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کلمه نخست

با هم قوی میشویم
قدرت واژهای اســت که با زندگی پیوند خورده اســت .زنده کســی اســت که توان حرکت و
انجــام کارهایــش را دارد و مــرده چنیــن توانــی نــدارد .فرق جامعه زنــده و مرده نیز در همین
است .جامعه زنده میتواند کارهایی را اراده کند و انجام دهد و جامعه مرده فاقد این توان
اســت .فــرد زنــده عالیــم حیاتــی دارد و بهخطــر افتــادن ایــن عالیم ،وضع آن فــرد را بحرانی
میکند .اما عالیم حیاتی یک جامعه چیست ؟ چگونه میتوان دریافت جامعه دچار بحران
است یا در شرایط عادی بهسر میبرد؟
به نظر میرسد مهمترین ویژگی حیات جامعه این است که چگونه سازوکار انتخاب و اراده
آن عمل میکند .قدرت اجتماعی که نتیجه آن قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت است در
پی تجمیع خواست عمومی محقق میشود .یعنی نخست خواست و هدفی از سوی جامعه
مهم تلفی میشود بعد از آن ،دستیافتن به این هدف به یک نیاز تبدیل میشود ،سپس
اقدام برای پیجویی آن آغاز میشود .پس مرحله نخست این است که افراد یک جمع در
یک خواسته به توافق برسند  .در خواستن یک موضوع یا هدف به نقطه مشترک برسند.
شیوه مفاهمه را بدانند و نتیجه را دنبال کنند.
جامعــه مــا چگونــه بــه خواســت عمومــی میرســد و چگونــه بــه ایــن خواســت جامــه عمــل
میپوشاند و برای تحقق آن چه میکند؟ انتخابات مهمترین مظهر و محل تجلی خواست
جامعه است .اما تنها مظهر نیست .حضور در مراسمها و اشتراک نظر در کاری یا موضوعی
نیز محل تجلی ارادهها و خواستهاست .روزهای گذشته مظهر حضور مردم و محل تجلی
خواســتهای آنان بود .حضور در مراســم تشــییع شــهید حاج قاســم ســلیمانی و همراهان
مجاهدش در شهرهای مختلف کشور ،حضور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه ،حضور
در انتخابات مجلس شورای اسالمی از این نمونههاست که اراده عمومی را متجلی میکند.
عالوه بر اینها بروز عمومی احساســات نیز نشــاندهنده میل و خواســت عمومی اســت .در
ماجرای ســقوط هواپیمای مســافربری نیز احساســات عمومی جامعه برانگیخته شــد .این
تاســف و تاثر عمومی نیز نشــانه خواســت عمومی و اراده جمعی در اهمیت امنیت و حفظ
سالمت و جان هموطنان است .موضوعی مهم که چنانکه مسئوالن مربوط اعالم کردهاند
باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
قدرتمند شدن یک کشور به همین توجه و استفاده از مظاهر اراده گروهی مردم است .اگر
خواست عمومی درست شکل بگیرد و درست در مجرای تصمیمگیری و اعمال قدرت قرار
بگیرد توانایی و اقتدار حاکمیت پدید میآید .اگر غیر از این باشد از قدرت حاکمیت کاسته
میشــود  .اگر جمهوری اســامی ایران در ســالهای پس از پیروزی انقالب اســامی توانسته
بهرغم همه فشارها و دسیسهها و دشمنیها استوار بماند ناشی از این قدرت درونی است.
ناشی از تجمیع اراده مردم ودانستن خواست مردم وپیگیری اراده آنان است .اگر این افتدار
حفظ شود نتایج مبارکی برای این کشور دروی خواهد داشت.
قوی شدن به همین معناست؛ یعنی سوق دادن و تجمیع اراده مردم بر خواستها و اهداف
مشخص ومشترک و تالش و برنامهریزی برای حصول نتیجه.
بیانیه گام دوم که این شماره مهروماه را به بررسی آن از ابعاد گوناگون اختصاص دادهایم
بر همين موضوع تاكيد دارد كه چگونه قوي شــویم .اوال قوی شــدن را در دســترس میداند
ثانیــا آنــرا ضــروری میشــمارد .مهمتریــن رکن قوی شــدن حضور مــردم در صحنه و تدارک
حضور آ گاهانه است.
یاسر احمدوند
سردبیر
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ایـن شـماره از «مهـر و مـاه» بـه مناسـبت سـالگرد صـدور بیانیـه «گام دوم
انقلاب اسلامی» بـه صـورت ویـژه بـه بازخوانـی ،تبییـن و تحلیـل ایـن
بیانیـه اختصـاص یافتـه اسـت .سـال گذشـته در چهلمیـن سـال پیـروزی
انقلاب اسلامی ایـران حضـرت آیـتاهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب
اسلامی بـا صـدور ایـن بیانیه دسـتاوردهای چهـار دهه گذشـته جمهوری
اسلامی ایـران را تبییـن نمودنـد و توصیههایـی بنیادیـن بهمنظور «جهاد
بـزرگ بـرای سـاختن ایـران اسلامی بزرگ» خطـاب به ملت ایـران به ویژه
جوانـان ارائـه فرمودنـد .در بخـش راهبـرد «مهـر و ماه» متن ایـن بیانیه در
یشـود.
سـه قسـمت متوالـی تقدیـم م 

