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 تعاليبسمه

  :مقدمه: مقدمه 

گذشته  به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه« انقالب دوم گام بیانیه»با صدور  97، بهمن انقالب اسالمیمعظم رهبر 

بر این اساس، مطرح کردند. « جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ»منظور هایی اساسی بهو توصیه ندپرداخت

خودسازی،  گامدومین  مثابه منشوری برایبه وویژه جوانان تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به، بیانیهاین 

به »انقالب را  گامی که ؛را رقم خواهد زد سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسالمیو تمدن پردازیجامعه

  .نزدیک خواهد کرداست،  آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی

ست؛ جوانانی که مخاطبان اصلی رهبر معظم نکته شایان توجه در این بیانیه خطاب قرارگرفتن جوانان به طور ویژه ا

به جوانان سپرده شده مشکل ده، حل آن شهرجا مشکل و معضلی در مسیر انقالب تبیین  انقالب در این بیانیه اند و

و  یو اقتصاد یاتیح یهارساختیز. نکته دیگری که در این بیانیه بر آن تاکید شده است توانایی ها و ظرفیت ها و است

 اسب کشور برای پیشرفت است. ی منعمران

با توجه به ادامه داشتن تاکیدات رهبر معظم انقالب درخصوص بیانیه گام دوم و تکرار مفاد این بیانیه در بیانات معظم له، 

شان را در این باره ، نکته ها و تاکیدات98تا خرداد  1397اسفند زمانی  برههبر آن شدیم با بررسی بیانات ایشان در 

ها و توانایی های ویژه ظرفیت"و  "قابلیت های ویژه جوانان"حوربندی کنیم. در این بررسی مشخص شد که و م بررسی

از مهم ترین نکاتی است که رهبر انقالب در بیاناتشان پس از صدور بیانیه گام دوم،  "کشور برای حرکت عظیم و پیشرفت

 .رده انددر این زمینه به آنها اشاره و تاکید ک
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  9898ی در تاریخ اول فروردین ی در تاریخ اول فروردین در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضودر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو  سخنرانی اولسخنرانی اول    ::  

با اشاره به بیانیه گام  98ی در تاریخ اول فروردین در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو شاناناتیبرهبر انقالب در 

که این خود نشانی از اهمیت نقش آفرینی جوانان و کنند دوم انقالب، بر حل مسائل کشور با محوریت جوانان تاکید می

 توجه خاص رهبر انقالب به این موضوع است.

ابراز  ،دوم گام از تجاوب و پاسخ مثبت نخبگان، جوانان، دانشجویان، روحانیان و طالب به مفاد بیانیهرهبر انقالب 

وص در میان جوانان آمادگی برای تالش در خصدهد در کشور به: این مسئله نشان میافزایندکنند و میخرسندی می

: کنندمیرهبر انقالب تأکید  .تحقق این بیانیه وجود دارد و مسئوالن باید از این ظرفیت استفاده کنند زمینه

اول نیز با  گام که درانقالب، جوانان باید شانه خود را زیر کارهای بزرگ و کوچک قرار دهند، همچنان دوم گام در

جوانان کشور روزی هزینه با اشاره به اینکه ای خامنه ...احضرت آیت .بردندمام، جوانان، کشور را به پیش میهای اهدایت

در دوران کنند: تصریح میمبارزه با رژیم طاغوت را پرداخت کردند تا انقالب به پیروزی برسد و نظام طاغوتی ویران شود، 

مند ع از کشور را قبول کردند تا نسل امروز از دستاورد آن یعنی امنیت بهرهها و جوانان هزینه دفادفاع مقدس نیز خانواده

های آینده از نتایج و ایستادگی در مقابل دشمن را بپردازند تا نسل شود، و امروز نوبت جوانان عزیز میهن است که هزینه

را از یک سو  دوم گام بیانیه جوهره ای روح وخامنه ...احضرت آیت .دستاوردهای درخشان این ایستادگی استفاده کنند

ها، جدی با آفت های فراوان کشور و از سوی دیگر شناخت و مقابلهها و ظرفیتها و استفاده از مزیتشناخت داشته

: جوانان در پرتو این دو شناخت باید برای حل مشکالت سینه سپر افزایندمیو  دانندمیدشمن  های رخنهفسادها و راه

، تاکید ملی مردم ایران ناممکن بودن مبارزه با اراده ها دربارهبندی غربیبا اشاره به جمعرهبر انقالب همچنین  .کنند

