یادداشــتی از حجــة االســام والمســلمین احمــد واعظــی رئیــس دفتــر
تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قم ݡکݡه ریاســت همایــش بیانیــه ݡگݡݡام دوم
انقــاب و تمــدن نویــن اســامی را برعهــده دارنــد ،در خصــوص ایــن بیانیــه و
محورهــای همایــش مذکــور...

انقالب،هویتیفرهنݡگݡیووجهی
معنویوایمانیداردونظام
سیاسیبرآمدهازآن،برشالودهاین
ݡگݡفتمانورسالتارزشیوایمانی
استوارشدهاست.

ّ
ٔ
درباره انقالب اســامی ملت ایران و چیســتی و چرایی آن بســیار ݡگݡفتهاند.
لݡگݡــران و صاحبنظــران پنهان
در ایــن میــان ،آنچــه ݡکݡمتــر از نـگݡاه تحلی 
مانــده اســت ،فــراروی رهبــران و رهپویــان ایــن نهضــت عظیــم انســانی
از خواســتههای مرســوم و متعــارف در دیݡگݡــر نهضتهــا و تالطمهــای
اجتماعــی شناختهشــده در دیݡگݡــر جوامــع و سرزمینهاســت .آنچــه بــا
عنــوان شــعارها و فریادهــای انقالبــی ،فــراز آمــد و جانهــا و اندیشــهها را
نݡگݡرایــی ،اســامخواهی ،حقجویــی ،عدالتطلبــی،
نواخــت ،بانـگݡ ایما 
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اســتقاللطلبی و رهایــی یــک ملــت از چنـگݡال اســتبداد و اســتعمار بــود؛
ݡگــی و وجهــی معنــوی و ایمانــی دارد و
از ایـنرو ایــن انقــاب ،هویتــی فرهن ݡ
نظــام سیاســی برآمــده از آن ،بــر شــالوده ایــن ݡگݡفتمــان و رســالت ارزشــی و
ایمانــی اســتوار شــده اســت.
نݡگݡــذار جمهــوری اســامی ایــران،
کامیابــی و توفیــق میــراث سیاســی بنیا 
امــام خمینــی؟حر؟ در ݡگݡــرو نݡگݡاهداشــت و پایــداری ݡگݡفتمــان انقــاب در
ســاحت اندیشــه و بــاور جامعــه و تحقــق عینــی و عملــی اصــول و ارکان ایــن
ّ
ݡگݡفتمــان در عرصههــای مختلــف حیــات جمعــی ملــت ایــران اســت.
ٔ
دربردارنده تحلیلی منصفانه و همهسونݡݡگر است
• بیانیه ݡݡگݡام دوم
ٔ
دربردارندهتحلیلی
بیانیهݡگامدوم،

صــدور بیانیــه ݡگݡݡام ّ
دوم توســط رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی ،حضــرت

منصفانهوهمهسونݡگݡرازفراز و
فرودهاوچالشهایانقالبو

آی ـتاهلل العظمــی خامن ـهای در بهمــن  ۱۳۹۷و چهلمیــن ســال پیــروزی
انقــاب ،بــه ســبب آنکــه دربردارنـ ٔ
ـده تحلیلــی منصفانــه و همهســونݡگݡر از

نظاماسالمیمردمایراندرچهار
ٔ
دههنخستاست،فرصت

فــراز و فرودهــا و چالشهــای انقــاب و نظــام اســامی مــردم ایــران در چهــار
ت مناســبی پی ـشروی اربــاب اندیشــه و فکــر
دهـ ٔـه نخســت اســت ،فرص ـ 

مناسبیپیشرویارباباندیشه

جهــت بازاندیشــی و تأمــل در تجــارب و دســتاوردهای انقــاب اســامی
ٔ
یݡگݡشــاید ،و بــه ســبب آنکــه ایــن ّ
دربردارنــده توصیههــای
بیانیــه
م 
ٔ
جامعه اســامی ماســت،
راهبردی در جهت بالندݡگݡی و پیشــرفت نظام و

وفکرجهتبازاندیشیوتأملدر
تجاربودستاوردهایانقالب
یݡگݡشاید...
اسالمݡیم 

همــه نیروهــای ّ
متعهــد و نهادهــای تأثیرݡگݡذار حا کمیتــی و غیر حا کمیتی
بهویــژه دو ݡکݡانــون اصلــی علمــی و معرفتــی ݡکݡشــور ،یعنــی حوزههــای
علمیــه و دانشــگݡاهها را بــه ایــن امــر فــرا میخوانــد ݡکݡــه در چݡگݡونݡگݡــی
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تحقــق ایــن توصیههــا اندیشــه ݡکݡننــد ،موانــع و ݡکݡاســتیها را بشناســند
ݡگــی و حرکــت جهــادی خــود را آشــکار ســازند و نســبت و نقــش
و فرهیخت ݡ

