـف کنیـم تصویرهـا و 

تفسـیرهای مـا از انقـاب اسـامی در مسـیر 

چهـل سـاله گذشـته و آینـده اش تغییرات قابل 

توجهـی پیـدا می کنـد.

 مشـخصه دوم، انقـاب اسـامی ایـران، 

ترکیـب دیـن و دنیـا بـود. انقابـی کـه این دو را 

بـه عنـوان دو بـال همتـراز بـا هم داشـته باشـد 

موفق اسـت.

 مشـخصه سـوم، انقاب اسـامی، انقابی 

بـود بـا شـعارهای جاودانی نه شـعارهای کوتاه 

مـدت، کـه هفـت شـعار ذکـر می کننـد: آزادی، 

اخـاق، معنویـت، عدالـت، اسـتقال، عـزت، 

عقانیت و برادری. این مشـخصه های سـه گانه 

حـوزه انتظـارات و کارکردهـای انقاب اسـامی 

را بسـیار تغییـر می دهـد.

راهبردهای سه گانه روند ورود انقالب اسالمی به 
جمهوری اسالمی

نکتـه دومـی کـه در بیانیـه به آن توجه شـده 

اسـت، فراینـد و چگونگـی مسـیری اسـت کـه 

انقـاب اسـامی طـی کـرد و وارد جمهـوری 

اسـامی )جمهوریـت( به عنوان دوره دوم شـد. 

ایـن راهبردهـا و مسـیری کـه انقـاب طـی کرد 

چـه بـود؟ در این جـا چنـد مشـخصه را به عنوان 

خوانـشـ  نـه این کـه تیتـر و عنوان هایی با این 

شـکل در بیانیه وجود داشـته باشـدـ  و برداشتم 

از بیانیـه اشـاره می کنـم.

 راهبرد اول ترکیب جمهوریت و اسـامیت 

بـود؛ انقاب اسـامی در این ترکیِب جمهوریت 

و اسـامیت خـودش را در سـاختار جمهـوری 

اسـامی قـرار داد و رهبـر معظـم انقـاب هـم 

در ایـن بیانیـه و هـم در جاهـای دیگـر خیلی به 

ایـن ترکیـب توجه دارند. در بیانیه نیز ایشـان با 

عباراتـی بـه این ترکیب سـازی اشـاره می کنند، 

می فرماینـد: » ترکیـب جمهوریـت و اسـامیت 

فقـط بـا هدایـت الهـی، قلـب نورانی و اندیشـه 

بـزرگ امـام خمینـی)ره( بـه دسـت آمـد.« ایـن 

نشـان می دهـد چقـدر ایـن سـاختار هم سـازانه 

جمهوریـت و اسـامیت کـه مـا تجربـه آن را در 

تاریـخ سیاسـی و تمدنـی خودمـان نداشـتیم، 

مهـم بوده اسـت.

 راهبرد دوم ترکیب جوشش انقابی و نظم 
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سیاسـی اسـت؛ انقاب هایـی بودنـد کـه بعد از 

پیـروزی، مسـیر جوشـش را ادامـه دادنـد اما به 

یـک نظـم سیاسـی نرسـیدند. در همیـن دهـه 

اخیـر، انقاب هـای بهار عربی همین گونه شـد، 

در مصـر و لیبـی جوشـش ادامـه پیـدا کـرد، اما 

نظـم سیاسـی شـکل نگرفـت. انقاب هایی هم 

بودنـد کـه بـه سـرعت بـه سـمت نظم سیاسـی 

حرکت کردند اما جوشـش ها را از دسـت دادند و 

به دیکتاتوری های اسـتالینی و شـبه آن تبدیل 

شـدند. انقاب اسـامی مسـیری بود که ترکیب 

جوشـش انقابی و نظم سیاسـی را با هم پیش 

بـرد و بـه مرحله دوم جمهوری اسـامی رسـاند. 