کنند تا با ای که میلیاردها پول خرج میگونهملت متمرکز کرده به : این شناخت، دشمنان را بر تضعیف ارادهکنندمی

 ...احضرت آیت .ها ضعیف شودحرکت و تالش در آن ان ایران، اراده و انگیزهایجاد رخنه در اعتقادات سیاسی و دینی جوان

انگیز و نیز ای و اختالفمؤکد به جوانان برای وحدت و پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه با توصیههمچنین ای خامنه

گونه که امام : جوانان عزیز همانندافزایمیمرزبندی پررنگ با دشمن در عین پرهیز از مرزبندی در میان نیروهای داخلی 

گفت هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند و در میدان علم و فکر و معرفت و سیاست و کار، تالش خود را مضاعف می

 فرابرای کمک به جوانان در روند پیشرفت کشور را سه قوه  بار دیگر با توجه ویژه به جوانان،رهبر انقالب اسالمی  .کنند

 .: به فضل الهی فردای ایران عزیز بسیار بسیار بهتر از امروز خواهد بودکنندمیتأکید و  انندخومی

 اصل بیانات:- 

مطلب پایانِی امروز من خطاب به جوانان، یعنی خطاب به عموم ملّت است بخصوص جوانان. من اوّالً باید عرض بکنم »  

ی دانشجویان و روحانیّون و طلّاب و دیگران به این بیانیّهکه تجاوب قشرهای مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و 

ی این است که نیاز به تبیین وجود دارد دهندهی گام دوّم، بسیار بجا و خرسندکننده بود. این نشانچهلمین سال، بیانیّه

شور باید بکنند. و آمادگی در کلّ کشور بخصوص در بین جوانها هست؛ از این آمادگی حدّاکثر استفاده را مسئولین ک

شان را زیر بار مسئولیّتهای دشوارِ کوچک و بزرگ بدهند؛ عالج مشکالت کشور عرض من این است که جوانها باید شانه

ی این است. ما در گام دّوم انقالب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوانها قرار بدهیم همچنان که در گام اوّل در دوره

رد امّا حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن میکردند، حرکت را آنها به وجود انقالب هم هدایت را امام میک

ی این کار را را تأمین کنید؛ هزینه عزّت کشور آوردند. امروز تالش شما و سعی شما این است که استقالل کشور را ومی

 -در جهات مختلف-ی رسیدن به استقالل کامل ی[ امروز ملّت ایران و جوانان ما، هزینهروز دارید میدهید؛ ]هزینهشما ام

آورد شما استفاده خواهند کرد؛ همچنان که یک روز ی اسالمی است؛ نسلهای بعد، از این دستو به عزّت ملّی و به جامعه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1349
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قبول کردند و دادند، زندانش را رفتند، کتکش را خوردند و انقالب  ی با دستگاه طاغوت رای مبارزهجوانها، هزینه

ی دفاع از کشور را دادند ها هزینهبحمداهلل به پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد؛ یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده

ابل دشمن را بدهید تا نسلهای ی ایستادگی در مقو امروز شما در امنیّت دارید زندگی میکنید؛ امروز هم شما باید هزینه

عرض من این است که آنچه در گام دوّم انقالب باید اّتفاق بیفتد، اوّاًل   .ورد شما استفاده کننداشاءاهلل از دستنا آینده

ی خودمان را بایستی بشناسیم و آنها را جدّی بگیریم؛ مزیّتهای هاهای خود ]است[؛ داشتهشناختن و جدّی گرفتن داشته

ظرفّیتهای خود، مزّیتهای کشور، ظرفیّتهای کشور، اینها را باید بشناسیم، جدّی بگیریم اینها را، اینها را به کار  خود،

بگیریم و از اینها استفاده کنیم؛ کشور خیلی ظرفیّت وسیعی دارد؛ ثانیًا، آفتها را بشناسیم، فسادها را بشناسیم، 

را بشناسیم و در مقابل آنها به طور جدّی ایستادگی کنیم. امروز گام دوّم انقالب این است:  ی دشمنرخنه هایراه

ها و کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای ی از آنها، و شناختن فسادها و رخنهشناختن ظرفّیتها و مزیّتها و استفاده

اند که اگر ملّت ایران یک چیزی را اراده کند، حتمًا به ن توجّه کنید که غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدهحلّ آنها. به ای