راهــــــــبرد

ّ
خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی
انقالب یعنی «ما میتوانیم»
سالم ویژه به جوانان

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

بازخوانی بخش نخست
بیانیه «گام دوم انقالب اسالمی»

خودسازی
جامعهپردازی و
ّ
تمدنسازی
در چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران حضـرت آیـتاهلل
خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـا صـدور بیانیـه «گام دوم انقلاب
اسلامی» ضمـن تبییـن دسـتاوردهای شـگرف چهـار دهـه گذشـته ،توصیههایـی
اساسـی بهمنظـور «جهـاد بـزرگ بـرای سـاختن ایـران اسلامی بـزرگ» خطـاب بـه
ملت ایران به ویژه جوانان ارائه فرمودند .برای استفاده بهتر مخاطبان از محتوای
ایـن بیانیـه راهبـردی ،متـن آن را در سـه بخـش تقدیـم میکنیـم.
بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحمدهلل ّ
رب العالمین و الصاله و الســام علی ســیدنا محمد و آلــه الطاهرین و صحبه
ّ
المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین.
ّ
از میان همه ّملتهای زیر ســتم ،کمتر ّملتی به انقالب ّ
همت میگمارد؛ و در میان ملتهایی
که بهپاخاســته و انقالب کردهاند ،کمتر دیده شــده که توانسته باشــند کار را به نهایت رسانده
ّ
و بهجز تغییــر حکومتها ،آرمانهــای انقالبی را حفظ کرده باشــندّ .اما انقالب ُپرشــکوه ملت
ّ
ایران کــه بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید اســت ،تنها انقالبی اســت که یک چله
ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت ســر نهاده و در برابر همه وسوسههایی که غیر
قابل مقاومت به نظر میرســیدند ،از کرامت خود و اصالت شــعارهایش صیانــت کرده و اینک
وارد ّدومین مرحله خودســازی و جامعهپردازی و ّ
تمدنســازی شــده اســت .درودی از اعماق
ّ
جهانی
دل بر این ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و
ِ
چهل سال ّدوم میشود.
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آغاز عصر جدید
آن روز کــه جهــان میــان شــرق و غــرب ّ
مــادی تقســیم شــده
بــود و کســی گمــان یــک نهضــت بــزرگ دینــی را نمیبــرد،
انقالب اســامی ایــران ،با قــدرت و شــکوه پا به میــدان نهاد؛
چهارچوبهــا را شکســت؛ کهنگــی کلیشــهها را بــه رخ دنیــا
کشــید؛ دیــن و دنیــا را در کنــار هــم مطــرح کــرد و آغــاز عصــر
جدیدی را اعالم نمــود .طبیعی بود که ســردمداران گمراهی
و ستم واکنش نشان دهندّ ،اما این واکنش ناکام ماند .چپ
راســت مدرنیته ،از تظاهر به نشــنیدن این صــدای جدید و
و
ِ
متفاوت ،تا تالش گســترده و گونهگون برای خفه کردن آن،
اجل محتوم خود نزدیکتر شــدند .اکنون با
هرچه کردند به ِ
گذشت چهل جشن ســاالنه انقالب و چهل دهه فجر ،یکی از
آن دو کانون دشــمنی نابــود شــده و دیگری با مشــکالتی که
خبر از نزدیکی احتضار میدهند ،دســتوپنجه نرم میکند!
و انقــاب اســامی بــا حفــظ و پایبنــدی بــه شــعارهای خــود
همچنان به پیش میرود.
شعارهای جهانی و فطری
برای همهچیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض
کردّ ،امــا شــعارهای جهانی ایــن انقالب دینــی از ایــن قاعده
مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد،
زیرا فطرت بشــر در همه عصرها با آن سرشته اســت .آزادی،
معنویــت ،عدالــت ،اســتقاللّ ،
ّ
ّ
عقالنیــت،
عــزت،
اخــاق،
برادری ،هیچ یک به یک نســل و یک جامعه مربوط نیست
تــا در دورهای بدرخشــد و در دورهای دیگــر افــول کنــد .هرگز
نمیتــوان مردمــی را ّ
تصــور کــرد کــه از ایــن چشــماندازهای
مبــارک دلزده شــوند .هــرگاه دلزدگــی پیــش آمــده ،از
رویگردانی مســئوالن از ایــن ارزشهای دینی بوده اســت و
ّ
نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.
انقالب اســامی همچون پدیــدهای زنــده و بــااراده ،همواره
دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش اســتّ ،اما
حس ّ
تجدیدنظرپذیــر و اهل انفعال نیســت .به نقدها ّ
اســیت
مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان
حرفهــای بیعمــل میشــماردّ ،امــا بــه هیــچ بهانــهای از
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ارزشهایــش کــه بحمــداهلل بــا ایمــان دینــی مــردم آمیخته
است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اســامی پس از نظامسازی،
به رکود و خموشــی دچار نشــده و نمیشــود و میان جوشــش
انقالبــی و نظــم سیاســی و اجتماعــی تضــاد و ناســازگاری
نمیبیند ،بلکه از ّ
نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
ّ
متحجــر و در برابــر پدیدههــا و
جمهــوری اســامی،
موقعیتهای نــو به نو ،فاقــد احســاس و ادراک نیســت ،اماّ
ّ
ّ
به اصــول خــود بــه شــدت پایبنــد و بــه مرزبندیهــای خود
بــا رقیبــان و دشــمنان به ّ
شــدت ّ
حســاس اســت .بــا خطوط
اصلی خود هرگــز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم اســت که
چــرا بمانــد و چگونــه بماند .بیشــک فاصلــه میــان بایدها و
ّ
واقعیتها ،همواره وجدانهای آرمانخــواه را عذاب داده و
میدهدّ ،اما این ،فاصلهای طیشدنی است و در چهل سال