بعـد از انقـاب بسـیاری به امـام و رهبران عالی 

توصیـه می کردنـد کـه چـرا انتخابـات برگـزار 

می کنیـد و دسـت خودتـان را می بندیـد، چـرا 

قانون اساسـی می نویسـید، نگاهشـان این بود 

کـه جریان جوشـش انقابی باید جریانی باشـد 

کـه فعـًا ادامـه داشـته باشـد و بعـد از یکی دو 

دهـه به سـمت یک نظم سیاسـی بـرود. عده ای 

هـم شـبیه دولـت موقت به نظم سیاسـی، زیاد 

تأکید می کردند و این که باید سـریع به سـمت 

سـاختار بروکراتیـک روشـن سیاسـی حرکـت 

کنیـم. امـا امـام ترکیـب جوشـش انقابـی و 

نظـم سیاسـی را بـا هم پیـش برد و روند انقاب 

اسـامی و جمهوری اسـامی از این مسیر عبور 

کرد.

 راهبـرد سـوم ترکیـب قـدرت و اختیـار 

بـا مهربانـی و رحمـت بـود؛ در طـول تاریـِخ 

انقاب های اجتماعی و سیاسـی، انقاب هایی 

بودند که سـریع به آن جبر اقتدارگرایانه انقابی 

رسـیدند کـه نمونه هایـش مثل انقاب روسـیه 

کامـًا خودش را نشـان می دهـد و انقاب هایی 

بودنـد کـه بـه اقتـدار نرسـیدند و یـک نـوع 

هرج ومـرج و آنارشیسـم اجتماعـی حاکم بود و 

باعـث شـد ایـن انقاب ها در نقطه هـای آغازین 

یـا میانـی نابود شـوند. امـا ترکیب این دو با هم 

کـه در ادبیـات رهبـری در بیانیـه بدیـن شـکل 

آمـده اسـت: » ایـن انقـاب از آغـاز تـا امـروز نه 

بی رحـم و خو ن ریـز بـوده و نه منفعل و مرّدد« از 

راهبردهـای انقاب مـا در فرایند حرکت انقاب 

تـا جمهوریـت می باشـد. حرکـت از انقـاب بـه 

جمهوری اسـامی ترکیب سـازی در سـه حوزه، 

ترکیب سـازی جمهوریـت و اسـامیت، ترکیـب 

سیاسـی،  نظـم  و  انقابـی  جوشـش  سـازی 

ترکیب سـازی اقتـدار و رحمـت شـكل گرفتـه 

ست. ا

مرحله دوم: جمهوری اسالمی
در ایـن مقطـع کـه دوره جمهـوری اسـامی 

اسـت، بیانیـه بـه چنـد نکتـه را اشـاره می کنند. 

ابتـدا ایـن پرسـش مطـرح می شـود كـه آیـا 

انقـاب  هویـت  تغییـر  اسـامی  جمهـوری 

اسـامی بـود یـا ادامـه انقاب اسـامی؟ برخی 

از مفسـران، نظریه پردازان و منتقدان معتقدند، 

انقـاب اسـامی وقتی وارد جمهوری اسـامی 

شـد بخـش زیـادی از گوهـر انقابـی اش را از 

دسـت داد، امـا رهبـری معتقدنـد جمهـوری 

اسـامی ادامـه انقـاب اسـامی اسـت و چیـز 

جدیدی نیسـت، بلکه یک دوره تطور و تکاملی 

اسـت که به جمهوری اسـامی می رسد. عده ای 

معتقدنـد کـه انقاب هـا بعـد از مدتـی بـه یـک 
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نظـام تبدیـل می شـوند و وقتـی بـه یـک نظـام 

تبدیـل شـدند، جوهـره انقـاب خودشـان را از 

دسـت می دهنـد. آیـا در انقـاب اسـامی ایران 

ایـن اتفـاق افتـاده اسـت؟ آیـا جوهـره انقابـی 

تغییـر هویـت پیـدا کـرده و مـا بـه یـک نظـام 

سیاسـی ایسـتا تبدیـل شـدیم؟ ایشـان چنیـن 

اعتقـادی ندارنـد و معتقدند جمهوری اسـامی 

ادامـه انقـاب اسـامی اسـت. 