ی مّلی ملّت ایران نمیشود مبارزه کرد؛ اگر ]ملّت ایران[ اراده کردند، اند که با ارادهدست خواهد آورد؛ به این نتیجه رسیده

اند که بایستی کاری کنند که ملّت هد کرد. چه کار میکنند؟ به این نتیجه رسیدهای نخوااندازی فایدهتراشی و سنگمانع

اش ضعیف بشود؛ در فکر این هستند. امروز در دنیا میلیاردها پول دارد خرج میشود برای اینکه در ایران اراده نکند، اراده

ی قیام در اینها از بین برود؛ میخواهند اراده هی حرکت، اراداعتقادات سیاسی و دینی جوانان ما رخنه ایجاد کنند تا اراده

ی ملّت ایران برای پیشرفت، برای را از بین ببرند، میخواهند شما تصمیم نگیرید. تالش آنها این است که نگذارند اراده

شکل بگیرد؛ میدانند که اگر این اراده شکل گرفت، بدون تردید  تمدّن اسالمی و ی اسالمیجامعه مقابله، برای ایجاد

ی جوان اند؛ در دوران رژیم طاغوت به جامعهتحقّق پیدا خواهد کرد. البتّه قبلها و سالها پیش هم این کار را انجام داده

این جور تفهیم میکردند که اگر میخواهید به تمدّن و پیشرفت برسید باید دین را کنار بگذارید؛ میگفتند دین و کشور 

داری و ایمان دینی با علم و پیشرفت و مانند اینها نمیسازد. امروز بیایند چشمهای کورشان را باز کنند، ببینند که دین

یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، به  که در رقابت با کشورهای درجه ترین صنایع بزرگ مابهترین صنایع ما، پیشرفته

خوان دارد پیشرفت میکند؛ جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای خوان و نمازشبی جوانهای دعای کمیلوسیله

شکی، در فنّاوری زیستی و ای، در موی امروز دنیا، در نانو، در هستهندبه، جوانهای متدیّن. ما در بحثهای صنایع پیشرفته

ی کسانی که این ی دنیا، امروز ما در رقمهای باال قرار داریم، در صفوف مقّدم قرار داریم؛ عمدهی فنون پیشرفتهدر بقیّه

کارها را میکنند، جوانهای متدّین که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا هستیم، هستند. جوانها در میدان علم، در میدان 

ها کنند؛ جوانها به مسائل فرعی و حاشیه تالش خود را مضاعف معرفت، در میدان سیاست، در میدان کار باید فکر و

نپردازند؛ وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکتهای مؤمنانه و مجاهدانه را، جوانها دنبال  نافکاختالف نپردازند؛ به مسائل

کنند؛ در همین بخشهایی که گفته شد، مرزهای با دشمن را پُررنگ کنند؛ اّما با خودی، با نیروهای داخلی، به اندک 

دارند بر سرِ دشمنان و بر سرِ آمریکا بکشند.  ای مرز ایجاد نکنند. همان طور که امام فرمودند، هر چه فریاداختالف سلیقه

و دیگران هم هر چه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به  ی قضائیّهدولت و مجلس و قوّه

د؛ به به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروزِ ما خواهد بو -ایمهمچنان که بارها گفته-شما عرض بکنم 

  1«..شاءاهللتوفیق الهی و ان
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 محورهای بیانات: -

 با محوریت جوانان: ندهیآ و کشوردرباره مسائل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی های خود و کشور و استفاده جها و ظرفیّتشناخت مزیّت
از آنها

ها، فسادها و راه های رخنه  دشمن و ایستادگی شناخت آفت
جدی در مقابل آنها

تاکید بر جوانان به عنوان روشن کننده موتور پیشرفت کشور-3

های دشوارِ کوچک و بزرگ لزوم آمادگی جوانان درخصوص پذیرش مسئولیّت-4

جوانان پرداخت کننده هزینه  ایستادگی در مقابل دشمن -5

های آیندهجوانان تامین کننده استقالل و عزت کشور برای نسل-6

استفاده مسئوالن از توانایی جوانان، عالج مشکالت کشور-7

گام  هیّانیمختلف به ب یقشرها تجاوببودن  رسندکنندهخ-1

 دوّم

 :فتدیاتّفاق ب دیآنچه در گام دوّم انقالب با -2

هشدار درباره برنامه غرب درخصوص تضعیف و از بین بردن اراده  -8

 ملت ایران:جوانان و 
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هزینه های میلیاردی برای ایجاد رخنه در اعتقادات سیاسی و دینی 
جوانان 

