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 در گام اول« اصل حاکمیت» در« استکبارو  اسالم» ه دوگانهو تبدیل آن ب« شرق و غرب مادّی» از شکستن دوگانه

 «نحوه حاکمیت» در« یافته و در حال توسعهتوسعه» تا مواجهه با دو گانه

 در گام دوم« پیشرفت الهیو توسعه مادّی » و ضرورت تبدیل آن به دوگانه

 

یر قاعده»ای از مقدمه: خالصهـ   بیانیه گام دوم« مندتقر

از ایـ   1منداست. تقریر قاعده« ی انقالب اسالمیترسیمی کلی از گذشته، حال و آینده»طبق تصریح مقام معظم رهبری،  بیانیه گام دوم
ی اسالم ـ شکستن تقسیم جهان به شرق و غرِب ماّدی و تبدیل آن به دوگانه»)گام اول(، در « گذشته انقالب»بیانیه نشان داد که محوِر 

پیشرفت در ابعـاد »، موجب «حضور اراده ایمانی امام و ملت در مدیریت کشور با محوریت جوانان»به دلیل شود که خالصه می «استکبار
یـان ایـن گیری انقالبـ  و ااش دستاوردهای ناشـ  از جهـ »نیز در « حال»نیز شده است. محور « گانههفت هـای غلتـ  از جر

نیـروی جـوان متدهـد بـه »ها باید با ایفای نقش توسـ  ای  چالشبندی است که قابل جمع «های اداره کشورگیری در سرفصلجه 
ین ظرفی  کشور تغییرات مدّین در هل  سرفصل اداره کشور بـر مبنـای »نیز به  )گام دوم(« آینده»برطرف شود. محور  «عنوان مهمتر

گی برای ظهور به عنـوان آرمـان تمدن نوی  اسالمی و آماد»شود که در صورت تحقق، موجب حرکت به سوی بندی میجمع «امید صادق
حقیقت آن، ایجـاد دوگانـه اسـالم و اسـت بار اسـت امـا  گیری انقالبی بوده کهحاوی یک جهت« گام اول»خواهد شد. پس « بزرگ انقالب

است. به  را ضروری ساخته و به آن، تعّی  بخشیده« گام دوم»های اداره کشور، موجب چالش شده و برداشت  غفلت از جریان آن در سرفصل
گیری انقالبـی )دوگانـه اسـالم و اسـت بار( در جریـان جهـت»عبارت دیگر، عنوان اصلی و داّل مرکـزی و رو  حـاکم بـر بیانیـه گـام دوم، 

  .شود دیگری و در عرصه جدیدی محقق است؛ یعنی آنچه در گام اول انقالب روی داد، به نحو« های اساسی اداره کشورسرفصل

به « شرق و غرب ماّدی»و تبدیل دوگانه « اصل حاکمی »قالب: شکستن تقسیم رایج در ـ تحتیل گام اول ان1
 « اسالم و استکبار»دوگانه 

گیری انقالبی در گام اول، همان ش ستِ  تقسیم رایجی است که پیش از انقـالب توان گفت جهتدر یک نگاه تحلیلی نسبت به بیانیه می
و با ات ـا  بـه معـاد ت  2کردمشروط می« یا شرقی؛ یا غربی»ها یا تداوم آنها را به پذیرش اکمیتگیری حاسالمی بر دنیا حاکم بود و ش ل

                                                 
 .(«حسینیه اندیشه»با هم اری پژوهشی  نه بیانیه گام دوم جامعه مدرسی  حوزه علمیه قمدبیرخا؛ )«مندبررسی نخبگانی بیانیه گام دوم انقالب؛ مرحله اول: تقریر قاعده»جزوه  .1
ها را ُبرد، انقالب اسالمی ایران، با قدرت و ش وه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیروز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم شده بود و ک آن»مت  بیانیه:  .2

 .«از عصر جدیدی را اعالم نمودها را به رخ دنیا کشید؛ دی  و دنیا را در کنار هم مطر  کرد و آغش ست؛ کهنگی کلیشه
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ساخت. بنابرای  هر م تب و مرامی که گامی علمی و ساختارهای عینی، هر نوع سرکشی در مقابل ای  تقسیم را به ش ستی حتمی مبّدل می
شد یا بایـد انحـالل و اضـمحالل در ایـ  مسند حاکمیت بود، یا من وب و سرکوب می داشت و به دنبال قرارگرفت  بربه سمت قدرت بر می

ی ملّتهـای  از میان همهشود: داشت؛ واقعیت تلخی که بیانیه با بیان آن آغاز میپذیرفت و از هویت م تبی خود دست برمیتقسیم را می

اند، کمتر دیده شده که ی که به پا خاسته و انقالب کردهزیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب همّت میگمارد؛ و در میان ملّتهای

 .های انقالبی را حفظ کرده باشندجز تغییر حکومتها، آرمانتوانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به

گرایی و کفر و ماّدیمشترک بودند و در « ماّدی»رغم اختالفات متعدد خود، به تعبیر بیانیه در وصف البته هر دو بلوِک شرق و غرب علی 
ادعای استغنا  از دی  برای رهبری سرنوشت بشریت، اشتراک داشتند. اما چنی  وضعیتی ـ که از طریق رژیم پهلوی بر ایران شیعه نیز حـاکم 

نداشـت. « ی کفر و در خطر قرارگرفت  کیان اسالمپذیرش سلطه»معنایی جز  ،«عصری حضرت ولینیابت عاّمه»ی شده بود ـ برای سلسله
اجمعی  باعـ  علیهماللهبیت عصـمت و طهـارت سـالمتدابیر اهل وآله وعلیهاللهبعثت پیامبر م رم اسالم صلی کهخصوصًا با توجه به ای 

 بـودتنها در مقابل کفار منفعـل ن نه در نتیجه، جهان اسالم حفظ شود. «موازنه بی  اسالم و کفر»شده بود و لو از طریق کنترل دستگاه نفاق، 
از رنسـانس، تـدریجًا  پـساما ت کرده بود. فظاحم از ای  منزلت های متمادیو در طول قرن ه یک قدرت جهانی قرار داشتبل ه در جایگا

