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 اسالمی سازی دولت در انقالبی جوانان نقش

 جموعهم یک باید کانه دوم، گام بيانيه اساس بر که است این حقير تحليل 

 هدهع به را اسالمی سازی دولت وظيفه که شوند پيدا وسط امت عنوان به ای

  انقالبی، بصير، اخالقی، جوان نسل همان ساز دولت قشر این. بگيرند

  است رویيده اسالمی انقالب متن در که است جهادی و مهارت با متخصص،

 اساسا .باشد پيش به رو حرکت برای اسالمی انقالب محرکة موتور تواند می و

 آن، درون در که است این به منوط ما، انقالب خصوص به انقالبی، هر ادامه

 قالبان آن اال و شود، توليد انقالب مقياس با متناسب ای محرکه نيروی یک

 ...يکندم افول

 اسالمی تمدن معنی که است گذاشته ميدان به پا تمدنی تفکر با نسلی امروز

 دین» ایده نسل، این نگاه.شناسد می و فهمد می را تمدنی درگيری ميدانی و

 که است معتقد بلکه نميداند، فرهنگ یک صرفا را دین و نيست «حداقلی

 که جوان، مجموعه این. بسازد جدیدی تمدن و جامعه دولت، تواند می دین
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 دکنن حرکت اسالمی سازی دولت سمت به باید ميدانيم، وسط امت را آنها

 . شود فراهم «اسالمی جامعه» ساخت زمينه تا

 «یمردم های توده و جامعه کف» با «جامعه ولی» بين ارتباط دیگر، عبارت به

 ببرم، ارک به را "پوپوليستی"تعبير خواهم نمی) نيست مستقيم صورت به

 ماا کنند، همراهی باید ها توده که است درست(. نيست دقيقی تعبير چون

 هاشهر و ها خانه آنها مثال کنند؟ همراهی باید چگونه آنها که است این سؤال

 می «حداقلی دین» نظریه باشد؟ اسالم اساس بر که بسازند چگونه را

 و بگيرند یاد مدرن دانش از باید را شان سازی خانه روش مردمگوید

 به را شهرسازی و عمومی بهداشت و معماری و بيایند اروپایی دانشمندان

 دروغ و بخوانيد هم نماز بگوید فقط هم اسالمی جامعه رهبر دهند؛ یاد آنها

  سالمیا تمدن» ميگوید تمدنی تفکر و حداکثر یند نظریة ولى! «نگویيد هم

  شود؛ می ژاپنی اسالم، نه شود می اسالمی ژاپن، نه نيست؛ اسالمی ژاپن

  و بگيریم یاد ها غربی از را دیگر های مدل و شهرسازی مدل ما چنانچه

  يرد؛گ نمی شکل اسالمی تمدن کنيم ترکيب اسالمی اخالق با را آن سپس
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  و فرهنگ براساس و باشد اسالم فرهنگ تأثير تحت ها عرصه همه باید

 . «شود سازی بومی ملی، مناسبات و اسالمی ادبيات

 و نظام سخنان به مستقيم صورت به باید که آنجایی در ما انقالبی مردم

 اومتیمق اقتصاد ایده که آنجایی اماميکنند؛ عمل حقيقتا کنند، عمل رهبری

 شتهدا چندانی توقع مردم از توانيم نمی شود، تبدیل اقتصاد مدل به باید

 مین در سر چيزها این از ما گویند می مردم چون کنيم؛ انتقاد آنها به باشيم

 هدهبرع راوظيفه این  باید کسی چه خب،! کنيم کار چه بگویيد شما آوریم،

 بدیلت رقابت قابل ملیِ کاالی به را ملی کاالی باید کسی چه افرض بگيرد؟

 این شدن تبدیل کنند؟ مصرف ملی کاالی و کنند تبعيت هم مردم تا کند

  وسط امت این راک شوند، هماهنگ آن با مردم که هایی برنامه به ها ایده

 این راگ. گيرد نمی شکل اسالمی جامعه نيفتد اتفاق این که وقتی تا. است

 تخصصی موضوعات در که داشت توقع جامعه از توان نمی نگيرد، انجام کار

 ندک تبدیل برنامه به را اسالمی های ایده آن وسط امت اگر! کند تبعيت هم

 که داشت انتظار مردم عموم از توان می بسازد، هم را الزاماتش و نهادها و

 ندهد، انجام را خودش کار وسط امت وقتی ولی کنند؛ عمل چارچوب آن در
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 که راچ. اید کرده تخلف ها زمينه این در شما که بگویيد مردم به توانيد نمی