تالش برای ایجاد رخنه در اراده  حرکت و قیام ملت

:تالش برای مقابله با ایجاد جامعه  و تمدّن اسالمی

القای سازگار نبودن دین و دین داری با علم و پیشرفت

توصیه به -9
:جوانان

تالش مضاعف 
درمیدان علم

تالش مضاعف 
درمیدان فکر و 

معرفت

تالش مضاعف 
درمیدان سیاست

تالش مضاعف 
درمیدان کار 

دنبال کردن 
های مؤمنانه حرکت

و مجاهدانه

نپرداختن به مسائل 
فرعی و حاشیه ها 

پررنگ کردن 
مرزها با دشمن 

مرز ایجاد نکردن با
ها با اندک خودی

اختالف سلیقه 

ائل نپرداختن به مس
اختالف افکن 
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   9898در تاریخ چهارم اردیبهشت در تاریخ چهارم اردیبهشت   در دیدار کارگراندر دیدار کارگراندوم دوم سخنرانی سخنرانی:: 

گام دوم، با اشاره به معنا و هدف از طرح بیانیه ، 04/02/1398تاریخ  در دیدار کارگران ی دربیاناترهبر معظم انقالب در 

این بود که باید با همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد مستکبران  دوم بیان گامهدف از کنند: تاکید می

رهبر انقالب همچنین در این راستا  .های بلند پیشرفت و عزت ادامه دادخارج کرد، به حرکت پرشور برای رسیدن به قله

بسیار فراتر از وضع ها کنند: این تواناییایران اشاره و تصریح میاستعداد الش و خوشهای ملت و جوانان پرتتواناییبه 

مواردی است که ، از «معنویت و پیشرفت اخالقی»در کنار « رشد اقتصادی، فناوری و علمی»و « رفاه ملت» .استفعلی 

تحقق این اهداف به کار و تالش مستمر نیاز  کنند:میخوانند و خاطرنشان میاهداف اصلی نظام اسالمی رهبر انقالب از 

-میو دانند میروشن  کرده و پرتالش را محور دستیابی کشور به آیندهجوانان باانگیزه، تحصیلایشان همچنین  .دارد

 های گوناگون و غالباً جوان در سراسر ایران عزیز مشغول فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی: به فضل الهی مجموعهافزایند

 .های رفیع عزت مادی و معنوی برسدعظیم، ملت ایران به قله

  اصل بیانات:  -

منتها نگاه ما فقط مادّی نیست؛ ما دنبال رفاه جامعه، رشد علمی جامعه، رشد مادّی جامعه، رشد فنّاوری جامعه » 

نبال اینها هم هستیم. ما اکتفا هستیم اّما دنبال معنویّت جامعه و صالح جامعه و عزّت جامعه و پیشرفت اخالقی جامعه، د

 ...نمیکنیم به پیشرفت مادّی و این تالش الزم دارد. و این تالش، ممکن است؛ تحقّق آن، کاری است ممکن و بحمدا

های گوناگون در سراسر کشور، اغلب هم جوان، اغلب هم تحصیلکرده، اغلب شروع هم شده. من نگاه میکنم به مجموعه

، معنایش این است دوم گام اینکه ما گفتیم .این حرکت شروع شده ...های معنوی، میبینم بحمدازهانگی هم دارای انگیزه،

های متمادی از زیر لگد ای، همان حرکتی، همان همّت بلندی که توانست این کشور را بعد از سالکه همان انگیزه

که خیلی همّت بلندی الزم بود و ملّت ایران این هّمت را با رهبری امام بزرگوار -استعمارگران و مستکبرین خارج کند 

شاءاهلل این حرکت عظیم به امروز ]هم[ وجود دارد برای اینکه بتواند یک حرکت عظیمی را انجام بدهد و ان -انجام داد

ی رفعت و عزّت از لحاظ مادّی و به توفیق الهی ملّت ایران به آن اوج و قلّه ی روشن ملّت ایران منتهی خواهد شد وآینده

اش را توانایی ...معنوی خواهند رسید. و این کار شما جوانها است؛ این کار جوانهای ما است و امروز جوانهای ما بحمدا

ش را هم دارند. دشمن البتّه از این عصبانی اش را دارند، رشد الزم فکری و بلوغ الزم فکریش را دارند، همّتدارند، انگیزه

  1.«است، از این ناراحت است

  محورهای بیانات:  -

 کشور در حوزه های مختلف: یهاییتوانافراتر از وضع موجود بودن   -1

 