. ای  روند با فروپاشی امپراطـوری عثمـانی و انحـالل پذیرِی اّمت اسالمی در برابر کفار رخ داد که سابقه نداشتسطحی از انفعال و سلطه
بـه عنـوان )عـ(( عصـر های شرق و غرب، به اوج خود رسید. از نگاه نـّواب عـاّم حضـرت ولیی اسالمی در هاضمه ابرقدرتهاحاکمیت

 . پـسبعثـت نـدارد هایاختالل و انهدام آرمان جز ییمعنا پرچمداران توحید در عصر غیبت، بدیهی بود که ترک قیام در برابر ای  وضعیت،
بلـو  رسـید و  بـه  ـاملی،روند ت یک شدن صنعت نفت و... آغاز شد که درنباکو، مشروطه مشروعه، ملیهایی همانند تحریم تسلسله قیام

اصـل »هـای قـدرت جهـانی، تقسـیم رایـ( در انقالب اسالمی با ظهور خود و برخالف خواست قطب . در واقعانقالب اسالمی را رقم زد
فرهنـ  ُخرده یک اسالم را از انزوا در سطح 3تبدیل آن به کانون توجه جهانیان،ی اسالم ـ است بار و را ش ست و با ایجاد دوگانه« حاکمیت

)دوران ظهـور بـه مثابـه دوران حاکمیـت « وضـع مطلـوب»خارج کرد و مجّددًا وارد معاد ت قدرت جهانی نمود تا وضع اّمت اسالمی با 
تغییر کرد و یک نرود. به ای  صورت بود که آن واقعیت ماّدِی تلخ  جهانی دی ( به طور کلی بیگانه نشود و تناسب حداقلی بی  ای  دو، از بی 

هـای در بسـتر    ی انقـالب، فروـون  بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزلـه  ساخته شد. به تعبیر بیانیه: واقعیت الهِی جدید

ن گمراهـی و سـتم واکـن     طبیعی بود کـه سـردمدارا   ...ی شدّت آغاز شدها با همهراحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنی

نشان دهند، امّا این واکن  ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنیته، از تظاهر به نشـنیدن ایـن اـدای جدیـد و متفـاوت، تـا       

  .تر شدندگون برای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیکتالش گسترده و گونه

                                                 
های جدید قدرت، تقابل ان، جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبنگاه انقالب مّلت ایرس آپ»مت  بیانیه:  .3

یی نگاه امیدوارانهی برجستهپدیده« اسالم و است بار»ی جدید دوگانه های مایل به های آزادیخواه جهان و برخی دولتریانی مّلتهای زیر ستم و جی جهان معاصر و کانون توّجه جهانیان شد. از سو
 «طلب عالم، بدان دوخته شد.های باجهای زورگو و قلدری رژیمورزانه و بدخواهانهاستقالل، و از سویی نگاه کینه



5 

 

های مسـتقیم و سـختی بـود کـه هـر دو اع مقدس، انقالب اسالمی درگیر مقابله با هجمهبنابرای ، از ابتدای پیروزی نهضت تا پایان دف   
ی جدید، اّبهت خـود را بازگرداننـد. گیری دوگانهجناِ  مدرنیته بر آن تحمیل کردند تا با حذف فیزی ِی انقالب اسالمی و جلوگیری از ش ل

و دوام آن را عمـاًل « اصل حاکمیـت»جنگید تا واقعیت جدید در عرصه د مییعنی انقالب اسالمی در ده سال ابتدایی حیات، برای بقای خو
 اثبات نماید.

یان انقالب  در اداره ک» ـ2 توسده »ناش  از درگیری  ،«شور به عنوان منشأ مشکالت کنون غلت  از شدارها و جر
 در نحوه حاکمی  « وجدان انقالب »با « پایدار

فار  شد و « مقابله با هجمه فیزی ی»های سخت، نظام اسالمی از تمرکز بر قالب در مقابله هجمهشدن انبا پایان جن  تحمیلی و بیمه 
ها، بـر اداره امـور کشـور و تـ می  خارج گردید و در حالت تثبیت قرار گرفت و همانند همه حاکمیت« زدهکشور جن »تدریجًا از وضعیت 

اصـل »هـای مربـوط بـه متمرکز شد. ای  بدان معنا بود که انقالب اسالمی از چالشنیازهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملت و ارتقا  آن 
های جهـان ای که در مقابـل ابرقـدرتو کیفیت و طرز اداره امور مواجه شده است. پس روحیه« نحوه حاکمیت»عبور کرده و با « حاکمیت

گانه را و دستاوردهای متعددی را رقم زد و پیشرفت در ابعاد هفتایستاده و پیروز شده بود، به عرصه حّل مش الت و مسائل کشور ورود کرد 
های گوناگون گسترش یافـت و ها نیز در حیطههای مختلف اداره کشور، ناهنجاریتحقق بخشید اما همزمان با افزایش دستاوردها در عرصه

ها و تشدید آنها در داخـل تداوم ای  ناهنجاری تر شد.های اداره کشور بروز یافته بود، پررن و سرفصل« نحوه حاکمیت»هایی که در چالش
تواند خطرات بزرگی را برای نظام اسالمی پدید آورد و بذر ی س یـا تردیـد در می گذاری تبلیغاتی و سیاسی دشم  بر آنها از خارج،و سرمایه

 کارآمدی نظام را در میان مردم و نخبگان و مسئو ن بپراکند. 