در این مرحله  سـه نکته به وضوح در بیانیه 

دیده می شـود:

  نکتـه اول، در ایـن دوره یعنـی دوره ای کـه 

تقریبـًا نزدیـک چهل سـال با جمهوری اسـامی 

مواجهیـم، جمهـوری اسـامی دسـتاوردهای 

گسـترده و متنوعـی هـم در ابعـاد مختلـف 

ذهنـی و درونـی و هـم در ابعـاد عینـی داشـته 

اسـت. در ابعـاد ذهنـی و درونـی، بـاور این کـه 

مـا می توانیـم، گسـترش بینـش، فهـم و درک 

سیاسـی آحـاد جامعـه بـه روشـن فکری کـه 

مربـوط بـه نخبـگان اجتماعـی و...، در حـوزه 

کارکردهـای عینـی هـم ایشـان حداقـل بر روی 

هفـت حـوزه انگشـت می گذارنـد کـه در ایـن 

هفـت حـوزه اتفاقـات خیلـی وسـیعی افتـاده 

اسـت کـه بـه آن هـا نمی پـردازم.

 نکته دوم: نقدهایی اسـت که به این دوره 

داریـم. رهبـری در عیـن آن فضـای توصیفـی 

کـه در بیانیـه بیـان کردنـد، نقدهایـی هـم بـه 

ایـن دوره دارنـد. مثـا در حوزه پیشـرفت علمی 

ایشـان به رغـم تعبیـرات محکمـی کـه بـرای 

تبییـن ایـن پیشـرفت دارنـد، بیـان می کنند که 

ایـن صرفـا یـک شـروع اسـت نـه بیشـتر. یـا در 

بحـث عدالـت می فرمایند که فاصله ژرفی میان 

آنچه تا کنون شـده با آنچه باید می شـده یا باید 

بشـود وجـود دارد. هم چنیـن نقدهای مختلفی 

بـه حـوزه مسـئوالن و مدیـران حاکمیتـی در 

دوره هـای مختلـف دارنـد. نقدهایـی از قبیـل: 

غفلت از ظرفیت های طبیعی و انسـانی کشـور، 

ضعف هـای مدیریتی، کم توجهی به شـعارهای 

انقاب و ارزش های دینی و... . در بحث فسـاد 

اگرچه تعبیرشـان این اسـت که نسبت فساد در 

میـان کارگـزاران جمهوری اسـامی در مقایسـه 

بـا سـایر حکومت هـا کمتـر اسـت، ولـی حتـی 

آنچـه کـه هسـت هـم غیـر قابل قبول اسـت.

  نکتـه سـوم: اعتبار سـنجی این هاسـت، 

یعنـی مـا در نـگاه رهبـری کـدام بخـش را 

سـنگین تر می بینیـم. ایـن از آن نقطه هایـی 

اسـت که زاویه دیدها و نوع تعبیرات و ادبیات 

را می تواند نسـبت به گذشـته و تبعًا نسـبت به 

آینـده متفـاوت کنـد. یعنی در ایـن ترازویی که 

دو کفه ی مثبتات و نقائص را دارد، چهل سال را 

چگونـه ارزیابـی می کنیم؟ از توصیف و ادبیات 

ایشـان این گونه برمی آید و برداشـت این اسـت 

که ایشـان معتقدند ایجابیات و مثبتات خیلی 

بیشـتر از نقص هـا و نقد هاسـت. یعنـی مـا باید 

بـا یـک نـگاه ایجابی به گذشـته بنگریـم، حتمًا 

نقدهایی هست و نفی نمی کنیم که ایشان هم 

بـه ایـن نقص ها پرداخته اند. امـا ادبیات بیانیه 

نیـز آمـده اسـت: » رویش هـای انقـاب بسـی 

فراتر از ریزش هاسـت و دسـت و دل های امین 

و خدمت گـزار، بـه مراتـب بیشـتر از مفسـدان و 

خاینان و کیسـه دوختگان است. دستاوردهای 
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مبـارزه بـا بی عدالتـی در این چهـار دهه، با هیچ 

دوره دیگـر گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت.« 

خـوب ایـن گزاره هـا نشـان می دهـد کـه تصویر 

و تحلیـل ایشـان نسـبت به ایـن دوره جمهوری 

اسـامی ایـن اسـت که بخـش پر لیوان بیشـتر 

از بخـش خالـی اسـت و مـا باید ایـن بخش پر را 

بیشـتر بشناسـیم و معرفـی کنیم.

