
 ت اهلل میرباقری پیرامون گام دومتلخیص بیانات آی

 کند.و مقابله ما و آمریکا را ترسیم می بیانیه گام دوم در مقیاس استراتژی امنیت ملی آمریکاست •

 تقابل ما و آمریکا تقابل دو نگاه خدمتگذار و استکباری است. •

نائینی نوشته شده است ولی دو تفاوت دارد: مرحوم « تنبیه االمه و تنزیه المله» گام دوم در وزان کتاب •

ای خاص یعنی مشروطه. ثانیا؛ اوال؛ مقیاس آن جهانی و در تقابل با تمدن غرب است نه محدود به منطقه

 نیامده بلکه پیشینی است.« تنبیه االمه»اش مانند مستندات دینی

که به دنبال تئوریزه کردن رفتار ای است بدیل گام دوم، وصیت نامه امام است. ولی گام دوم تک بیانیه •

 جامعه اسالمی برای حرکت به سمت تمدن اسالمی است.

های کهنه و روشنفکری دینی دو شاخصه اصلی دارد: یکی حفظ اصالت دین؛ دیگر اجتناب از تحریف •

 مدرن دین و توجه به تکامل و پیشرفت اجتماعی و طراحی و تئوریزه کردن آن براساس مبانی.

های شهید مطهری دوم معدل روشنگری دینی است و مقیاس آن را یک گام از سطح اندیشهبیانیه گام  •

 ارتقا داده است.

غرب درصدد القای یأس در جامعه جهانی نسبت به انقالب اسالمی است تا سرمایه اجتماعی و جهانی  •

در چنین شرایطی  پشت سر انقالب حذف شود و امید به آمریکا و نظم آمریکایی رونق یابد. و این بیانیه

 در پی ایجاد امید است.

 نگاه بیانیه به انقالب، کامال عینی و با ارزیابی متغیرها و ارائه راه حل موانع تنظیم شده است. •

 رساند.کند و به نقطه تمدن اسالمی میبیانیه، حرکت انقالب را سرپرستی و هدایت می •

 سنجیم رو به زوال است نه صعود. های غربی بها و آرمانحرکت انقالب را اگر با شاخصه •

 بیند که دین و دنیا را توامان کرده است.این بیانیه، انقالب اسالمی را در یک دوره انفتاح تاریخی می •

ها برای توجیه فروپاشی مارکسیسم براساس جنگ سرد، در حقیقت حرکت نرم علی رغم تالش غربی •

تاثیر باشد( لذا نگران فروپاشی اینکه جنگ سرد بی ) البته نهانقالب اسالمی مارکسیسم را متالشی کرد

 خواهند جنگ همه جانبه تمدنی راه بیندازند.لیبرالیسم نیز هستند و پیش دستانه می

سال است که با  18زمانی در وضعیتی بودیم که در پی براندازی ما در ماجرای طبس بودند ولی االن  •

 ایم.اند ولی همچنان مقتدرتر شدهما شوریدهنیمی از ناتو و تمام مرتجعین منطقه علیه 

باید بیانیه را اوال تئوریزه کرد ثانیا بر محور آن نظریه پردازی نمود. ثالثا راهبردنگاری کرد و رابعا  •

 گفتمان راه انداخت.



تئوریزه کردن بیانیه باید با مستندات فراوانی از رهبری معظم  نظیر طرح کلی اندیشه اسالمی و...  •

 یرد که متناسب با بیانیه باشد.صورت گ

های متعدد و متعاضد از بیانیه داشته باشیم که آن را با ادبیات مارکسیستی و الزم است که خوانش •

 های تقلیل گرایانه را در این مورد گرفت.نئولیبرالیستی فرونکاهند. و به طور کلی باید جلوی خوانش 

انقالبی و متخصص فراهم آمده است که مسائل انقالب و اکنون سرمایه اجتماعی عظیمی از جوانان نخبه  •

کنند لذا این قدر به نظام انقالبی، جوانان و رفتار انقالبی تأکید شده شرایط جامعه جهانی را درک می

 است.

های جدی دارد که نسل جوان توانایی ایجاد ان را تغییر دولت مدرن به دولت اسالمی نیاز به زیرساخت  •

 داراست.

سازی به خاطر پیروی از عقالنیت مدرن و سکوالر بوده گیری و تصمیمز اشتباهات در تصمیمخیلی ا •

  ایم.های رقیب را مبنای محاسبه خود قرار دادهاست. اینکه الگوی

پذیری و خشونت را غرب؛ دوگانه اعتدال و خشونت را اینطور تعریف کرده که اعتدال را به معنای غرب •

گری است. چرا که گری مترادف با افراطیداند. عده ای هم معتقدند انقالبیمیهر نوع مخالفت با غرب 

گری را ذیل نظریه نظام زمان ان به پایان رسیده و در دوران سازندگی قرار داریم. اما حضرت آقا انقالبی

راهبری ای به اصول اساسی اسالم و دانند که عده کنند و معنای افراط را این میانقالبی تئوریزه می

؛ و از توجهی کنند؛ شرح صدر و حوصله نداشته باشند؛ دنبال تشکیل دولت مستعجل باشندجامعه بی

 ها بگریزند.بناکردن زیرساخت

 کنند و نباید دچار استعجال شوند.های تاریخی زمان مناسب و درخوری طلب میکارهای بزرگ و آرمان •

بزرگ فکر کنیم؛ صبور باشیم و مناسب با مقیاس انجام دهیسم باید  خواهیم کارهای بزرگیاگر می •

 ها را از دست داد.بزرگ کار، زمان صرف کنیم. در عین حال نباید فرصت

گانه بیانیه باید تئوریزه شود. و ارتباط آنها و چهار عرصه معنویت، تفکر، علم و زندگی را های هفتتوصیه •

 هفت مورد است.کشف گردد. البته امید و امید افزایی هم در صدر این 

کنند و ها بزرگ شوند تعلقات بزرگ پیدا میبه اگوی ایجاد امید توسط انبیاء توجه شود. وقتی انسان •

کنند. در مبانی دینی ما هم سوره های والضحی و انشراح توضیح همین است که ها را تحمل میسختی

زرگ را پیگیری نماید. های دور حرکت کند. و آرمان های بچطور یک امت باید به سمت آن افق

افتد بلکه در زمان خودش محقق احساس کند امداد خداوند با آن همراه است و وعده خدا به تأخیر نمی

 شود.می



أله اقتصاد است. و با عبور از سد آن اکنون دشمن در آخرین عرصه درگیری سخت با ما قرار دارد که مس •

 فروپاشی دشمن نزدیک خواهد بود.

شود و توسط استکباری تولید قدرت از پایین به باالست. یعنی قدرتی در طبقات پایین تولید میدر نظام  •

 گردد. چرا که این خوی انسان مستکبر است.طبقات باالدست مصادره می

شود و سپس در در جامعه دینی، حرکت از باال به پایین است. یعنی حقیقتی از باال به پایین نازل می •

 گیرد.عت و دستگیری قرار مینظام والیت، شفا

 