پژوهش، اقتصاد، اخالق و معنویت، عدالت و مبارزه با فسـاد، »مند از بیانیه، در هفت سرفصِل طبق تقریر قاعدهتریِ  ای  مش الت مهم
شده در بیانیه، بسیاری از ای  مش الت، شناسِی طر نمایان شده و طبق آسیب« استقالل و آزادی، عزت ملی و رواب  خارجی، سبک زندگی

یان انقالب غلت  از شدارهای انقالب و »به دلیل  بوده است. ای  بدان معناست که چالش اصلی که باید در گام دوم برطرف شود،  «جر
)بـرانگیخت  حساسـیت  «اصـل حاکمیـ »هایی کـه از سـنخ مسـائِل هاست؛ سرفصلعدم جریان شعار و عمل انقالبی در ای  سرفصل

« نحوه حاکمیت»ها و...( نیستند بل ه به از آن در برابر دشمنیکردن آن، استقرار نظام جایگزی ، حفاظت عمومی بر ضد نظام حاکم، ساق 
رقـم « اصل حاکمیت»شوند. حال اگر گام اول انقالب در موضوع و رتق و فتق امور محسوب می« موضوعات اداره کشور»ارتباط دارند و از 

رقـم بخـورد و تقسـیم مـاّدی « نحوه حاکمیـت»ضوع خورده و تقسیم ماّدی موجود در ای  عرصه را ش سته، گام دوم انقالب نیز باید در مو
 موجود در ای  عرصه را بش ند.    
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تـوجهی خالصـه شـود و صـرفًا بـه یـک نباید صرفًا در یک نوع بی« های اداره کشورگیری انقالبی در سرفصلغفلت از جهت»در واقع  
بـرای  «حالـت ایجـابی»دهد که یـک افراد، هنگامی رخ می که غفلت مداوم از تقوا و عمل صالح درتحلیل گردد؛ کما ای « حالت سلبی»

اداره »البتـه  4 هوای نفس بر توجهات و اف ار و اعمال شخص مسل  شود و او را از تمرکز بر خیرات منحـرف کنـد. انسان پدید آمده باشد و
تـوان صـرفًا بـه شناسی در ای  عرصه نمییببه همی  دلیل، برای آس آیند وبه حساب می طبعًا از امور اجتماعی« حاکمیتنحوه »و « کشور

نفس هـوای»مشـخص شـود مصـداق  شـناختی پرداخـت تـاهـای جامعهشناسانه اکتفا کرد بل ه باید به تحلیلهای فردمحور و روانتحلیل
وعات اجتماعی و طرز برخورد با موض»بر  ره آنطسیکه با  و تقسیم ماّدی موجود در نحوه حاکمیت کدام است در گام دوم چیست 5«جمعی

 های کنونی را پدید آورده است؟، باع  غفلت از جریان انقالب در آنها شده و چالش«ح ومتی

ای کـه بـا معـاد ت علمـی و جستجو کرد؛ مقولـه« جانبهتوسعه پایدار و همه»الگوی رسد پاسخ ای  سوال اساسی را باید در به نظر می
 ی مـاّدِی در جهان سایه اف نده و بر ای  اساس، کشورهای دنیا را با یک تقسـیم و دوگانـه« تنحوه حاکمی»های عینی خود، بر عرصه تجربه

 .«یافته؛ یا در حال توسعهیا توسعه»مواجه کرده است:  دیگر نیز

یافته یا در حال توسده»و تبدیل دوگانه « نحوه حاکمی »ـ تحتیل گام دوم انقالب: شکستن تقسیم رایج در در 3
 « توسده ماّدی و پیشرف  اشه »گانه به دو « توسده

انـد اکتفـا ن رده« اصـل حاکمیـت»در عرصه « شرق و غرب ماّدی»ی کفرآمیز و تقسیم جهان به ها فق  به یک دوگانهدر واقع ابرقدرت 
ی ماّدِی می  دلیل، دوگانهدانند که دستور کار هر حاکمیتی، رتق و فتق امور مردم و ت می  نیازهای گوناگون آنهاست و به هبل ه به خوبی می
با ایجاد طبقـات مـاّدی و بـا  کند وتقسیم می« یافته و در حال توسعهتوسعه»طراحی شده که جهان را به « نحوه حاکمیت»دیگری در عرصه 

، «روزافـزونرفـاه »ادِن با هدف قرار د دارد ویافته، کشورهای در حال توسعه را به انگیزش و حرکت وا میکشورهای توسعه مندِی ت یه به بهره
مزیـت »اسـاس  بـر« مشارکت در تقسیم کار جهـانی» ها را بهها و ملتهمه حاکمیت و داندمی ای  هدف تابعی از را اخالق دی  وجایگاه 

های شاخصـه یافتگی در همه موضوعات اداره کشور و تبدیل آنها به اسـتانداردها ونماید و با ارائه تعاریف کیفی از توسعهدعوت می« نسبی
ونقل، مس  ، امنیت، دفـاع کّمی )از پژوهش، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، آزادی، رواب  خارجی تا بهداشت، ارتباطات، انرژی، حمل

وان کند و با قرارگرفت  ای  محاسبات به عنتوسعه با هفت کشور صنعتی و مسیر هماهنگی با آنان را معّی  میو...(، فاصله کشورهای در حال

                                                 
اگر جای .. ی علمای دی  است.ی یک ملت و یک کشور در نظام اسالمی به عهدهرههای ادای جریانپردازی در همهنظریه: »29/7/89بنگرید به بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ  باره. در ای 4

تواند ای در خأل نمیهای مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعههای غیردینی، نظریههای غربی، نظریهپردازی پر نشد، اگر علمای دی  ای  کار را ن ردند، نظریهای  نظریه
همچنان که در آن مواردی که شود؛ آید جایگزی  میی اذهان مادی است، میند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداختهمدیریت ک

 « .این خألها محسوس شد و وجود داش ، این اتلاق افتاد
، دستگاه کفر و است بار است که با گوناگونی و روزآمدکردن م رهای خود، برخی مومنی  را «مظهر اجتماعِی هوی»نیست بل ه « نفس جمعیهوای»گاه موّلِد روش  است که جامعه ایمانی هیچ .5

 نماید. هایی مبتال میکند و از ای  طریق، جامعه ایمانی را به ناهنجاریمنفعل می
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گیری درباره نحوه حاکمیـت سازی در همه کشورها، اصول و چارچوب واحدی برای اداره امور و تصمیممبنای دستگاه کارشناسی و تصمیم
 افتادگی از حرکت جبری تاریخ نخواهد داشت.ای جز جاماندن از قافله تمدن و عقبتوجهی به آنها، نتیجهنماید که بیارائه می

دارای بـار ارزشـی کـه بـا الزامـات آن      »را « یافتگیتوسـعه»لف بیانیه گام دوم، در دیگر سـخنانش ؤاست که م ها در حالیهمه ای 