گذشــته در مواردی بارها طی شده اســت و بیشک در آینده،
با حضور نســل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه ،با قدرت بیشتر
طی خواهد شد.

سربلندی ایران و ایرانی
ّ
انقالب اســامی ملت ایران ،قدرتمند ّاما مهربان و باگذشــت
و ّ
حتی مظلوم بوده است .مرتکب افراطها و چپرویهایی
که مایــه ننــگ بســیاری از قیامها و جنبشها اســت ،نشــده
حتی بــا آمریکا و ّ
اســت .در هیچ معرکهای ّ
صــدام ،گلوله ّاول
ّ
را شــلیک نکــرده و در همــه مــوارد ،پــس از حملــه دشــمن از
خود دفاع کــرده و ّ
البته ضربــت متقابل را محکم فــرود آورده
اســت .این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحــم و خونریز بوده
و نه منفعل و ّ
مــردد .با صراحت و شــجاعت در برابر زورگویان
و گردنکشــان ایســتاده و از مظلومــان و مســتضعفان دفــاع
کرده اســت .این جوانمــردی و ّ
مروت انقالبــی ،این صداقت
و صراحــت و اقتدار ،ایــن دامنه عمل جهانــی و منطقهای در
کنار مظلومــان جهان ،مایه ســربلندی ایران و ایرانی اســت،
و همواره چنیــن باد .اینــک در آغــاز فصل جدیــدی از زندگی
جمهوری اســامی ،این بنده ناچیز مایلم بــا جوانان عزیزم،
نســلی که پــا به میــدان عمــل میگــذارد تــا بخش دیگــری از
جهاد بــزرگ برای ســاختن ایران اســامی بــزرگ را آغــاز کند،
سخن بگویم .سخن ّاول درباره گذشته است.
سخن از گذشته
عزیــزان! نادانســتهها را جز بــا تجربه خــود یا گوش ســپردن
به تجربه دیگــران نمیتوان دانســت .بســیاری از آنچه را ما
دیده و آزمودهایم ،نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است .ما
دیدهایم و شــما خواهید دید .دهههای آینده دهههای شما
اســت و شــمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود
حراست کنید و آن را هرچه بیشــتر به آرمان بزرگش که ایجاد
ّ
تمــدن نویــن اســامی و آمادگی بــرای طلوع خورشــید والیت
عظمــی (ارواحنافداه) اســت ،نزدیک کنید .برای برداشــتن
گامهای اســتوار در آینده ،باید گذشته را درســت شناخت و از
تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،درو غها
به جای حقیقــت خواهند نشســت و آینده مــورد تهدیدهای
ناشــناخته قرار خواهد گرفت .دشــمنان انقالب با انگیزهای

دهههای آینده
دهههای شما
است و شمایید
که باید کارآزموده
و ُپرانگیزه از
انقالب خود
حراست کنید و
آن را هرچه بیشتر
به آرمان بزرگش
که ایجاد ّ
تمدن
نو ین اسالمی
و آمادگی برای
طلوع خورشید
والیت عظمی
(ارواحنافداه)
است ،نزدیک
کنید