خــود را بــا محورهــا و توصیههــای ناظــر بــه آینــده انقــاب اســامی ،تعریــف
نماینــد.
• محورهای همایش بیانیه ݡݡگݡام دوم انقالب و تمدن نوین اسالمݡی
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم در جای ـگݡاه یــک نهــاد علمــی و
ݡگــی برآمــده از متــن انقــاب اســامی بــا هــدف درݡگݡیرکــردن جامعــه
فرهن ݡ
نخبݡگݡانــی حــوزه و دانشــگݡاه بــا درونمایــه بیانیــه ݡگݡݡام ّ
دوم ،همایــش
«بیانیــه ݡگݡݡام ّ
دوم انقــاب و تمــدن نویــن اســامی» را در چهــار محور اصلی
ّ
طراحــی ݡکݡــرد.

بیانیــه ݡگݡݡام ّ
• محــور نخســت همایــش« ،تحلیــل ّ
دوم بــا رویکــرد تمدنــی»
انتخــاب شــد زیــرا ایــن ّ
بیانیــه ݡگݡرچه یک متن نݡگݡاشتهشــده دربــاره تمدن
اســامی نیســتّ ،اما داللتهای تمدنی دارد و ایجاد تمدن نوین اســامی

برفضالواستادن ّ
متعهد
حوزهودانشݡگݡاهالزماست

گ انقــاب اســامی ایــران میخوانــد .بــه ســبب برخــورداری
را آرمــان بــزر ݡ
از داللتهــای تمدنــی اســت ݡکݡــه ایــن ّ
بیانیــه ،دارای ویژݡگݡیهایــی

درپیشنیازهایتحققاین
ّ
بیانیهوراهبردهاوراهکارهای

توصیههــای راهبــردی بــه جــاری انقــاب اســامی و پویــش و مقاومت ملت

فکروتأملنمایند...

نظیــر ݡکݡالننݡگݡــری ،آیندهنݡگݡــری ،امیدآفرینــی و همهجانبهنݡگݡــری و
شــریف ایــران اســت.

ّ
عینیتبخشیبهاینتوصیهها،

•محــور ّ
ݡگݡونݡگݡــی تحقــق ّ
بیانیــه
دوم همایــش« ،چیســتی و چرایــی و چ ݡ
ݡگݡݡام ّ
دوم» اســت .این ّ
بیانیه ݡگݡرچه یک ســند رســمی توســعه و پیشــرفت
در عرصــه مدیریــت اســتراتژیک نیســت و بــا قالبهــا و صورتبندی مرســوم
نݡگݡونــه ســندها فاصلــه دارد و مشــتمل بــر مباحــث تفکیکشــدهای
در ای 
فݡگݡذاریهــای
نظیــر اهــداف ،سیاســتها ،افقهــا ،تدابیــر ݡکݡالن و هد 
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ݡک ّݡمــی نیســت و بــه اهدافــی نظیــر تصویرســازی از ݡگݡذشــته و آینــده
تݡگݡــری و آݡگݡاهیبخشــی ،انݡگݡیزهســازی و امیدآفرینــی،
انقــاب ،هدای 
ّ
توجــه جـ ّـدی داردّ ،امــا توصیههــای اساســی و راهبــردی جهــت بالندݡگݡــی

و پیشــرفت انقــاب اســامی را نیــز وجهــه ّ
همــت خــود قــرار داده اســت؛
ازایــنرو بــر فضــا و اســتادن ّ
متعهــد حــوزه و دانشــگݡاه الزم اســت در
بیانیــه و راهبردهــا و راهکارهای ّ
پیشنیازهــای تحقــق ایــن ّ
عینیتبخشــی

بــه ایــن توصیههــا ،فکــر و تأمــل نماینــد.
• بخــش ّ
ســوم همایــش معطــوف بــه تحلیــل تجربــه و دســتاوردهای
جمهــوری اســامی در توصیههــای هفتݡگݡݡانــه ّ
بیانیــه و ارزیابــی وضــع
بخشچهارمهمایشبه
نقشآفرینیبایستهوشایسته

ݡکݡنونــی آنهاســت .ایــن بخــش ،در واقــع ،حرکــت علمــی و تحلیلــی در
فضای صفحات نخســتین بیانیه ݡگݡݡام ّ
دوم و نݡگݡاه وضعیتشناســانه به

موضوعــات مــورد توصیــه رهبری معظم انقــاب؟دم؟ در بخش پایانی ّ
بیانیه

نهادهایعلمیݡکݡشوربهویژه

اســت.