مرحله سوم: تمدن اسالمی
ایـن مرحلـه ای اسـت کـه می تـوان گفـت 

فلسـفه تدویـن بیانیـه نیـز می باشـد. اولیـن 

مسـئله در این جـا نـوع نگاه به تمدن در تفسـیر 

رهبری اسـت، یعنی وقتی ما مرحله سـوم را به 

عنوان به سـوی تمدن اسـامی تعبیر می کنیم 

بـا چـه تصویـری از تمـدن اسـامی مواجـه 

می شـویم. چـون اگـر تمـدن بـه معنـای فرآیند 

مدنیـت یـا نتیجـه و ره آورد مدنیـت تعریـف 

شـود، آن مدنیت را چگونه تفسـیر می کنیم که 

بعـد بخواهیـم ایـن تمدن سـازی اتفـاق بیفتد، 

چراکـه تمدن هـای مختلـف در طـول تاریـخ و 

جلوه های مختلفـی  مـا  معاصـر  تمدن هـای 

دارنـد. مثـًا در تمـدن یونانـی جلوه های بارزش 

در دموکراسـی یونانـی، در فلسـفه، ادبیـات، 

هنـر، ورزش و بازی هـای یونانـی کـه اآلن هـم 

در المپیـک نمـود دارد، برخواسـته می شـود. یـا 

امیراتوری از جلوه های مدنیت رومی اسـت که 

به عنوان یک گسـتره بزرگ جغرافیای سیاسـی 

از یـک دوره ای بـه بعـد در قـرن چهـارم در دیـن 

رسـمی مسـیحیت شـکل می گیرد و همین طور 

جلوه هـای مدنیـت در تمـدن هنـدی، چینـی، 

ایرانـی، تمـدن غربـی امـروزه و... . امـا ما تمدن 

اسـامی یا مدنیت اسـامی را با چه تفسـیری 

تعریـف کنیـم کـه بعـد مقطع سـوم را به عنوان 

به سـوی تمدن اسـامی بشناسـیم؟ البته مقام 

معظـم رهبـری در بیانیـه تعریـف مشـخصی 

را ارائـه نمی کننـد امـا از بیانـات دیگـر ایشـان 

این گونـه برمی آیـد کـه مدنیـت را پیشـرفت 

همـه جانبـه تعریـف می کننـد، ایـن پیشـرفت 

همـه جانبـه سـه سـاحت دارد که کامـًا در این 

بیانیه محسـوس اسـت:  اقتصادی،  سیاسـی و  

فرهنگـی و اجتماعـی.

سـه سـاحت پیشـرفت همـه جانبـه: اقتصـادی، 
سیاسی، فرهنگیـ  اجتماعی

در سـاحت اقتصـادی ایشـان دو محـور را 

اشـاره می کننـد: اول، اقتصـاد قـوی و مسـتقل؛ 

دوم، مبـارزه بـا فسـاد و بی عدالتـی. در سـاحت 

سیاسـی در بیانیه پیشـرفت دو حوزه دارد: اول، 

اسـتقال و آزادی، دوم، عزت ملی. و در سـاحت 

فرهنگـی و اجتماعـی نیـز پیشـرفت دو حـوزه 

دارد: اول، اخـاق و معنویـت کـه ایشـان تعبیر 

خوبـی دارند، شـعور معنـوی و وجدان اخاقی، 

مـا همان طـور کـه یک شـعور علمـی داریم یک 

شـعور معنـوی نیـز بایـد اتفـاق بیفتـد؛ دوم، 

سـبک زندگـی ایرانی اسـامی. 