 دهد:و از یک تقسیم خطرناک خبر می 7کندمعرفی می 6«همراه نیستیم

هان ی تبلیغاتی را در طول سالهای متمادی اجرا کردند و آن این است که کشورهای جغربیها یک تاکتیک زیرکانه» 

توسـعه  کنـد ی اول انسـان خیـال مـی   خـ،، در وهلـه   .نیافتهوتوسعه توسعه یافته، در حالتوسعه کردند به تقسیم را

هم به همین  توسعه و در حال نیافتهتوسعه ای برخوردار است،یعنی آن کشوری که از فناوری و دان  پیشرفته یافته

آیـد، یعنـی در   و آن دو ونوان دیگری کـه پشـت سـرش مـی     ـ تهیافتوسعه نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست. ونوان

و سپس با شجاعتی الهـی ـ  8«.گذاری همراه خودش داردی ارزشیک بار  ارزشی و یک جنبه ـ نیافتهتوسعه و توسعه حال

هـا ینی که همه حاکمیتکه برگرفته از شجاعت خمینی کبیر در نفی دوگانه شرق و غرب ماّدی است ـ در مقابل معاد ت علمی و تجارب ع

ی به ااطالح  یافتهتوسعه ی غربی شدن، یالذا ما مجمووه» :کندرا در نحوه اداره کشور به خضوع و تسلیم واداشته، سینه سپر می

د دهه )که مر چنشده با ُع ی محاسباتی و کّمیکه در مقابل یک مقولهاما همزمان و با بصیرت به ای   9 «کنیم.غربی را مطلقاً قبول نمی

های راهبردی در نظام جمهوری گیری اکتفا کرد، در اولی  نشست اندیشهتوان به موضعدر تمامی دستگاه کارشناسی کشور جریان دارد( نمی
الگـوی اسـالمی ایرانـی »کنـد و از ضـرورت طراحـی اسالمی سفارش تولید یک دستگاه علمی جدید برای نحـوه حاکمیـت را مطـر  می

ای که بار ارزشِی موجـود گوید. البته پیش و پس از ای  سفارش علمی، در عمل و در هر مقولهسخ  می« مدل توسعه»بل در مقا« پیشرفت
ای از مدیران انقالبی برای تغییر رفتار دسـتگاه اداره کشـور تـالش را وجدان کرده، در مقابل آن ایستاده و با همراهِی عّده« یافتگیتوسعه»در 

 اّدی توسعه بر انقالب اسالمی حاکم نشود. گیری مکرده تا جهت

سابقه بـود و بـه گونه که تالش انقالب اسالمی برای تغییر در اصل حاکمیت و ش ست  دوگانه شرق و غرب ماّدی، رویدادی بیاما همان
ابعـاد مختلـف و  ی؛ در آغـاز دوراِن اداره«وجـود نداشـت   مـا  ای در برابـر ی پیشینی و راه طی شـده هیچ تجربه»: تعبیر بیانیه

گوناگوِن یک جامعه )که عمیقًا محتاج به یک دستگاه کارشناسی و علمی است( نیز با حوزه و دانشگاهی روبرو بود که بضاعت علمی برای 
قرار « میاضطرار عل»نداشتند و لذا نظام اسالمی را در شرای  « اسالم و انقالب یهامتناسب با آرماناداره کشور ی کاربردِی نسخه»ی ارائه

                                                 
 .10/9/89ای راهبردی؛ هبیانات در اولی  نشست اندیشه. 6

بررسی سه تئوری تولید ثروت، »و فصل اول کتاب « گفتمان انقالب اسالمی»و ماّدی بودِن آن بنگرید به فصل دوم کتاب « توسعه»برای بح  مفصل و استد ل علمی پیرامون بار ارزشِی  . 7
 .«حسینیه اندیشه»؛ تدوی  «هبردی؛ تقریر، تحلیل، ت میلت رابررسی بیانات رهبری در اولی  نشس»و کتاب « اطالع، قدرت در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسالمی

 .27/2/88 بیانات در دیدار با دانشجویان استان کردستان؛ .8
 همان. .9
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برانگیز رهبـری و مـدیران انقالبـی در های مبـارک و اعجـابمبتال کردند. پس گرچه تالش« یافتگیتوسعه»دادند و آن را به نسخه کاربردِی 
بر انقالب اسالمی شد اما خأل تئوریک و فقدان پشتوانه علمـی در « گیری ماّدیجهت»ی ، باع  جلوگیری از سلطه«یافتگیتوسعه»مقابل 

معـاد ت و »ابل توسعه غربی نیز موجب شد تا رفتارهای جهادی و انقالبی در مدیریت کشور برای حل مش الت کافی نباشد و هجمـه مق
ومرج را در در نحوه حاکمیت و درگیری مداوم ای  دو در همه موضوعات اداره کشور، نوعی هرج« وجدان انقالبی»به « یافتگیتجارب توسعه

 های مردمی بیفزاید.و تداوم آن، بر نارضایتی 10و اقتصادی کشور تعمیم دهد امور سیاسی و فرهنگی

کید بر عظمت کارکرد انقالب، صریحًا و صادقانه بـه   حرکـت زیگزاگـی در »ای ، تفسیری نخبگانی از بیانات رهبری است که در عی  ت 
 14«علوم انسانی ذاتًا مسموم برای جمهـوری اسـالمی»و  13«نفوذ در محاسبات مسئو ن»، 12«افزار مدیریتیویروس در نرم»، 11«اداره کشور

 رغمعلی در واقع نظام اسالمیکند. تعبیر می« غفلت از شعارهای انقالب در اداره کشور»اشاره دارد و گویا در بیانیه گام دوم، از همه اینها به 
ناچار است برای اداره کشـور « اضطرار علمی»   در وضعیِت چرا که با قرارگرفت همواره در حال نوشیدن سّم است؛، ی الهیهاآرمان پیگیری

هـای ذاتـًا مسـمومی ها از دانشگیریها و تصـمیمسـازیموجود پناه ببرد و در محاسبات کارشناسـی و تصمیم« علوم انسانی کاربردِی »به 
ها در اداره کشور برای پس ناهنجاری آورند.میبا سرعت بیشتری به گردش در یافتگی را ی توسعهاستفاده کند که به صورت هماهن ، چرخه

