
گرایی در  که دنیا »همه به اشتباه در این اندیشه بودند 
حال تحلیل بردن مذهب است و هیچ چیز نمی تواند 

مانع آن شود« اّما...
ت ها به دین باوری، همانند یک 

ّ
»جریان بازگشت مل

یسم  سیل خروشان به راه افتاده و این تصور که سکوالر
همه جهان را در برمی گیرد، به پایان رسیده است«.

کارشناسان غربی در نشریه  این نمونه ای از تحلیل 
آمریکایی »واشنگتن تایمز« پس از پیروزی انقالب اسالمی 
گام نخست آن در 1979 میالدی است. آغازی  و آغاز 
که عصر جدیدی را در تاریخ معاصر نوید می داد. انقالب 
کرد  گام اول، فرازوفرودهای فراوانی را طی  اسالمی در 
تا به بلوغ چهل سالگی خود رسید و در همه این فراز و 
نشیب ها، قدرتمندانه با حفظ اصالت آرمان های خود، 
دستاوردهای فراوانی در پیشرفت مادی و معنوی ایران 
که حتی در چشم منتقدان انقالب  گذاشت  بر جای 

نیز قابل انکار نیست.
که یک پروسه است.  اما انقالب اسالمی نه یک پروژه 
انقالب ایستگاه و نقطه توقف ندارد و یک فرایند مستمر 
یکرد تمدن سازی نوین است.  اصالح اجتماعی با رو
اینک این انقالب در ابتدای عزم دوباره خویش، برای 
برداشتن گامی دیگر با فرصت ها و تهدیدهایی از جنس 
کارآزموده مواجه شده  ئات یک شخص بالغ و  ابتال
است. حضور جوانان مؤمن و انقالبی در عرصه های 
ی در حوزه  مختلفی از قبیل پیشرفت علم و فناور
ی پرشور  ی، هوافضا، بــرگــزار هسته ای، نانوتکنولوژ
یارت اربعین،  ی ز مراسمات مذهبی مانند پیاده رو

اعتکاف، حضور میلیونی مردم در عرصه های حمایت 
از انقالب اسالمی مانند انتخابات، راهپیمایی های 
22 بهمن و روز قدس، ازجمله این فرصت هاست. در 
مقابل مسائلی مانند اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از 
سوء تدبیر مسئولین داخلی و فشار تحریم های خارجی، 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی، قبیله گرایی در عرصه 
کارآمدی در برخی دستگاه های  سیاست و بحران نا
ی  کشور،  ازجمله چالش های موجود پیش رو اداری 
که در بیانیه رهبر  انقالب اسالمی به شمار می آیند 
گام دوم انقالب،  معظم انقالب در آستانه ورود به 

تحلیل جامعی از آن ها ارائه شده است. 
گام دوم انقالب اسالمی،  در نخستین سال ورود به 
این تحوالت سرعت و شدت بیشتری یافته است 
گــران در آبــان ماه 98  که نمونه آن مــوج ســواری فتنه 
ی اعتراضات و نارضایتی های مردم از اوضاع  بر رو
اقتصادی بود. در ایام نگارش این سطور، حال و هوای 
کشور در دی ماه 98 نیز بسیار منقلب و متحول است. 
غم، غرور، افتخار، وحدت، تأسف و حسرت واژگان 
کوچکی جهت توصیف احوال ما پیرامون وقایع دهه 
دوم دی ماه 98 است. از آسمانی شدن غیرقابل باور 
شهید سپهبد»حاج قاسم سلیمانی« و حضور ده ها 
میلیونی مردم در وداع با پیکر او و هم رزمانش تا سیلی 
یست  و البته اتفاق تلخ سقوط  انتقام به آمریکای ترور
هواپیمای پرواز شماره 752 در بامداد 18 دی ماه. تمامی 
که  این حوادث، نشان از آزمون های سنگین تری دارد 

ی ملت ایران قرارگرفته است. پیش رو

منشور تمدن سازی اســــالمݡی
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شماره چهارم، زمستان 1398 
گام دوم انقالب اسالمی ویژه نامه بیانیه 
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گرفتن انقالب اسالمی در  این شرایط انعکاس قرار 
گام  که صدور بیانیه  یخی است  یک نقطه عطف تار
دوم انقالب اسالمی را در این مرحله معنادارتر می کند. 
گام دوم را می توان نقشه راه حرکت  به این ترتیب، بیانیه 
کلی حرکت انقالب  که خطوط  نظام اسالمی دانست 
در چله دوم را ترسیم نموده است. تبیین درست این 
بیانیه برای عموم جامعه و تبدیل آن به گفتمان عمومی 
ی دوش نخبگان  که بر رو مردم، رسالت مهمی است 

انقالبی قرار دارد.