 .نيست روشن چندان آنها برای تخصصی های عرصه

 امام محور بر امتی و بياید جامعه کف به فقيه ولی والیت بخواهيم اگر پس،

 عرصه) زندگی های عرصه همه در حقه والیت و بگيرد شکل مسلمين

 دیاب جریان...( و تفریح تحصيل، اشتغال، ازدواج، ، مسکن پوشاک، خوراک،

  ارهاساخت انقالبی، جوان نسل همت با باید باشد، حاضر ساحتها این در دین و

  دوم، امگ بيانيه به تمسک با باید نسل این. بگيرد شکل اسالمی مفاهيم و

  های دهتو وقت آن و کند تبدیل زندگی سبک به را انقالبی و اسالمی تفکر

 نای مردم نقش. کنند می زندگی زندگی، سبک این در اسالمی امت و مردم

 نندک همراهی و بپذیرند شد، تبدیل زندگی سبک به ایده آن وقتی که است

 را زندگی سبک توانند نمی خودشان اال و کنند حرکت چارچوب آن در و

 در مردم شود، ساخته اسالمی دولت وقتی دیگر، عبارت به. کنند طراحی

 قراربر امت و امام بين رابطه و کنند می زندگی اسالمی محقق نظامات ساحت

 .ميگيرد شکل اسالمی جامعه و شود می
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 جوان نسل فکری منشور دوم، گام بیانیه

 جریان و جوان نسل برای فکری منشور یک منزله به تواند می دوم گام بيانيه

 هستند اسالمی انقالب های رویش و ها زایش از که باشد اختيارها به آتش

 را بعدی های قدم و گيرد قرار ها این دوش روی بر باید اسالمی انقالب و

 ابتدا د،بياین بيرون تفرق از اینکه برای جریان، این و نسل این. بردارد استوار

 این هک دارد ظرفيت بيانيه این. کنند پرهيز اندیشه و فکر در تفرق از باید

 مسائل با مواجهه لحاظ به اسالمی، انقالب از درکشان لحاظ به را جمع

 رقيب تمدن با ما نزاع محل که موضوعاتی لحاظ به ما، دوران مستحدثة

 يم،برس مقصد به  تا کنيم عبور آنها از باید ما که مراحلی لحاظ به و است،

 يریگ شکل به تواند می بيانيه این. برساند همفکری و همدلی و آوایی هم به

 نمی حقير. بدهد راه نقشه آنها به و کند کمک وسط امت این سازماندهی و

 به را -( وسطا أمة جعلناکم وکذلک) - "وسط امت"قرآنی اصطالح خواهم

م ليهع بيت اهل به ابتدائا قرآنی وسط امت دهم؛ تطبيق بحث این موضوع

 .گيریم می ایده تعبير، آن از ولی شود؛ می تفسيرالسالم 



 

 
 
 
 

 

WWW.FATEHAN.NET پنجمشماره  گروه علمی فرهنگی فتح از کتابرشی ب   

مهدی میر باقری سید محمداستاد   

جوانان در دولت سازی اسالمی برگرفته از کتاب نقش 

"جدید عصر"  

از مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دومخوانشی   

 

7 
 

 است این به منوط فکری، منشور عنوان به دوم گام بيانيه از استفاده البته

 آن میکال و اعتقادی عام مبانی و شود تئوریزه و مستندسازی بيانيه این که

 آزادی، فساد، با مبارزه عدالت، همچون موضوعاتی به انضمامی مبانی و

 شانای اعتقادی، مبانی در مثال. شوند استخراج... و زندگی سبک استقالل،

 ند؛ا کرده مطرح را عميقی نگاه ،قرآن در اسالمی اندیشه کلی طرح کتاب در

 تعریف «نظری» صرفا را توحيد کتاب، این در اسالمی انقالب معظم رهبر

 رطو همين واقعا قرآن معارف. کنند می تعریف «عينی» بلکه کنند، نمی

 و کند می تحليل تحقق مرحله در را «کفر و توحيد» کریم قرآن است؛

 اب عينيت در دو هر که کند می معرفی را «خبيثه شجره» و «طيبه شجره»

 مهبرنا و راهبردنگاری بيانيه، این براساس باید همچنين.هستند درگير هم

 کلش هم "قرارگاه"یک باید طبيعتا و. شویم عمل عرصه وارد و کنيم نویسی

 را ياراخت به آتش جمعيت این برنامه، این و تفکر این بر مبتنی که گيرد

 همد می پيشنهاد تبليغ متوليان به پایان، در. . دهد سامان و کند هماهنگ

 وعاتموض از بسياری. بيندازند راه وسط قشر این برای تخصصی تبليغ که

 اآنه ابتالی موضوع اساسا و نيست گفتنی جامعه توده برای تخصصی،
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 وعاتموض این باید وسط قشر. است وسط قشر ابتالی موضوع بلکه نيست،

 امگ بيانيه گفتمان باید. کنند همراهی مردم آن، از بعد و دهد سروسامان را

 و ترویج بردارند، را بار خواهند می که وسطی امت همين فضای در را دوم

 کتاب( 671تا611)صفحات .کنيد تثبيت


