
 

 

 1یمدارس حکمرانو  ییگام دوم انقالب، جوانگرا

 2دکتر غالمرضا سلیمی

گام دوم انقالب ای تکامل انقالب اسالمی را در فرآیند پنج مرحله 3نوشتار حاضر جایگاه 
گام میمشخص ساخته، و به چگونگی نقش آفرینی   پردازد. جوانان در این 

  گام دوم با تکامل و تدام ؛ دولت اسالمیو تعالی نظام سازی، انقالبیگریدر 
گیری   خواهیم بود. تمدن سازی اسالمیو  پردازیجامعهشاهد اوج 

مقام معظم رهبری برای تبیین فرآیند تحول و تکامل انقالب اسالمی پنج مرحله را 
 اند:برشمرده
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1 School of governance 

 یبهشت دیشه یمدرسه حکمران یو معاون پژوهش یدفاع مل یدانشگاه عال یعلم أتیعضو ه 2
گام اول و چهل بر   3 کردند، چهل سال ابتدایی انقالب،  گام دوم به آن اشاره  که رهبر معظم انقالب در بیانیه  اساس فرازهایی 

گام دوم نام  گذاری شده است.سال بعدی، 
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که با برداشته شدن سد سیاسی رژیم شاهنشاهی در ی اولمرحله ، انقالب اسالمی است 
ها بوجود آمد. عمل ی تداوم انقالب در سایر عرصهبیست و دوم بهمن پنجاه و هفت زمینه

که میانقالبی فرایندی است مداو گیرد. م   بایست باید در تمام مراحل مدنظر قرار 

سازی اسالمی، چارچوب اصلی نظام در قانون اساسی تصویب یعنی نظام مرحله دومدر 
شد. نهادهای حکومتی و اجتماعی مانند سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، شورای 

گرفتند و ساختار اصلی حکومت طرح ریزی شد. نظام سازی علمی و نگهبان و... شکل 
 افزاری از الزامات تحقق این مرحله است.جنبش نرم

کامل مرحله سوم تعالی   دولت اسالمی است. دولت تراز اسالمی در عصر غیبت به طور 
محقق نشده است دولت سازی اسالمی از سویی با تربیت و توانمندسازی حکمرانان 

ی دها و نهادهای متناسب با نظریهانقالب اسالمی و از دیگرسو با طراحی ساختارها، فرآین
 نظام انقالبی محقق خواهد شد.

مدارس حکمرانی با انتقال تجارب، دانش و مهارتها به جوانان آنان را آماده پذیرش 
 کنند.مسئولیت می

گام دوم ملت ایران و به خصوص جوانان هستند. در این بیانیه چهل خطاب اصلی بیانیه 
کلمه جوان تکرار شده اس ت. مقام معظم رهبری تشکیل دولت جوان حزب اللهی را بار 

کشور می دانند. این اعتماد مبتنی بر سیره و متکی بر تجربه است. حضرت عالج مشکالت 
که جوانی حدودا بیست ساله بود را « اسامه بن زید»رسول)ص( در اواخر عمر شریف شان، 

کردند و نمایند. حضرت امام)ره( فرمانده سپاه مقابله با روم می نیز به جوانان اعتماد 
کشور و جنگ را به جوانان سپردند. در حکومت حضرت ولی عصر نیز مسئولیت اداره ی 
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که در میان»ای دارند جوانان جایگاه ویژه شان پیری یاران حضرت مهدی جوانانی هستند 
 «1وجود ندارد مگر اندکی

گام دوم میفرمایند: ی خود ها را جز با تجربهن!نادانستهعزیزا»رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گوش سپردن به  نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و  ی دیگرانتجربهیا 

برای ایم و شما خواهید دید. ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیدهآزموده
گذشته را درست شناخت و از تجر گامهای استوار در آینده، باید  گرفت؛ بهبرداشتن  ها درس 

گر از این راهبرد غفلت شود گرفتا  «.،... آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد 

کارگزاران و این فراز راهبردی اساسی است  که  کردند. جوانان  که ایشان در بیانیه مشخص 
کنند. در مدارس حکمرانان آینده هستند باید از تجربه ی نسل اول و دوم انقالب استفاده 

کند شود تا جوانان مند شده به نسل جوان انتقال پیدا میحکمرانی تجربیات نظام نظریه
کنند. درستی نقشها بهبتوانند در مسئولیت  آفرینی 
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