قــوی ،تحریــف و درو غپــردازی درباره گذشــته و ّ
حتــی زمان
حــال را دنبال میکننــد و از پول و همــه ابزارها بــرای آن بهره
میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آ گاهی بســیارند؛ حقیقت را
از دشمن و پیادهنظامش نمیتوان شنید.
نقطه صفر
انقــاب اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطــه صفــر آغــاز
ً
شــد؛ ّاوال :همهچیز علیــه ما بود ،چــه رژیم فاســد طاغوت که
عالوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودنّ ،اولین
رژیم ســلطنتی در ایران بود که به دســت بیگانه -و نه به زور
ســر کار آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی
شمشیر خود -بر ِ
هــای غربی ،و چــه وضع به ّ
شــدت نابســامان
دیگــر از دولت
داخلــی و عقبافتادگی شــرمآور در علم و ّفناوری و سیاســت
ً
و ّ
معنویــت و هــر فضیلت دیگــر .ثانیــا :هیچ تجربه پیشــینی
و راه طیشــدهای در برابــر مــا وجــود نداشــت .بدیهی اســت
کــه قیامهــای مارکسیســتی و امثــال آن نمیتوانســت بــرای
انقالبی که از متن ایمان و معرفت اســامی پدید آمده اســت،
الگــو محســوب شــود .انقالبیــون اســامی بــدون سرمشــق و
ّ
ّ
اسالمیت و ابزارهای
جمهوریت و
تجربه آغاز کردند و ترکیب
تشــکیل و پیشــرفت آن ،جز با هدایت الهــی و قلــب نورانی و
اندیشــه بزرگ امام خمینی ،به دست نیامد .و این نخستین
درخشش انقالب بود.
تقابل اسالم و استکبار
ّ
پــس آنــگاه انقــاب ملــت ایــران ،جهــان دوقطبــی آن روز را
به جهــان ســهقطبی تبدیل کــرد و ســپس با ســقوط و حذف
شــوروی و اقمارش و پدیــد آمــدن قطبهای جدیــد قدرت،
تقابل دوگانه جدید «اسالم و استکبار» پدیده برجسته جهان
معاصر و کانون ّ
توجه جهانیان شد .از سویی نگاه امیدوارانه
ّ
ملتهای زیر ســتم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی
دولتهــای مایل به اســتقالل ،و از ســویی نــگاه کینهورزانه
و بدخواهانــه رژیمهــای زورگــو و قلدرهــای باجطلــب عالم،
بدان دوخته شد .بدینگونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله
بســتر راحــت آرمیــده را بیــدار کــرد؛
انقــاب ،فرعونهــای در
ِ
دشــمنیها با همــه ّ
شــدت آغاز شــد و اگــر نبود قــدرت عظیم
ّ
ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آســمانی و تأییدشــده امام
عظیم ّ
الشــأن مــا ،تــاب آوردن در برابــر آنهمــه خصومــت و
شقاوت و توطئه و خباثت ،امکانپذیر نمیشد.
بهرغم همه این مشــکالت طاقتفرســا ،جمهوری اســامی
روزبهروز گامهای بلندتر و اســتوارتری به جلو برداشــت .این
چهل ســال ،شــاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و
پیشــرفتهای شــگفتآور در ایران اســامی اســت .عظمت
ّ
پیشــرفتهای چهلســاله ملت ایران آنگاه بهدرســتی دیده
میشــود که این ّمدت ،با ّمدتهای مشــابه در انقالبهای
بزرگــی همچــون انقــاب فرانســه و انقــاب اکتبــر شــوروی و
ّ
مدیریتهای جهادی الهامگرفته
انقالب هند مقایسه شود.
از ایمــان اســامی و اعتقــاد به اصــل «مــا میتوانیم» کــه امام
بزرگــوار به همه مــا آموخت ،ایــران را بــه ّ
عزت و پیشــرفت در
همه عرصهها رسانید.
دوره جدید
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بازخوانی بخش میانی بیانیه «گام دوم انقالب اسالمی»

انقالب یعنی
«ما میتوانیم»