تـوان رو میشود! از ای ی مداوم از زهر، معجزه محسوب میرغم استفادهماندنش علیای  نظام، به همان میزان قهری و طبیعی است که زنده
بـا ی نظـام را اسان و مسئو ن ردهکه با محاسبات خود، کارشن« علوم انسانِی کاربردی اما مسموم»چیزی نبود جز همان « جام زهر»گفت 

گی ، پـس از جنـ  نیـز در 15)که به صداقت و معتَمد بودن آنها شهادت داده شده ( برای پذیرش قطعنامه به اجماع رساند. همان جام زهـرآ

                                                 
یـد قـدرت، اطـالع، ثـروت در سـبک بررسـی سـه تئـوری تول»توان در گفتار نوزدهم و بیستم از فصل اوِل کتاب را می« درگیری مداوم در همه موضوعات اداره کشور»های مختلفی از ای  نمونه .10

قابـل مطالعـه « سیاسی، اقتصـادی و فرهنگـی»و در سه عرصه « گفتمان انقالب اسالمی»ها، در فصل دوم از کتاب بندی از ای  نمونهجمع . البتهگیری کردپی« زندگی غربی و سبک زندگی اسالمی
 است.

هدف و زیگزاگ مبتال بودیم و به ایـ  در و آن در زدیـم. حرکتهای هفت و هشتی، بی که در طول ای  سی سال، بهاهیم شد؛ همچنانی جامع، دچار سردرگمی خوبدون نقشه»مقام معظم رهبری:  .11
خاطر ایـ  اسـت کـه یـک ام دادیم! ای  بهانج ـ های گوناگونی اقتصاد و در زمینهی فرهن ، هم در زمینههم در زمینهـ و متناقض با آن را  حرکت ضّد آن حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی گاهی یک

طـور کـه دوسـتان گفتنـد، کنیم. طبعـًا همی مـی حرکـت گوید که به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هـدف داریـمی جامع است؛ به ما میی جامع وجود نداشته است. ای  الگو، نقشهنقشه
 .10/9/89 ،های راهبردیبیانات در اولی  نشست اندیشه« .به آن وضع مطلوب هم بایستی بیان شود وضعّیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود

ابت ـارات  ی مدیرّیتی ما ویروسی را وارد کند کـه تمـامافزار مدیرّیتی ما ویروسی بشود؛ یعنی دشم  بتواند در اندیشهی ی از اش ا ت مدیرّیتهای کالن ما ای  است که نرم»مقام معظم رهبری: . 12
 .31/3/96بیانات در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه؛ « و پیش ببَرد. کند و به جهت خالفی هدایت های ما را خراب کندما و کارهای ما و تصمیم

ی ی مسئول جمهوری اسالمی به ای  نتیجه برسد کـه بـا مالحظـههدف ای  است که محاسبات مسئو ن را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعن... ی مهّمی استی  نفوذ مسئلها»مقام معظم رهبری:  .13
ع کند، فالن رابطـه را ایجـاد کنـد؛ نفـوذ بـرای ایـ  اسـت کـه ایـ  هزینه و فایده احساس کند که باید ای  اقدام را ب ند، ای  اقدام را ن ند؛ نفوذ برای ای  است به ای  نتیجه برسد که فالن رابطه را قط

ی مسئولی  در مشت دشم  قرار بگیرد، دیگر  زم نیست دشـم  بیایـد دخالـت مسـتقیم ب نـد؛ نـه، وقت، وقتی نتیجه ای  بشود که ف ر مسئولی  و ارادهلی  عوض بشود. آنمحاسبات در ذه  مسئو
 .20/12/94؛ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری «خواهد.گیرد که او میمسئول کشور همان تصمیمی را می

ای به خاطر همی  است. ای  علـوم انسـانی ـها، هم به مسئو ن م به دانشگاهه ـشدار دادم ها و خطر ای  دانشهای ذاتًا مسموم هی علوم انسانی در دانشگاهاین ه بنده درباره» م معظم رهبری:مقا .14
بینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رائـ( اسالمی است؛ مت ی بر جهانکه امروز رائ( است، محتواهائی دارد که ماهیتًا معارض و مخالف با حرکت اسالمی و نظام 

ات در بیانـ« .گیرنـدآیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیـره قـرار میشوند؛ همی  مدیران میشد، مدیران بر اساس آنها تربیت می
 .29/7/89دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم؛ 

پیام « .موافقت نمودم کشور، که م  به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح با ی»...امام خمینی:  .15
 .29/4/67 ؛پذیرش قطعنامه
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گیری جهـت»بـا « ّدیسـاختارهای مـا»شود و  جرم درگیـرِی های بیشتری به کام نظام نوشانده و نشانده میبا جرعه« یافتگیتوسعه»قالب 
 دهد.ها را افزایش می، عمق ناهنجاری«نحوه حاکمیت»کند و سرگشتگی و دوقطبی در را تشدید می« انقالبی

اما فرمول هیچ پادزهری با توصیه و شـعار  ابل ای  مسمومیت مداوم محسوب شودبه همی  دلیل، گام دوم باید آغاز تولید پادزهری در مق 
که ترکیباتی که ای  زهر را پدید شود؛ کما ای به جنا  مقابل تولید نمی« گراغرب»و « لیبرال»طریق چسباندن برچسب  آید یا ازبه دست نمی

سـری یـا مـدل اداره کشـورها، صـرفًا یک« جانبهتوسعه پایدار و همه»اند، با چند دهه کار علمی به دست آمده است. به عبارت دیگر، آورده
سـازان و هات ذهنی نبوده و نیست که تنها با نقد نظـری نسـبت بـه آن، بتـوان خـود و جامعـه و مـدیران و تصمیممبانی ف ری یا از سنخ شب

گیران را از عوارض خطرناک آن خالص کرد و از آنان انتظار داشت که به دلیل نقد نظری ادبیات توسعه، بتوانند مسیر و رویه دیگـری تصمیم
های چنـدی  است که با نظمی خاص، یک جامعه با جمعیت« ماشی » ه به مثابه یک ابزار عینی و یک را برای اداره کشور در پیش گیرند بل

رسـاَند و در مقابـل ای معّی  از قدرت اقتصادی و فرهنگی و سیاسـی میمیلیونی را سوار کرده و پس از طّی مسیر و زمانی مشخص، به نقطه
 آن، هنوز ماشی  دیگری به بازار نیامده است. 

