
انقــاب اســامی وارد گام دوم خــود شــده اســت. در ایــن گام، 
کارفرهنگــی و  مســیر جدیــدی پیــش روی ماســت و هرگونــه 
اجتماعــی بایســتی متناســب بــا شــرایط ویــژه و نویــِن گام دوم 
گام دوم -  گــردد. شــاید نقطــه ثقــل  شــکل یافتــه و عملیاتــی 
باتوجه به بیانیه رهبر انقاب- »ایجاد تحول اجتماعی توسط 

جوانان« به مثابه جهاد پیشرفت باشد. به عبارتی دیگر، جهاد 
در گام دوم، جهــاِد پیشــرفت اســت که به معنــی حرکت دادن 
مردم محله یا منطقه خود در مســیر پیشــرفت ایرانی-اســامی 
اســت. بنابراین مســئله اصلی الگــوی کارجهــادی در گام دوم 
انقاب، رجوع به مردم و هســته های خودجوش مردمی اســت 

گر این جهاد باموفقیت انجام شــود دیگر چالشی پیش روی  و ا
نظام اســامی باقی نخواهد ماند چه اینکه در هر چالشــی - از 
یــم پهلوی گرفته تا کمیته هــای مردمی اوایل  خوِد ســرنگونی رژ
انقــاب تا جنــگ و... - وقتی هســته های مردمــی خودجوش 
بــه میــدان آمده انــد، گره هــا بــاز شــده و موانع از ســرراه برداشــته 

شــده اســت. ایــن مقدمه،قســمتی از ســخنرانی دکتــر مهــرداد 
باقــری، پژوهشــگر و فعــال جهــادی اســت که در جمــع فعاالن 
جهــادی اســتان خراســان رضــوی مطــرح شــده اســت. در ایــن 
اینفوگرافی نگاهی به هسته های خودجوش مردمی در هندسه 
یــم. انقــاب اســامی- باتوجــه بــه شــرایط گام دوم - می انداز

12345
اگر روزی مسئله کشور 

دفاعی، نظامی، امنیتی یا 
سازندگی واقتصادی بود امروز 

»پیشرفت« مسئله اصلی نظام 
است؛ آن هم پیشرفت همه 

جانبه.

این پیشرفت همه جانبه همان 
معنای تمدن نوین اسامی است. 
که برای تحقق آن، باید هسته های 
مردمی وخودجوش بیش از پیش 

در این جهت سامان یابند و به 
فعالیت بپردازند.

تعریف هسته های مردمی پیشرفت

این هسته ها، نهادهایی اجتماعی، 
خودجوش و مردمی هستند که نسبت 

به »پیشرفت« و ارتقاء  وضعیت 
محله/منطقه خود اهتمام دارند و ناظر 

به آن گفتمان سازی، نیروسازی و
شبکه سازی می کنند.

الگوی عملیاتی هسته مردمی پیشرفتویژگی های هسته های مردمی پیشرفت

بعد از ترسیم شبکه مسائل منطقه/محله، 
و نیز احصاء ظرفیت ها، در واقع بانک 

اطاعاتی منطقه شکل می گیرد. این بانک، 
نشان دهنده اولویت ها و شبکه مسائل 

منطقه برای طراحی عملیات است.

یک جمع حداقلی 
ولی بالفعل

عدالتخواهی

آتش به اختیار

تمدن اسالمیجامعه اسالمیدولت اسالمینظام اسالمیانقالب اسالمی

استعداد  شبکه 
سازی  اجتماعی

دارای شبکه 
وسازمان درونی

جمع همگن

مسئله محور

دارای استعداد و 
خالقیت در ایده ها
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شناخت مسائل منطقه

شناخت ظرفیت های منطقه

تحلیل کالن منطقه

طراحی کالک عملیات

دکتر مهرداد باقری