برکات بزرگ انقالب اسالمی
انقالب به یک انحطــاط تاریخی طوالنــی پایان داد
و کشــور کــه در دوران پهلــوی و قاجار به ّ
شــدت تحقیر شــده
و به ّ
شــدت عقــب مانده بــود ،در مســیر پیشــرفت ســریع قرار
گرفت؛ در گام نخســت ،رژیم ننگین ســلطنت اســتبدادی را
به حکومت مردمی و مردمســاالری تبدیل کــرد و عنصر اراده
ّ
ملــی را که جانمایه پیشــرفت همهجانبه و حقیقی اســت در
ّ
مدیریت کشــور وارد کــرد؛ آنــگاه جوانان را میــداندار
کانــون
ّ
اصلــی حــوادث و وارد عرصــه مدیریــت کــرد؛ روحیــه و بــاور
«ما میتوانیــم» را به همــگان منتقل کــرد؛ به برکــت تحریم
دشــمنان ّ ،اتکاء به توانایی داخلــی را به همــه آموخت و این
منشأ برکات بزرگ شد:
ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
امنیت کشور و ّ
ّاو ًال :ثبات و ّ
تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها
ّ
را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد
و معجزه پیروزی در جنگ هشتســاله و شکست رژیم بعثی
و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیاش را پدید آورد.
موتور پیشران کشور
ً
ثانیا :موتور پیشــران کشــور در عرصه علم و ّفنــاوری و ایجاد
زیرســاختهای حیاتــی و اقتصــادی و عمرانــی شــد کــه تــا
اکنون ثمــرات بالنده آن روزبــهروز فراگیرتر میشــود .هزاران
شــرکت دانشبنیــان ،هــزاران طــرح زیرســاختی و ضــروری
بــرای کشــور در حوزههــای عمــران و حملونقــل و صنعت و
نیرو و معدن و ســامت و کشــاورزی و آب و غیــره ،میلیونها
تحصیلکرده دانشــگاهی یا در حال تحصیل ،هــزاران واحد
دانشگاهی در سراسر کشــور ،دهها طرح بزرگ از قبیل چرخه
ّ
ســوخت هســتهای ،ســلولهای بنیــادیّ ،فنــاوری نانــو،
ّ
زیســت ّ
فناوری و غیره بــا رتبههای نخســتین در کل جهان،
شــصت برابر شــدن صــادرات غیرنفتی ،نزدیــک بــه ده برابر
شــدن واحدهــای صنعتــی ،دهها برابــر شــدن صنایــع از نظر
کیفــی ،تبدیل صنعــت مونتاژ بــه ّفناوری بومی ،برجســتگی
محســوس در رشــتههای گوناگــون مهندســی از جملــه در
صنایــع دفاعــی ،درخشــش در رشــتههای مهــم و ّ
حســاس
ّ
مرجعیــت در آن و دههــا نمونــه دیگــر از
پزشــکی و جایــگاه
پیشــرفت ،محصــول آن روحیــه و آن حضــور و آن احســاس
ایران
جمعی اســت که انقــاب برای کشــور بــه ارمغــان آوردِ .
پیش از انقالب ،در تولید علم و ّفنــاوری صفر بود ،در صنعت
بهجز مونتاژ و در علم بهجز ترجمه هنری نداشت.

بیانیـه «گام دوم انقلاب» تجدیـد مطلعـی خطـاب بـه ملـت ایـران و بهویـژه
جوانـان و منشـوری بـرای «دومیـن مرحلـه خودسـازی ،جامعهپـردازی و
تمدنسازی» است .این بیانیه فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی را رقم خواهد
زد .در بخـش میانـی ایـن بیانیـه رهبـر معظـم انقالب اسلامی بـه برکات بـزرگ انقالب
اشـاره فرمودهانـد کـه بـا هـم میخوانیـم.
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اوج مشارکت مردمی
ً
ثالثا :مشــارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات،
ّ
مقابلــه بــا فتنههــای داخلــی ،حضــور در صحنههــای ملی و
استکبارســتیزی بــه اوج رســانید و در موضوعــات اجتماعــی
مانند کمکرســانیها و ّفع ّ
الیتهای نیکــوکاری که از پیش
از انقــاب آغــاز شــده بــود ،افزایــش چشــمگیر داد .پــس از
انقالب ،مردم در مسابقه خدمترسانی در حوادث طبیعی و
کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

