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 دو نگاه تمدنی به
بیانیه گام دوم انقالب

استاد سید محمدمهدی میرباقری

گــام دوم، پاسخی به مسئلۀ  بیانیه 
مستحدثۀ دوران ما و  مبنای ساماندهِی 

»اّمت وسط« است

 انقالب اسالمی:
حقیقتی »زنده و بالنده«

علی جعفری ُهرستانی

یخ به بیانیه  نگاهی از منظر فلسفه تار
گام دّوم انقالب اسالمی )به ضمیمه 
نقش شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 

گام دوم انقالب( سلیمانی در 

صورت و سیرت انقالب 
در بیانیه گام دوم

استاد محمدرضا عابدینی

دفاع ابدی »از نظریه نظام انقالبی« به 
که انقالب اسالمی در  این معنا است 
عین نظام سازی و تمّدن سازی، باید 

انقالبی بماند

راز و رمز بقای انقالب ها: 
از دل تاریخ برای امروز

وزی دکتر محمد نور

کاره  چرا انقالب ها نمی مانند و نیمه 
رها می شوند؟

 یادداشت رشد:
منشور تمدن سازی اسالمی

پنجره اول: خط انقالب... : تأملی در جایگاه انقالب اسالمی در دنیای معاصر

عظمت انقالب اسالمی: نگاهی به هستی شناسی انقالب اسالمی
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»تأملی بر کارنامه انقالب اسالمی 

در تحقق عدالت اجتماعی«
حسین سرآبادانی تفرشی

نقاط روشن و تاریک عملکرد انقالب اسالمی 
در اقامه عدالت اجتماعی چیست؟

 »انفتاح فرهنگی«
در ایران پس از انقالب

مهدی جمشیدی

روایت آیت اهلل خامنه ای از »گشایش 
گام اول انقالب فرهنگی« در 

فرهنگ با چه معیاری 
سنجیده می شود؟

محسن جوهری

ــروری بـــر شــاخــص هــای سنجش  ــ مـ
وضعیت فرهنگی جامعه ایرانی پس 

گام دوم از انقالب اسالمی در بیانیه 
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یک برنامه ی عمل مبتنی بر الگوهای 
آیدا و فاب

پشت دریاها شهری 
است: بازاریابی و گام های 

پیاده ی یک بیانیه
ویردی زاده وحید تار

دانش بازاریابی، بستر »مدیریت اشاعه« بیانیه 
گام دوم انقالب به مثابه یک محتوای ملی، 

پیچیده و چندالیه را به ما می دهد
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 منطق اقدام
بیانیه گام دوم انقالب

محمدصادق تراب زاده جهرمی

گام دوم انقالب، جامعه پردازی  مسئله 
مبتنی بر قدرت مستقل و درون زاست

واکاوی »امید« در منظومه 
فکری امام خامنه ای

محمد قائمی راد

گام دوم، امیدواری  کم بر بیانیه  روح حا
گاهانه و متعهدانه است آ

جوان مؤمن انقالبی: محصــول 
ممتاز گام نخســت، پیشـران 

اصـــلی تحقق گام دوم
دکتر مجتبی باباخانی

بررسی نقش »جوان مؤمن انقالبی« در 
گام دوم انقالب اسالمی  مسیر تحقق 

مبتنی بر نظریه »خواص پیشبرنده«

خودباوری به مثابه آرمان 
اصیل انقالب اسالمی

سید مصطفی موسوی

»ما می توانیم«، ترسیم اعتماد به مردم 
و توانایی های آن هاست

غ بدون جنایت، بدون درو
وحانی استاد سید محمد ر

کردن  ی با جوانان برای هموار  گفتار
برخی دست اندازهای تئوریک در مسیر 

گام دوم انقالب

تپش تشنه و رخ سیراب: روایتی 
از هم منزلی الگوی پیشـرفت 

و بیانیه گام دوم انقالب
رضا پاینده

گام دوم در نقش شامل و الگوی  بیانیه 
پایه پیشرفت در نقش مشمول، ایفای 
نقش می کند. بیانیه، ریل حرکت و 

گن های حرکت است الگو وا

از امیِد ناامیدکننده تا 
امیِد امیدآفرین

نوید عمیدی مظاهری

گام دوم، منتقد و  معنای امید در بیانیه 
گذشته، واقع بین به وضعیت  مفتخر به 
حال و امیدوار و مسئول نسبت به آینده 

است

جایگاه نهاد خانواده در 
تحقق اهداف گام دوم انقالب

استاد محسن عباسی ولدی

خانواده سلول جامعه و سالمت آن، 
نشانۀ حیات آن و پیشرفت در عرصۀ 
خانواده، الزمــۀ پیشرفت همه جانبه 

کشور است

منطق اقدام: تحلیلی بر متن و حاشیه بیانیه گام دوم

اکسیر امید: تأملی در معنای امید در بیانیه گام دوم
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