بنابرایـن آن پیشـرفت همـه جانبـه متـوازن 

در مدنیـت اسـامی و در تمـدن اسـامی که ما 

می خواهیـم بـه سـمت آن حرکـت کنیـم ایـن 

سـه سـاحت را دارد و بـا ایـن دو حـوزه که در هر 

کدام از این سـه سـاحت وجود دارد جمعًا شش 

سـاحت پیشـرفت داریم و تمدن اسـامی شکل 

نمی گیـرد مگـر این کـه در همـه این سـاحت ها 
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بـا هـم حرکـت کند. مثا اگر معنویت باشـد اما 

اقتصاد قوی و مسـتقل نباشـد تمدن اسـامی 

شکل نمی گیرد و عکس آن هم هست. بنابراین 

تفسـیر ایشـان از تمدن اسامی یعنی پیشرفت 

متـوازن همـه جانبه در اضاع سـه گانه اقتصاد، 

سیاسـت، فرهنـگ، اجتمـاع و بـا شـاخه هایی 

که ارائه شـد. 

امـا چگونـه می خواهیـم بـه ایـن فضـا کـه 

یک چشـم انداز اسـت، نزدیک شـویم به شـکل 

گزاره هایـی کـه در بیانیـه می باشـد، قابـل ارائه 

اسـت. این مسـئله سؤال هایی را ایجاد می کند، 

سـؤال اول این کـه آیـا مـا ظرفیت تمدن سـازی 

را داریـم؟ آیـا جمهـوری اسـامی ظرفیـت ورود 

بـه ایـن مرحلـه را دارد؟ یا ایـن یک ادعای بزرگ 

و اغراق آمیـزی اسـت و مـا در نهایـت بتوانیـم 

سـرپای خودمان بمانیم، اما تمدن سـازی خیر. 

ایشـان معتقدنـد ایـن ظرفیـت وجـود دارد و به 

سـه مـورد اشـاره می کنند: 

 نخسـت، ظرفیت انسـانی اسـت، که ایشان 

در بیانیـه، ایـن ظرفیت انسـانی را در زاویه های 

مختلـف عرضـه می کننـد: 36 میلیـون نفـر در 

میانـه سـنین پانـزده و چهـل سـالگی، نزدیـک 

بـه چهارده میلیـون نفـر دارای تحصیات عالی، 

جوانـان مؤمـن و انقابـی کـه داریـم و... همـه 

این هـا ظرفیـت انسـانی جمهـوری اسـامی 

ست.  ا

 دوم، ظرفیـت مـادی اسـت. در حوزه هـای 

منابع و معادن، سـواحل، موقعیت جغرافیایی، 

این هـا  همـه  و...  منطقـه ای  بـزرگ  بـازار 

ظرفیت هـای مـادی بزرگـی هسـتند کـه باعـث 

شـده مـا یـک کشـور محصـور در آخـر دنیا و کم 

معـدن و کـم ذخیـره طبیعـی نباشـیم. 

 سـوم، ظرفیـت جهانـی اسـت، كـه ایشـان 

معتقدنـد مـا در چند شـاخه این ظرفیت جهانی 

را داریـم. اول، آمیختگـی فطـرت انسـان بـا 

شـعارهای انقـاب بـود. آن هفـت شـعار ابـدی 

انقاب که گفته شـد همگی با فطرت انسـان ها 

درگیـر اسـت. ایـن فطـرت حتـی نیـاز بـه بیـدار 

کـردن نـدارد، بلکـه فقـط کافـی اسـت مـا ایـن 

فطـرت را قلقلـک بدهیـم تا بتوانـد یک خیزش 

ایجـاد کنـد. دوم، جریـان بیـداری اسـامی در 

فضـای جهـان اسـام اسـت و سـوم، تغییـرات 

معـادالت قـدرت در منطقـه غـرب آسیاسـت.

ایـن  پذیرفتیـم  مـا  این کـه  دوم  سـؤال 

ظرفیت هـا وجود دارد، بـا تهدید ها چکار کنیم؟ 

آیـا ایـن تهدیدهـا می توانند ما را از پا در بیاورند 

یا توقع تمدن سـازی را از ما بگیرند؟ ایشـان به 

سـه تهدیـد اشـاره می کننـد: نخسـت، تحریم ها 

و فشـار اقتصـادی؛ دوم، امپراتـوری رسـانه ای 

تمدن هـای رقیـب؛ سـوم، ترویج سـبک زندگی 

غربی در سـبک جوامع اسـامی از جمله جامعه 

مـا، کـه ایشـان در بیانیـه بـه ایـن سـه تهدید و 

این کـه چگونـه می توانیـم از پس آن هـا برآییم 

اشـاره می نمایـد.