ارتقاء بینش سیاسی
ً
رابعــا :بینــش سیاســی آحــاد مــردم و نــگاه آنــان بــه مســائل
بینالمللی را به گونه شگفتآوری ارتقاء داد .تحلیل سیاسی
و فهــم مســائل بینالمللــی در موضوعاتی همچــون جنایات
غرب بخصوص آمریکا ،مســئله فلســطین و ظلم تاریخی به
ّ
ملت آن ،مســئله جنگافروزیهــا و رذالتهــا و دخالتهای
ّ
قدرتهــای قلــدر در امــور ملتهــا و امثــال آن را از انحصــار
طبقه محدود و عزلتگزیدهای به نام روشنفکر ،بیرون آورد؛
اینگونه ،روشنفکری میان عموم مردم در همه کشور و همه
ســاحتهای زندگی جاری شــد و مســائلی از این دســت ّ
حتی
برای نوجوانان و نونهاالن ،روشن و قابل فهم گشت.
عدالت
ً ّ
خامســا :کفــه عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومی کشــور
ســنگین کــرد .نارضایتــی ایــن حقیــر از کارکــرد عدالــت در
کشــور بــه دلیــل آنکــه ایــن ارزش واال بایــد گوهــر بیهمتا بر
تــارک نظــام جمهوری اســامی باشــد و هنــوز نیســت ،نباید
بــه ایــن معنــی گرفتــه شــود کــه بــرای اســتقرار عدالــت کار
انجــام نگرفته اســتّ .
واقعیــت آن اســت که دســتاوردهای
مبارزه بــا بیعدالتــی در ایــن چهار دهــه ،با هیــچ دوره دیگر
گذشــته قابــل مقایســه نیســت .در رژیــم طاغوت بیشــترین
خدمــات و درآمدهــای کشــور در اختیــار گــروه کوچکــی از
پایتختنشــینان یــا همســانان آنــان در برخی دیگــر از نقاط
کشــور بود .مــردم بیشــتر شــهرها بهویــژه مناطق دوردســت
ً
و روســتاها در آخر فهرســت و غالبا محــروم از نیازهــای ّاو ّلیه
زیرســاختی و خدمترســانی بودنــد .جمهــوری اســامی در
ّ
ّ
حاکمیتهــای جهــان در جابهجایــی
شــمار موفقتریــن
خدمــت و ثــروت از مرکــز بــه همهجــای کشــور ،و از مناطــق
ّ
مرفهنشــین شــهرها به مناطق پاییندســت آن بوده است.
آمار بــزرگ راهســازی و خانهســازی و ایجــاد مراکــز صنعتی و
اصالح امور کشــاورزی و رســاندن برق و آب و مراکز درمانی و
واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین
ً
مناطــق کشــور ،حقیقتــا افتخارآفریــن اســت؛ بیشــک این
همه ،نه در تبلیغات نارســای مســئوالن انعکاس یافته و نه
زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده اســت؛
ولی هســت و حســنهای برای مدیــران جهــادی و بااخالص
نزد خدا و خلق اســتّ .
البته عدالت مورد انتظار در جمهوری
اسالمی که مایل اســت پیرو حکومت علوی شــناخته شود،
بسی برتر از اینها اســت و چشــم امید برای اجرای آن به شما
جوانها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
افزایش معنویت و اخالق
ً
ّ
معنویــت و اخــاق را در فضای عمومــی جامعه
سادســا :عیار
بهگونهای چشــمگیر افزایش داد .این پدیده مبــارک را رفتار
و منش حضرت امام خمینــی در طول دوران مبــارزه و پس از
پیروزی انقالب ،بیش از هر چیز رواج داد؛ آن انســان معنوی
و عــارف و وارســته از پیرایههــای ّ
مــادی ،در رأس کشــوری
قــرار گرفــت کــه مایههــای ایمــان مردمش بســی ریشــهدار و
عمیــق بــود .هرچنــد دســت تطــاول تبلیغات ّ
مــروج فســاد و

در تمام این
چهل سال،
تسلیمناپذیری
و صیانت و
پاسداری از
انقالب و عظمت
و هیبت الهی آن و
گردن برافراشته آن
در مقابل دولتهای
ّ
متکبر و مستکبر،
ّ
خصوصیت
شناختهشده ایران
و ایرانی بهو یژه
جوانان این مرز
و بوم بهشمار
میرفته است