در تمامی ابعاد بهداشتی، درمانی، غذایی، فرهنگی، اقتصـادی، « هاشاخصه»های عمومی و مجامع تخصصی مرّتبًا از اگر در رسانهپس 
معنای آن است که اداره کشور هماننـد هـر ماشـی  آید، بهونقل و... سخ  به میان میآموزشی، پژوهشی، مخابراتی، صنعتی، دفاعی، حمل

یی برای تعیی  وضعیت سوخت، آب، روغ ، سیستم ال تری ی، سرعت، دور موتور و... است که اگر کنترل نشوند، گرهادیگری دارای نشان
های علمی جانبه به عنوان گزارهادبیات توسعه پایدار و همه به عبارت دیگر،ماشی  دچار مش ل جدی شده و یا از حرکت باز خواهد ایستاد. 

های کاربردی در تمـامی شـئون مختلـف اداره رسیده و نسخه «ها و استانداردهای کّمیشاخصه»عبور کرده و به  «تعاریف کیفی»از سطح 
سازان را در گیران و تصمیمو تصمیم دست زده« مغالطه عینی»، به طراحی یک «شبهه نظری»کشور ارائه داده و به ای  صورت، به جای طر  

حتی اگر در اصل حاکمیت از ما تبعیت ن نید، در نحوه حاکمیت و برای ت می  نیازهـای »ی ساخته: تمامی کشورها مرعوِب ای  واقعیت مادّ 
  .«ای جهانِی تولید رفاه وجود نداردهکشور و رفاه مردم، راه گریزی از قطب

صـادِی جوامـع را در های سیاسـی و فرهنگـی و اقتادبیات توسعه است که همه نظم ،«نظام انقالب »ی مهمتری  تهدید برای نظریه پس
کنـد و در اند ـ طراحـی میهای توسعه جهانی ش ل گرفتهالمللی ـ که بر محور قطبهای جهانی و بی راستای پیوستگی عمیق آنها با نظم

نماید و رونـق شان به امری غیرعقالئی و پرهزینه تبدیل میهایگیران و ملتگیری در برابر مظالم جاری در دنیا را برای تصمیمنتیجه، موضع
انقـالب  »زند. پس گرچه بـه تعبیـر بیانیـه: گره می هااقتصادی و ارتباط سیاسی و رشد علمی را عماًل به س وت یا همراهی در برابر ای  ستم

اما تحقق ای  سـازگاری در عینیـت،  ،«بینداسالمی میان جوش  انقالبی و نظم سیاسی و اجتماوی تضاد و ناسازگاری نمی

« یا توسعه یافته؛ یا در حـال توسـعه»، عزم خود را برای ش ست  تقسیم حوزه و دانشگاه() است که بازوان علمِی نظام اسالمی مشروط بر آن
یا توسعه »به حساب آورند و در تقابل با آن، ساخت دوگانه جدید « نحوه حاکمیت»جزم کرده باشند و آن را تقسیم ماّدی و کفرآمیز حاکم بر 
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را در موضـوعی جدیـد یعنـی در همـاوردِی « ایجاد دوگانه اسالم و است بار»را پی بگیرند و با اقتدا به گام اول، « سالمیغربی؛ یا پیشرفت ا
ای بـا های الهی را دنبال کنند. ای  در حالی است کـه عـدهعلمی با ادبیات توسعه ببینند و طراحی نظم سیاسی و اجتماعِی متناسب با آرمان

گونـه تفقـه در کنند و بـه ای ای عقالئی و خارج از خطابات شارع معرفی میصصی حوزه، امور معاش را مقولههای تختمسک به چارچوب
های تخصصی دانشگاه، ای دیگر با تمسک به چارچوبدانند و عدهمساله اداره کشور و مدل توسعه را از دایره فعالیت علمی خود خارج می

نمایند و نظام را به خاطر نپیوست  بـه قافلـه تمـدن بشـری و از آن ام ان و فرض ندارد، تلقی میتوسعه را تجربه مشترک بشری که تخطی از 
 کنند.دادن مواهب ای  الحاق، سرزنش کرده و به فقدان عقالنیت متهم میدست

ترسیم »یست بل ه با انگیزه ی علمی و تجربی آن، برای ایجاد ترس و ناامیدی در مقابل دشم  نارائه تصویر فوق از ادبیات توسعه و هیمنه
گرفتار نشود و هر دو جنا  و همـه  ،های سیاسِی صرفدر چنبره تحلیل« گام دوم»انجام شده تا « صحیح از صورت مس له و صحنه درگیری

نقد  به«   کرده باشدسعه را معیّ ایده جدید برای اداره کشور که فاصله خود با ادبیات تو»سیاستمداران با یک معیار عاد نه و مشترک مبنی بر 
تبدیل نگردد و تمرکـز « های توسعه غربیتحقق شاخصه»ی انسانی برای روزِی جوانان انقالبی، به پشتوانههای شبانهکشیده شوند و فعالیت

در صـورت  تقلیل پیدا ن ند؛ مدیری کـه« مدیر جهادی»، به دعوای سیاسی بر سر انتخاب «افزار مدیریت جهادینرم»علمی بر دستیابی به 
در تحقـق  تسـریعمجاهـدت خـود را خـرج روحیه پرکاری و  در پازل دشم  قرار خواهد گرفت وبصیرت نسبت به ابعاد توسعه غربی، عدم

خواهـد بـدل  «های انقـالبریزش»مصادیق  و خم محاسبات آن فل( شده و خود به ی ی ازقهرًا در پیچ و  الگوی توسعه غربی خواهد کرد
 شد.