موتورهای پیشران در تمدن سازی
نکتـه بعـدی کـه ایشـان مطـرح می کننـد، 

بـه  مـا  اگـر  هسـتند.  پیشـران  موتورهـای 

تمدن سـازی اسـامی فکـر می کنیـم، حتمـًا 

تمدن هـا، موتورهـای پیشـران می خواهنـد. بـر 

اسـاس خوانـش و برداشـتم از بیانیـه، ایشـان 
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در چهار سـاحت به موتور پیشـران قائلند: اول، 

روان شـناختی؛ دوم، معرفت شـناختی؛ سـوم، 

فـن آوری و مهـارت؛ چهـارم، منابـع انسـانی. 

اگـر می خواهیـم مسـیر جمهـوری اسـامی را 

بـه سـوی تمدن اسـامی حرکـت دهیم و پیش 

ببریـم و بـه مقصـد برسـیم باید ایـن موتورها با 

هـم روشـن شـوند. 

 در سـطح روان شـناختی موتـور مهـم امید 

اسـت. ایشـان می فرماینـد امیـد کلیـد همـه 

قفل هاسـت. اگـر می خواهیـم اتفاقاتـی بیفتد 

هـر قـدر بـر ناامیـدی بیافزاییـم، ایـن مسـیر 

دسـت نیافتنی تر خواهـد شـد. بنابرایـن بایـد 

موتـور امیـد اجتماعـی را نسـبت به پیشـرفت، 

عـزت، عدالـت و... فعـال کـرد و انبـوه یـأس و 

ناامیـدی را بـر جامعـه مسـلط نکـرد. تعبیـر 

ایشـان در بیانیه این اسـت: »نخسـتین توصیه 

مـن امیـد و نـگاه خوش بینانـه به آینده اسـت. 

در خـود و دیگـران نهـال امید به آینده را پرورش 

دهیـد. تـرس و نوامیـدی را در خـود و دیگـران 

برانیـد.«

 در سـطح معرفـت شـناختی، موتـور مهـم 

علـم و آگاهـی اسـت. ادبیـات ایشـان دربـاره 

علـم و آگاهـی در ایـن بیانیـه این گونـه اسـت: 

»دانش آشـکارترین وسـیله عزت و قدرت کشور 

اسـت. روی دیگـر دانایـی، توانایی اسـت« پس 

اگـر می خواهیـم مسـیر تمدن سـازی را شـکل 

دهیـم، حـوزه معرفـت باید تغییـر قابل توجهی 

. بکند

سـاحت  در  تمدن سـاز  فـن آوری  موتـور 

فـن آوری مطـرح اسـت. گـزاره ای کـه ایشـان 

در موتـور فـن آوری تمدن سـاز دارنـد، تبدیـل 

نرم افـزاری ظرفیـت بـه قـدرت اسـت. این کـه 

چطـور می تـوان ایـن ظرفیت هایـی کـه ایشـان 

در جـای جـای بیانیـه ذکـر کردنـد را محقق کرد، 

ایشـان به برخی هایش اشـاره می کند. از جمله 

این کـه چگونـه می توانیـم از انباشـت تجربه ها 

اسـتفاده کنیم، انباشـت تجربه های متراکم در 

چهـار دهـه یکـی از نکاتـی اسـت کـه می توانـد 

مـا را بـه مهـارت تبدیـل ظرفیـت بـه قـدرت 

منتقـل کنـد. مـا تجربه هـای وسـیع فرامـوش  

شـده داریـم کـه از آن غنی سـازی نمی کنیـم و 

ایـن موجب می شـود کـه نتوانیـم ظرفیت را به 

قـدرت تبدیـل کنیـم.