بیبندوبــاری در طــول دوران پهلویهــا بــه آن ضربههــای
ســخت زده و لجنــزاری از آلودگــی اخالقــی غربی را بــه درون
زندگــی مــردم ّ
متوســط و بخصــوص جوانــان کشــانده بــود،
ولی رویکرد دینــی و اخالقــی در جمهوری اســامی ،دلهای
مســتعد و نورانی بهویــژه جوانــان را مجــذوب کــرد و فضا به
سود دین و اخالق دگرگون شد.
مجاهدتهــای جوانــان در میدانهــای ســخت از جملــه
دفاع ّ
مقــدس ،بــا ذکــر و دعــا و روحیــه بــرادری و ایثــار همراه
شــد و ماجراهای صدر اســام را زنــده و نمایان در برابر چشــم
همه نهــاد .پــدران و مــادران و همســران با احســاس وظیفه
دینــی از عزیــزان خــود کــه بــه جبهههــای گوناگــون جهــاد
میشــتافتند دل کندند و ســپس ،آنگاه که با پیکر خونآلود
یا جســم آســیبدیده آنان روبهرو شــدند ،مصیبت را با شــکر
همــراه کردنــد .مســاجد و فضاهــای دینــی رونقی بیســابقه
گرفت .صــف نوبت برای اعتــکاف از هزاران جوان و اســتاد و
دانشــجو و زن و مرد و صف نوبــت برای اردوهــای جهادی و
جهاد ســازندگی و بســیج ســازندگی از هزاران جوان داوطلب
و فــداکار آ کنــده شــد .نمــاز و حــج و روزهداری و پیــادهروی
زیارت و مراســم گوناگون دینــی و انفاقــات و صدقات واجب
و مســتحب در همهجا بهویژه میان جوانان رونــق یافت و تا
ّ
باکیفیتتر شده اســت .و اینها همه
امروز ،روزبهروز بیشــتر و
در دورانــی ّاتفاق افتاده که ســقوط اخالقی روزافــزون غرب و
پیروانش و تبلیغــات ُپرحجم آنان برای کشــاندن مــرد و زن
به لجنزارهای فساد ،اخالق و ّ
معنویت را در بخشهای عمده
عالم منزوی کرده اســت؛ و ایــن معجزهای دیگــر از انقالب و
نظام اسالمی ّفعال و پیشرو است.
ایستادگی برابر مستکبران جهان
ً
ســابعا :نمــاد ُپ ّ
رابهــت و باشــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگی در
برابــر قلــدران و زورگویــان و مســتکبران جهــان و در رأس آنان
آمریکای جهانخــوار و جنایتکار ،روزبهروز برجســتهتر شــد.
در تمام این چهل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری
از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشــته آن در
ّ
مقابل دولتهای ّ
خصوصیت شناختهشده
متکبر و مســتکبر،
ایــران و ایرانی بهویژه جوانان این مرز و بوم بهشــمار میرفته
اســت .قدرتهای انحصارگر جهــان که همــواره حیات خود
را در دستاندازی به اســتقالل دیگر کشــورها و پایمال کردن
منافع حیاتی آنها برای مقاصد شــوم خود دانستهاند ،در برابر
ّ
ایــران اســامی و انقالبــی ،اعتــراف بــه ناتوانــی کردنــد .ملت
ایــران در فضــای حیاتبخــش انقــاب توانســت نخســت
دستنشــانده آمریکا و عنصر خائن به ّملت را از کشــور َ
براند و
پس از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور با
قدرت و ّ
شدت جلوگیری کند.
انقالب چهلساله و گام بزرگ دوم
جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصلهای عمده در
سرگذشت چهلساله انقالب اسالمی اســت؛ انقالب عظیم و
پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ ّ
دوم
را در پیشبرد آن بردارید.
دوره جدید
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محصول تالش چهلساله ،اکنون برابر چشم ما است :کشور
و ّملتــی مســتقل ،آزاد ،مقتدرّ ،
باعــزتّ ،
متدین ،پیشــرفته در
علم ،انباشــته از تجربههایــی گرانبهــا ،مطمئــن و امیدوار،
دارای تأثیر اساســی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل
جهانی ،رکورددار در شــتاب پیشــرفتهای علمــی ،ر کورددار
در رســیدن به رتبههای باال در دانشهــا و ّفناوریهای مهم
ّ
از قبیــل هســتهای و ســلولهای بنیــادی و نانــو و هوافضــا و
امثــال آن ،ســرآمد در گســترش خدمــات اجتماعــی ،ســرآمد
در انگیزههــای جهــادی میــان جوانــان ،ســرآمد در ّ
جمعیــت
جــوان کارآمــد ،و بســی ویژگیهــای افتخارآمیــز دیگــر کــه
همگی محصول انقــاب و نتیجه جهتگیریهــای انقالبی
و جهــادی اســت .و بدانیــد که اگــر بی ّ
توجهــی به شــعارهای
انقــاب و غفلــت از جریــان انقالبــی در برهههایــی از تاریــخ
چهلساله نمیبود -که ّ
متأســفانه بود و خسارتبار هم بود-
بیشــک دســتاوردهای انقالب از این بسی بیشــتر و کشور در
مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از
مشکالت کنونیوجودنمیداشت.
تغییر چالشها
ایــران مقتــدر ،امروز هــم ماننــد آغــاز انقــاب بــا چالشهای
ً
مســتکبران روبهرو اســت ّاما با تفاوتی کامال معنیدار .اگر آن
روز چالش بــا آمریکا بر ســر کوتاه کردن دســت ّ
عمــال بیگانه
یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیســتی در تهران یا رسوا کردن
ســر حضور ایران مقتدر در
النه جاسوسی بود ،امروز چالش بر ِ
مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن بســاط نفوذ نامشروع
آمریکا از منطقهی غرب آســیاو حمایت جمهوری اســامی از
مبارزات مجاهدان فلســطینی در قلب سرزمینهای اشغالی
و دفــاع از پرچــم برافراشــته حــزباهلل و مقاومــت در سراســر
این منطقه اســت .و اگــر آن روز ،مشــکل غــرب جلوگیــری از
خریــد تســلیحات ابتدایی بــرای ایران بــود  ،امروز مشــکل او
جلوگیری از انتقال ســاحهای پیشــرفته ایرانی به نیروهای
مقاومت اســت .و اگــر آن روز گمان آمریــکا آن بود کــه با چند
ایرانــی خودفروختــه یــا بــا چنــد هواپیمــا و بالگــرد خواهــد
ّ
توانســت بر نظام اســامی و ملت ایران فائق آیــد ،امروز برای
مقابله سیاســی و ّ
امنیتی با جمهوری اسالمی ،خود را محتاج
به یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند و
ّ
البته باز هم در رویارویی ،شکســت میخورد .ایران به برکت
ّ
انقــاب ،اکنــون در جایگاهی متعالی و شایســته ملــت ایران
در چشــم جهانیان و عبورکرده از بســی گردنههای دشــوار در
مسائل اساسی خویش است.
جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی
ّاما راه طیشــده فقط قطعهای از مســیر افتخارآمیز به ســوی
آرمانهــای بلند نظــام جمهوری اســامی اســت .دنباله این
دشواری گذشــتهها نیست ،باید
مســیر که به گمان زیاد ،به
ِ
با ّ
همت و هشــیاری و سرعت عمل و ابتکار شــما جوانان طی
شــود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان،
ّفعــاالن جــوان ،در همــه میدانهــای سیاســی و اقتصــادی
و فرهنگــی و بینالمللــی و نیــز در عرصههای دیــن و اخالق و
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اگر بی ّ
توجهی
به شعارهای
انقالب و غفلت
از جر یان انقالبی
در برهههایی از
تار یخ چهلساله
نمیبود -که
ّ
متأسفانه بود و
خسارتبار هم
بود -بیشک
دستاوردهای
انقالب از این
بسی بیشتر و
کشور در مسیر
رسیدن به
آرمانهای بزرگ
بسی جلوتر بود
و بسیاری از
مشکالت کنونی
وجود نمیداشت