وظمـت  »بیـان کـرده اسـت: « تغییـر در هفـت سرفصـل اساسـی»ر فوق، متناسب با عنوانی است که مولف بیانیه بـرای در واقع تصوی 

اقتصاد، پژوهش، عدالت، مبـارزه بـا فسـاد، ». به عبارت دیگر تغییرات انقالبی در نحوه برخورد با موضوعاتی مثل 16«روانداز پی چشم

نـدارد؛ « تغییر واقعیت حاکم بر اداره کشورهای جهـان»پرعظمت است. چون معنایی جز یک امر « معنویت، سیاست خارجی، آزادی و...
، بـه آن «های توسـعهفقدان پشتیبانی تئوریک از انقالب و قرارگرفت  در اضطرار علمی و ابتالی عملی به نسـخه»واقعیتی که ما نیز به نسبِت 

ی کفـر و اسـت بار کـه ا در موضوع و میدانی نوی  باید تـداوم پیـدا کنـد و سـلطهام ،پس مواجهه با ماّدیون و کفار همانند گام اول دچاریم.
 گر شده، ش سته شود.جلوه« نحوه حاکمیت»مصداق جدید آن در 

آن با موضوع گام اول متفاوت است و از یـک تبـدیل سـخ  « موضوع»شود، اما قطعًا ی گام اول معنا میبنابرای  گرچه گام دوم در ادامه 
است اما متوجه است که هر مرحله از سـفر )از « یک مقصد نهایی»ی مراحل سفر به دنبال رسیدن به همانند مسافری که در همه گوید.می

طلبد. یعنی گرچه انقالب اسالمی سیر در صحرا و جنگل تا عبور از دریا و کوهستان( اقتضائات خاص خود را دارد و ابزار مخصوصی را می

                                                 
؛ این ه ما «اندازی است که باید به آن برسیمعظمت چشم»ی سّوم که در ای  بیانّیه مورد نظر است، قطهن ...:اصطال  اصلی در ای  بیانّیه مورد ت کید بودهی بهچهار نقطه»مقام معظم رهبری:  .16

 .1/3/98در دیدار با دانشجویان؛ بیانات  .«خواهیم چه کار کنیم، هدف ما کجا استخواهیم برسیم، میبه کجا می
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سازگار شود و هماننـد فجـری « آمادگی برای ظهور»ی اسالم و است بار است تا از ای  طریق، با مقصد نهایِی دوگانههمواره به دنبال تعمیق 
ـ قرار گیرد، اما متوجـه اسـت  17ـ که ماموریت او، نابودی کامل است بار و حاکمیت جهانی اسالم است« طلوع و یت عظمی»صادق برای 

 اسـت ماشینی ای  مرحله از سفر، ای جدید مواجه است و ابزار مخصوص بهمرحله، با موضوع و مس له ی اسالم و است بار در ای که دوگانه
تواند جامعه ایران را بر خود سوار کرده و پس از چند سال کشور را در نقطـه خاصـی از ها، میکه به دلیل سازگاری موتور و اجزا  آن با آرمان

 آرمان الهی پیاده کند.

برد( با ارائه کلیات مم   که طراحی و تولید ماشی  )آن هم ماشینی یک جامعه را از وضع موجود به وضع مطلوب می البته روش  است 
تواند به یک نسخه علمی و عملی تبـدیل در صورتی می« پیشرفت الهی»نیست بل ه نیازمند محاسبات کّمی و دقیق است. به عبارت دیگر 

هـای م تبـی را بـر هـا و آرمانم کند که جامعه علمی کشور )اعم از حوزه و دانشـگاه( بتواننـد ارزشقد علَ « توسعه غربی»شود و در مقابل 
حاکم کنند و تغییرات معناداری در آنها پدید آورند. چـرا کـه سرنوشـت کشـور و « الگوی تخصیص، محاسبات کارشناسی و ضرائب فّنی»

به طوری که تمامی مقدورات  ؛شودهای فوق تعیی  میتی وابسته است که در عرصهکّمیا ارقام و نحوه حاکمیت و کیفیت اداره، در نهایت به
گردد. با ای  بیان است کـه عمـق صـورت مسـ له مـا در گـام دوم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور، صرف تحّقق همی  اهداف کّمی می

  .شودکند و به تغییرات علمی و تخصصی در حوزه و دانشگاه مرتب  میتوضیح پیدا می

 «تدبیر و تحقق گام دوم»ـ پیشنهادهای اوشیه برای مرحته 4

کاماًل تناسـب دارد چـرا کـه برداشـت  ایـ  گـام در یـک « گام دوم»مدت نیست اما با مس له، یک امر ساده و کوتاهگرچه حّل ای  صورت
س له در میان نخبگان و عموم انقالبیون به پذیرش برسد، ممدت باشد. اگر ای  صورتای ساده و کوتاهتواند مقولهساله نیز نمیی چهلگستره

 )تغییرات علمی در حوزه و دانشگاه( های بلندمدتمّدت را معّی  کند و همزمان با انجام آنها، ت لیفمدت و میانهای کوتاهتواند ت لیفمی
ی کّمی که توس  ادبیات توسعه پایدار برای حل مشـ الت هامدت باید تعاریف کیفی و شاخصهرا نیز به پیش ببرد. به عنوان مثال، در کوتاه

بـار »انقالبـی دربـاره جریـاِن  جوانـان مـوم  و شود، موضوع بح  علمی قرار گیرد و نخبگانگانه ارائه میهای هفتدر هر یک از سرفصل
مصداق است بار در »دقیق نسبت به  شناخت جمعی و ک اجماع نسبی دست پیدا کنند تا از طریقها به یدر ای  تعاریف و شاخصه« ارزشی

معنـا پیـدا کنـد. در ایـ  « یخرجهم م  الظلمات الـی النـور»ام ان دوری و جدایی از آن به صورت واقعی فراهم شود و  ،«نحوه حاکمیت
ری ادبیـات آید و درگیـها پدید میها و مش الت کنونی در هر یک از سرفصلشناسی جدید و درک نوینی از علت ناهنجاریصورت، آسیب