و در نهایـت موتـور چهـارم پیشـران، موتـور 

منابـع انسـانی اسـت. موتـور منابع انسـانی در 

بیانیه خیلی مشـهود اسـت و آن جوانان اسـت. 

در بخـش جوانـان، باز ایشـان فضای این موتور 

منابـع انسـانی را تفسـیر می کننـد، این کـه مـا 

بـا چـه نگاهـی ایـن قسـمت را به عنـوان موتور 

حرکـت تمدن سـازی تلقـی می کنیم نیز بسـیار 

مهـم و دقیـق اسـت و از مـواردی اسـت کـه 

ایشـان بیشـتر بـه آن پرداخته انـد. نکتـه قابـل 

توجـه دیگـر این کـه در عیـن اتصـال نسـلی، 

پوسـت اندازی بایـد اتفـاق بیفتد، کـه البته این 

جریـان تمدن سـازی اسـامی فقـط بـا تغییـر 

مدیـران و در حـوزه کارگزاری نیسـت، بلکه سـه 

سـاحت دارد: مدیـران و کارگـزاران، دانشـمندان 

و اندیشـوران و فعـاالن جـوان. ایـن مجموعـه 

سـه گانه بایـد بـا هم دیگـر حرکـت کننـد تـا 

بتواننـد بـه آن نقطـه ای کـه بایـد برسـند.
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اشـاره  جمع بنـدی  عنـوان  بـه  بنابرایـن 

ایشـان معتقدنـد سـه مقطـع  می کنـم، كـه 

تاریخـی وجـود دارد: اول، انقـاب اسـامی، 

جمهـوری اسـامی، بـه سـوی تمدن اسـامی. 

تصویر ایشـان از انقاب اسـامی این اسـت که 

انقابی اسـت با اعام عصر جدید، ترکیب دین 

و دنیـا و شـعارهای ابـدی. ایـن انقـاب روندی 

را برای رسـیدن به جمهوری اسـامی طی کرده 

اسـت. ایـن رونـد ترکیب سـازی سـه گانه بـود: 

جمهوریـت و اسـامیت، جوشـش انقابـی و 

نظـم سیاسـی، قـدرت و رحمـت. در مقطع دوم 

از نظـر ایشـان جمهـوری اسـامی ادامه انقاب 

اسـامی اسـت که دسـتاوردهای بـزرگ، نقدها 

و نقص هـای جـدی دارد اما دسـتاوردها بسـیار 

سـنگین تر از نقدهـا می باشـد. سـوم، حرکـت 

بـه سـوی تمـدن و مدنیـت اسـامی، مبتنی بر 

پیشـرفت همـه  جانبـه در سـه سـاحت اقتصاد، 

سیاسـت، فرهنگ و اجتماع می باشـد. اقتصاد 

قـوی و مسـتقل، عدالـت و مبـارزه بـا فسـاد در 

حـوزه اقتصـاد؛ اسـتقال، آزادی و عـزت ملی در 

حـوزه سیاسـت؛ و در نهایت اخـاق، معنویت و 

سـبک زندگی ایرانی اسـامی در حوزه فرهنگی 

و اجتماعـی. نکتـه بعـدی این کـه مـا از طرفـی 

و  تمدن سـازی  سـوی  بـه  حرکـت  ظرفیـت 

پیشـرفت همـه جانبـه را داریـم، از سـوی دیگر، 

بـا تهدیدهـا نیـز می توانیـم مقابلـه کنیـم. در 

آخـر این کـه برای تمدن سـازی بایـد موتورهای 

پیشـران چهارگانـه را فعـال کنیـم: امیـد، علـم، 

تبدیـل نرم افـزاری ظرفیـت بـه قـدرت و اتـکای 

بـه نسـل جـوان به عنـوان کانون منابع انسـانی 

تمدن سـازی. امیـدوارم اثـری کـه عرضـه شـده 

منشـأ بـرکات فـراوان بـرای انقـاب و جمهوری 

بـرای  را  مهمـی  گام هـای  و  باشـد  اسـامی 

تمدن سـازی نوین اسـامی بـردارد و از کارهای 

مانـدگار باشـد.
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