                                                           
 04/02/1398 ،کارگران دیدار در بیانات -1

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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ظرفیت های 
انسانی

ظرفیت 
تولید

ظرفیت های 
اجتماعی

ظرفیت های 
اقتصادی 

لزوم نگاه تومان مادی و معنوی به -2
:جامعه

رفاه و رشد مادّی جامعه در کنار رشد معنویّ و 
صالح و عزّت و پیشرفت اخالقی جامعه
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   9898در تاریخ هشتم خرداد در تاریخ هشتم خرداد   هاهادر دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهدر دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهسخنرانی سوم سخنرانی سوم:: 

به گام دوم  هاجمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه در دیدار 08/03/1398دیگر در تاریخ  رهبر انقالب بار

به  دنیو تا رس میستین یراض وجهچیهبه یعلم شرفتیحد از پ نیما به ا نکهیبر ا دیبا تأک شانیاکنند. انقالب اشاره می

در  یانقالب اسالم رهبرکنند. تاکید می اوج در گام دوم به نقطهبر رسیدن  م،یدار یادیز فاصله ستهیمطلوب و شا نقطه

بر لحاظ شدن عمق علمی  ودانند می یحرکت جهش ازمندیرا ن یکشور از لحاظ علم یخیتار یماندگجبران عقباین باره 

 کنند. کید میتا هادانشگاه یفیک یارتقای و لیمدارک تحص یبرخو  هارشته یدر برخ لیتحص تیفیکدر 

  اصل بیانات: -

خب، تمجید بحق از دانشگاه و احساس سرافرازِی به خاطر دانشگاه به معنای این نیست که ما به این حد از پیشرفت  "

قانعیم، و به معنای این هم نیست که در دانشگاه کنونیِ ما عیب و نقص و مشکلی وجود ندارد؛ نه، ما تمجید میکنیم، 

این دانشگاه افتخار هم میکنیم امّا در عین حال اصرار میکنیم بر اینکه این حد از پیشرفت، به هیچ ستایش میکنیم، به 

نشاند؛ ما هنوز عقبیم، بنده ی علمِی خودش در دنیا نمیی ایرانی را در جایگاه شایستهوجه ایران و ملّت ایران و جامعه

یار تلخی، بر اثر سوء رفتار سیاستمداران و مدیران کشور، حسابی ی تاریخی بسام. کشور ما در یک برههبارها این را گفته

ای که باید رسید، هنوز ی علم عقب افتاد؛ ما آن را داریم جبران میکنیم. ما تا وقتی که برسیم به آن نقطهاز قافله

یادم آمد عرض  ...شاءاام، شاید انی صحبتها مواردی را که یادداشت کردهی زیادی داریم، )که من حاال در ادامهفاصله

ی اوج برسیم. یکی از باید به نقطه« گام دوّم»ی خود در میدان علم نیستیم؛ ما در این کردم( ما در جای شایسته

؛ درست است، احتیاج داریم به جهش و «کشور از لحاظ علمی پیشرفت نمیخواهد، جهش میخواهد»دوستان االن گفتند 

آمادگی -3
برای حرکت 
عظیم در گام 

:دوم

انگیزه دار بودن 
مجموعه های گوناگون در 
سراسر کشور و آمادگی

برای حرکت عظیم

وجود رشد و بلوغ 
فکری و همّت الزم در 

جوانان کشور برای 
حرکت دوباره
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نیافتنی نیست. البتّه پُررنج است، رنج دارد، زحمت دارد لکن ی دستنی یک خواستهاین البتّه کاماًل ممکن است، یع

 .شیرین است، رنج شیرینی ]است[؛ این در این زمینه

ی علم، هم در های دانشگاهیِ ما دچار مشکالتی است؛ هم در زمینهی نقایص و مشکالت هم بله، محیطدر زمینه 

یریّتها مشکالتی دارد، که خب خود شما همه دانشگاهی هستید و چند نفر از ی فرهنگ و تربیت و هم نوع مدزمینه

ی نگاه مشکالت، تذکّرات درستی دادند که کاماًل آگاهانه است و نشانه دوستانی که صحبت کردند، نسبت به همین قضیّه

کند. این منافات ندارد با آن  ی کیفیّت تحصیلی است که باید حتماً پیشرفتیک مسئله، مسئله  .از نزدیک به قضیّه است