 نشریه »تأمالت رشد« در راستای همین رسالت 
تالش نموده است تا در آستانه اولین سالگرد صدور 
بیانیه، به واکاوی ابعاد مختلف آن بپردازد. این شماره 
نشریه »تأمالت رشد«، در دو بخش کلی »نگاه به مسیر 
گام اول انقالب« و »بررسی چشم انداز  طی شده در 
گام دوم انقالب«، بررسی و  ی ملت ایران در  پیش رو
گام دوم را در دستورکار خود قرار داده  تحلیل بیانیه 
اســت. در بخش اول، بــه عظمت حــادثــه انقالب، 
ماهیت انقالب اسالمی و جایگاه آن در شکل گیری 
تمدن نوین اسالمی پرداخته شده است. این بخش با 
عنوان »خط انقالب«، خود مشتمل بر دو قسمت و هفت 
نگاشت تخصصی است. مطالب این بخش، ضمن 
شرح اهمیت راهبردی انقالب اسالمی در شکل گیری 
تمدن جدید در عصر حاضر، عملکرد نظام اسالمی 
در چهل سال نخست را از جنبه تحقق آرمان های 
فرهنگی و البته مهم ترین شعار انقالب؛ یعنی اقامه 

گذاشته است.  عدالت اجتماعی، به بحث و نظر 
یج   بخش دوم این شماره، به بررسی راهکارهای ترو
ی  کــاو بیانیه، منطق اقــدام در جهت تحقق آن و وا
کم بر بیانیه پرداخته  موضوع امید به عنوان روح حا
است. این بخش با عنوان »خط انقالب ادامه دارد«، 
در قالب 10 نگاشت تخصصی در سه بخش تنظیم و 
گام دوم انقالب  تدوین شده است و در آن متن بیانیه 
اسالمی را به صورت خاص موردتوجه قرار داده است. 

در ابتدا، دو مطلب از این بخش به تبیین ایده های 
یابی برای رساندن پیام بیانیه به مخاطبان  دانش بازار
آن پرداخته است. در ادامه، منطق نظری بیانیه بررسی 
و در مطلبی، این متن با سند »الگوی پایه پیشرفت« که 
چند ماه قبل از این بیانیه، منتشرشده بود، مورد مقایسه 
قرارگرفته است. بخش پایانی مطالب، اختصاص به 
موضوع راهبردی »امید« در جامعه ایــران امــروز دارد 
که رهبر فرزانه انقالب پیش از هر توصیه ای در بیانیه 
کلید  گام دوم انقالب، آن را مورداشاره قرار دادند. این 
اساسی و راهبردی آینده کشور، محور پرداخت مطالب 

پایانی این شماره قرارگرفته است. 
در پایان، ذکر نکته ای مهم به مخاطبان و همراهان 
نشریه »تأمالت رشد« مجموعه مرکز رشد دانشگاه امام 
صادق؟ع؟ الزم به نظر می رسد. بعد از انتشار سه شماره 
ابتدایی نشریه »تأمالت رشد« از ابتدای سال 1397 
و البته ویژه نامه این نشریه در پاییز 1398 با موضوع 
»بررسی الگوی پایه پیشرفت«، مجموعه بازخورها و 
نظرات از مخاطبین، اهالی دانشگاه و خبرگان رسانه ای 
از قالب و ساختار نشریه و مجموعه مالحظات دیگر، 
»هیئت تحریریه نشریه« را به این جمع بندی رساند تا 
ی  ادامه حیات نشریه در قالب تمرکز و فعالیت بر رو
یک موضوع مشخص و واحد باشد. ازاین جهت، از 
این شماره به صورت کامل مطالب نشریه در ساختاری 
جدید و تنها مشتمل بر یک پرونده موضوعی مشخص، 
متمرکز خواهد بود؛ همچنان که شماره حاضر به موضوع 

»گام دوم انقالب« اختصاص یافته است.
 امید آن که شما همراهان و مخاطبین نشریه، در ادامه 
این مسیر، ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید. 
در پایان از »هسته مکتب امام خمینی؟هر؟ مرکز رشد« 
گــردآوری و  که مسئولیت  دانشگاه امام صــادق؟ع؟ 
یابی محتوایی مطالب این شماره را در تعامل با  ارز

یم. تحریریه نشریه، عهده دار بودند، سپاسگزار

سردبیر نشریه »تأمالت رشد«  
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نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟

ت رشد
یادداش