نقشوتأثیرنسلجواناین

• بخــش چهــارم همایــش بــه نقشآفرینــی بایســته و شایســته نهادهــای

نهادهایحوزویودانشݡگݡاهی
بیانیهݡگݡݡام ّ
درتحققاهداف ّ
دوم
میپردازد...

علمــی ݡکݡشــور بهویــژه نقــش و تأثیــر نســل جــوان ایــن نهادهــای حــوزوی و
بیانیــه ݡگݡݡام ّ
دانشـگݡاهی در تحقــق اهــداف ّ
دوم میپــردازد.
• قدردانی از استادان و صاحبان اندیشه
در دعــوت از اســتادان و صاحبنظــران بــدان مشــارکت علمــی و تولیــد
محتــوای دانشــی در محورهــای چهارݡگݡݡانــه همایــش ،ســعی بــرآن بــود

4

فضــای بحــث و ݡگݡفتݡگݡــو و اظهــار نظــر ،متکثــر و ݡگݡشــوده باشــد و مجــال
مشــارکت بــرای ســائق و منظرهــای فکــری متنــوع فراهــم باشــد .ݡگݡمــان

نݡگݡارنــده آن اســت ݡکݡــه در انجــام ایــن مقصــود توفیــق نســبی داشــتیم و
در اینجــا از همــه اســتادان و صاحبــان اندیشــه ݡکݡــه دعــوت مــا را اجابــت
ݡکݡــرده و در ایــن پویــش علمــی ســهیم شــدند ،قدردانــی و تشــکر میکنــم.
برخــود فــرض میدانــم از دبیــر محتــرم شــواری عالــی انقــاب فرهنݡگݡــی،
حجتاالســام والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر ســعیدرضا عاملــی و
رئیــس شــورای حــوزوی شــورای عالــی انقــاب فرهنݡگݡــی حجتاالســام
والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر پارســانیا جهــت همراهــی و مشــارکت در
همایش و از همکاران خودم در دفتر تبلیغات اســامی ݡکݡݡه در بخشهای
مختلــف اجرایــی و علمــی زحمــات فراوانــی جهــت برݡگݡــزاری همایــش و
سݡگݡزاری ݡکݡنــم.
تدویــن و نشــر آثــار آن متحمــل شــدهاند ،قدردانــی و ســپا 
ّ
طراحــی محورهــای همایــش و مدیریــت و بهسامانرســاندن محتــوای

ّ
طراحیمحورهایهمایشو

علمــی آن ،مرهــون تالشهــای اعضــای محتــرم ݡکݡمیتــه علمــی همایــش

مدیریتوبهسامانرساندن

و ناظــران علمــی ،حجــج اســام الویــری ،هاشــمیان ،لکزایــی ،مریجــی،
ثنائــیّ ،
صرامــی ،مطهریفــر ،میراحمــدی ،یوســفی مقــدم ،بابایــی،

محتوایعلمیآن،مرهون
تالشهایاعضایمحترمݡکݡمیته

یعقوبنــژاد و آقــای علیپــور اســت ݡکݡــه امیــدوارم زحمــات و تالشهــای

علمیهمایشوناظرانعلمی
همایشاستݡکݡهامیدوارم

آنــان مقبــول حــق متعــال باشــد.

زحماتوتالشهایآنانمقبول

احمد واعظݡی

حقمتعالباشد...

رئیس همایش بیانیه ݡگݡݡام دوم انقالب
و تمدن نوین اسالمی
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قابــل ذکــر اســت همایش بیانیــه گام دوم انقالب و تمدن نوین اســامی
بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامݡی ،دبیــر شــورای عالــی انقــاب

فرهنگــی و جمعــی از چهــره های برجســته حــوزوی و ݡکشــوری

در روز  ۲۴بݠهمن ماه ۹۸

همزمان با سالروز انتشار بیانیه ݡگام دوم انقالب اسالمݡی
از ساعت  ۹الݡی ۱۷

به همراه پنل های تخصصݡی

در مرݡکز همایش های غدیر قم برݡگزار می ݡگردد.