 گیرد.توسعه با وجدان انقالبی در اداره کشور، بیانی علمی و مستدّل به خود می

                                                 
 َو  َدَعاِئَمهُ  َو  ُعُمَدهُ  َو  اْلُ ْفرِ  َجَباِبَرةَ  ِبهِ  اْقُتْل  َو »ت رار شده، بنگرید: )ع(( عصر ی مربوط به حضرت ولیا سبوع نقل شده و مضمون آن در بسیاری از ادعیهکه در جمال به عنوان نمونه، به ای  دعا  .17

امَ  اَلَلةِ  ُرُ وَس  ِبهِ  اْقِصْم  َو  ِبهِ  اْلُقوَّ ةِ  ُمِمیَتةَ  َو  اْلِبْدَعةِ  َشاِرَعةَ  َو  الضَّ نَّ َیةَ  َو  السُّ اِریَ   ِبهِ  اْذُلْل  َو  اْلَباِطِل  ُمَقوِّ ْرِض  َشاِرِق مَ  ِمْ   َکاُنوا َأْیَ   َو  َکاُنوا َحْیُ   اْلُمْلِحِدیَ   َجِمیَع  َو  اْلُمَناِفِقیَ   َو  اْلَ اِفِریَ   ِبهِ  َأِبْر  َو  اْلَجبَّ
َ
 َو  اْْل

َها َو  َمَغاِرِبَها اراً  ِمْنُهْم  َتَدعَ  َ   َحتَّی َجَبِلَها َو  َسْهِلَها َو  َبْحِرَها َو  َبرِّ  .«آَثارا َلُهْم  ُتْبِقَي  َ   َو  َدیَّ
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های کّمی همراهی ن رده، نخبگان هایی از ای  تعاریف کیفی و شاخصهسپس و از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسالمی عماًل با بخش 
 18«وظمت کارکرد انقالب»گانه بپردازند تا تصویری جدیـد از های هفتفصلنظام در هر یک از سر یگذشته انقالبی باید به تحلیل رفتار

ل ای  تجارب و حذف نقاط قیمت، نحوه ت میگرفت  از ادبیات توسعه پایدار پدید آید و به جای رجوع و بازگشت از ای  تجارب ذیدر فاصله
شـدن از مند انجام شـود بـرای پیادهشده و نظامه صورت محاسبهدر دستور کار قرار گیرد؛ به نحوی که خروج از ادبیات توسعه، ب ضعف آن 

بل ـه بـا شـناخت  !شدن خـودرو نیانجامـدبه چپ ند کشیدن ترمزدستی استفاده نشود وهایی مان، از روش«توسعه»ماشیِ  در حال حرکِت 
  کاهش یابد و با استفاده از دنـده مع ـوس، بـه های علمی و عملِی انقالب، ابتدا سرعت ماشیعمیق از کارکرد ای  ماشی  و ات ا  به داشته

کره جنوبی، سـنگاپور، برزیـل، مـالزی و سـایر »یافتگی و تغییر مسیری که به سوی تدری( متوقف شود و با ش ست  گاردریِل اتوباِن توسعه
ی قـدرت سیاسـی، فرهنگـی، برتـری اسـالم در موازنـه جهـان»رفت، ای  ماشی  در مسیر جدیدی به سـوی قّلـه می« یافتگیتجارب توسعه

 قرار گیرد و همزمان با آن، تدریجًا به ساخت اتوبان جدید و طراحی خودروی نوی  مبادرت شود.   « اقتصادی

منـد از خـروج قاعده ینقشـه»در ای  صورت به جای درگیری بر سر انتخاب یک گزینه از میان مدیران جهادی، همف ری برای طراحـی 
هـای سیاسـی بـه سـوی دقـت گوییاز کلی« رفتار انقالبی در اداره کشور» کار جبهه انقالب قرار خواهد گرفت و در دستور« ادبیات توسعه

ها با محاسبات کارشناسـی متـداول و که به دلیل مواجهه ای  م موریت های جدیدی ش ل خواهد گرفتم موریت علمی سیر خواهد کرد و
هویـت »کـه هنـوز در  «قشـر جـوان متدهـد»جـز  ؛مل به آنها را نخواهد داشتساختارهای کالسیک معمول، کسی جرأت و جسارت ع

ت خود قرار داده است. اینجاست که بـه تعبیـر مولـف بیانیـه، هّم  یمنحّل نشده بل ه با بصیرتی نوی ، دوری از آن را وجهه« یافتگیتوسعه
کید بر آن روش  خواهد شد؛ همان ن 19«وظمت نق  نیروی جوان متعهد» اسـالم و »یرویی کـه بـرای دفـاع از دوگانـه جدیـد و سّر ت 

افـزاری دفـاع نرم ، مدیریِت «محاسبات کارشناسِی جن  کالسیک»در جن  تحمیلی نیز وارد معرکه شد و با در حاشیه قرار دادن « است بار
د تـا قابلیـت تعمـیم بـه همـه مقدس را با تجارب میدانی جدید به دست گرفت. ای  تجارب در گام دوم باید زبان علمـی و کّمـی پیـدا کنـ

در نحـوه  قم بزنـد و سـیطره کفـر و اسـت باررا ر« توسعه مادی و پیشرفت الهی»های اداره کشور را بیابد و از ای  طریق، دوگانه جدید عرصه
                               حاکمیت را نیز بش ند.   

 
 

ُه ََلَْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ  َه َقِويٌّ َعِزيز   َكَتَب اللَّ  اللَّ

                                                 
کید بودهی بهچهار نقطه»مقام معظم رهبری:  .18 ی مقابل حرف آن کسانی که ؛ ]یعنی[ نقطه«شده و کارکرد انقالب تا امروزراه طی عظمت»ی دّوم: نقطه ...:اصطال  اصلی در ای  بیانّیه مورد ت 

 .1/3/98بیانات در دیدار با دانشجویان؛ « .اصرار دارند بگویند انقالب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بدهد
کید بودهی بهچهار نقطه». مقام معظم رهبری: 19 احساس  ؛ نه هر جوانی؛ جوانی که احساس تعّهد کند،«عظمت نقش نیروی جوان متعّهد»ی چهارم: نقطه ...:اصطال  اصلی در ای  بیانّیه مورد ت 

 همان. «انداز مورد نظرمسئولّیت کند. عظمت نقش ای  قشر یعنی جوان متعّهد در ای  مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به آن چشم