هایی وجود دارد که های ما مدرک؛ نه، االن در دانشگاه«سطح ما از لحاظ کیفیّت علمی باال است»حرفی که گفتم 

نمیتواند حاکی از عمق علمی باشد، یعنی ارزش علمی باالیی ندارد اّما ارزش رسمی و مدیریّتی باالیی دارد؛ یعنی وقتی 

سی داشته باشد، از لحاظ رسمی، از لحاظ پیدا کردن کار و مانند اینها دارای ارزش است، در حالی که که این مدرک را ک

  1.عمق علمی در این مدرک مالحظه نشده و وجود ندارد

  محورهای بیانات:--

 پیشرفت علمی: مطلوب به نقطه دنیتا رسفاصله زیاد کشور  -1

 

                                                           
 08/03/1398 ،هادانشگاه پژوهشگران و نخبگان استادان، از جمعی دیدار در انقالب رهبر بیانات -1

لزوم رسیدن به نقطه  اوج در گام دوم

ضرورت حرکت جهشی برای جبران عقب ماندگی تاریخی کشور از 
لحاظ علمی

:ضرورت رفع مشکالت و نواقص در محیط های دانشگاهی

در زمینه های علمی

در زمینه های فرهنگی

در زمینه های تربیتی 

:هادر نحوه  مدیریت

لحاظ شدن عمق علمی در کیفیت تحصیل در برخی رشته ها و برخی 
مدارک تحصیلی

ضرورت افزایش بودجه های علمی و فرهنگی

های ضرورت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها با تعیین معیارها و مزیت
الزم

ارتقای کیفی دانشگاه ها

هاشکل گیری رقابت مثبت میان دانشگاه
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  محمدعلی جعفری به محمدعلی جعفری به سردار سردار و و   ههییقوه قضائقوه قضائ  استاستییبه ربه ر  ییسسییرئرئ  ممییدابراهدابراهییسس  والمسلمینوالمسلمین  االسالماالسالمحجتحجت  احکام انتصاباحکام انتصاب

 ::  االعظماالعظم  ......مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیةامسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیةا

سردار و  هیقوه قضائ استیبه ر یسیرئ میدابراهیس نیاالسالم والمسلمانتصاب حجترهبر انقالب همچنین در احکام 

-به بیانیه گام دوم اشاره می االعظم ...قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیةاسرلشکر محمدعلی جعفری به مسئولیت 

گام  بندهیکه ز یدیو آغاز پرقدرت دوران جد هیقضائ بر لزوم تحول در قوهرئیس قوه قضاییه، انقالب در حکم  رهبرکند. 

های گسترده و گیری از ظرفیتبهرهکنند. ایشان همچنین در حکم سرلشکر جعفری، بر تاکید میدوم انقالب باشد، 

برای گسترش و تبیین  جوانان جهادی و انقالبی دینی و نخبگان فرهنگی و یویژه علماه های ژرف در جامعه بتوانمندی

 کنند. تاکید می دوم گام بیانیه  رد معارف انقالب اسالمی بر پایه خطوط ترسیم شده

  اصل احکام:-

که  کندیم جابیا ،یبر فقه و حقوق اسالم یمبتن یِ دادگستر لیپنجم انقالب و گذشت چهل سال از تشک یدهه آغاز» 

و تنگناها  شرفتهایو پ ازهایمتناسب با ن یتحوّل ،ینصاب زمان نیانباشته در ا یها و دستاوردها و رهنمودهابر تجربه هیبا تک

دوران  ز،یآمحکمت یریمضاعف و نظم و تدب یئزهیتازه و انگ یو دستگاه عدالت با نََفس ردیصورت گ هیقضائ یدر قوه

  1.«آغاز کند تیگام دوم انقالب است، با قدرت و جد یبندهیرا که ز یدیجد

جوانان جهادی و  گیری از ظرفیتهای گسترده و توانمندیهای ژرف در جامعه بویژه علماء دینی و نخبگان فرهنگی وبهره» 

ریزی عالمانه ، با برنامهدوم گام بیانیه برای گسترش و تبیین معارف انقالب اسالمی بر پایه خطوط ترسیم شده در انقالبی

   2«.رودهای فرهنگی سپاه و بسیج از جنابعالی انتظار میافزایی با مجموعهو مدبرانه و تعامل و هم

 

                                                           
 16/12/1397 قضاییه قوه رئیس انتصاب حکم -1
 01/02/1398 ،جعفری سرلشکر انتصاب حکم -2
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