ّ
ّ
مسئولیت
معنویت و عدالت ،باید شانههای خود را به زیر بار
دهنــد ،از تجربههــا و عبرتهای گذشــته بهره گیرنــد ،نگاه
انقالبــی و روحیــه انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه کار بندند و
ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی بسازند.
نیروی انســانی مســتعد و کارآمد بــا زیربنای عمیــق و اصیل
ایمانی و دینی؛ مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور
نکته ّ
مهمی که باید آیندهســازان در نظر داشــته باشــند ،این
ّ
اســت که در کشــوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیتهای
طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بســیاری از این ّ
ظرفیتها
با غفلت دســتاندرکاران تاکنون بیاســتفاده یا کماستفاده
مانده اســتّ .
همتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی،
ّ
ّ
خواهند توانســت آنها را فعال و در پیشــرفت مادی و معنوی
کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهمتریــن ّ
ظرفیــت امیدبخــش کشــور ،نیــروی انســانی
مســتعد و کارآمــد با زیربنــای عمیــق و اصیل ایمانــی و دینی
جمعیت جــوان زیر  ۴۰ســال کــه بخش ّ
اســتّ .
مهمــی از آن
ّ
نتیجه موج جمعیتی ایجادشــده در دهه  ۶۰اســت ،فرصت
ارزشــمندی بــرای کشــور اســت ۳۶ .میلیــون نفــر در ســنین
میانــه  ۱۵و  ۴۰ســالگی ،نزدیــک بــه  ۱۴میلیــون نفــر دارای
تحصیــات عالــی ،رتبــه ّ
دوم جهــان در دانشآموختــگان
علوم و مهندســی ،انبوه جوانانی کــه با روحیه انقالبی رشــد
کرده و آماده تالش جهادی برای کشــورند ،و جمع چشمگیر
ّ
جوانان محقــق و اندیشــمندی که بــه آفرینشهــای علمی
و فرهنگــی و صنعتــی و غیــره اشــتغال دارنــد؛ اینهــا ثــروت
عظیمــی برای کشــور اســت که هیــچ اندوختــه ّ
مــادی با آن
مقایسه نمیتواند شد.
فهرست طوالنی فرصتهای مادی
بهجــز اینها ،فرصتهــای ّ
مادی کشــور نیز فهرســتی طوالنی
را تشــکیل میدهد که مدیران کارآمــد و ُپرانگیــزه و خردمند
میتواننــد بــا ّفعــال کــردن و بهرهگیــری از آن ،درآمدهــای
ّ
ملــی را بــا جهشــی نمایــان افزایــش داده و کشــور را ثروتمنــد
و بینیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمادبهنفــس کننــد
و مشــکالت کنونــی را برطــرف نماینــد .ایــران بــا دارا بــودن
یک درصــد ّ
جمعیــت جهــان ،دارای  ۷درصد ذخایــر معدنی
جهان اســت :منابــع عظیــم زیرزمینــی ،موقعیت اســتثنائی
جغرافیایی میان شــرق و غرب و شــمال و جنوب ،بازار بزرگ
ّ
ملــی ،بــازار بــزرگ منطقهای بــا داشــتن  ۱۵همســایه بــا ۶۰۰
میلیــون ّ
جمعیــت ،ســواحل دریایــی طوالنــی ،حاصلخیزی
ّ
زمین با محصوالت متنو ع کشــاورزی و باغــی ،اقتصاد بزرگ
و ّ
متنو ع ،بخشهایی از ّ
ظرفیتهای کشــور اســت؛ بسیاری
ّ
از ظرفیتها دســتنخورده مانده است .گفته شده است که
ایران از نظر ّ
ظرفیتهای استفادهنشــده طبیعی و انسانی در
رتبه ّاول جهان است.
بیشــک شــما جوانــان مؤمــن و ُپرتــاش خواهیــد توانســت
این عیب بــزرگ را برطرف کنیــد .دهه ّدوم چشــمانداز ،باید
زمــان تمرکــز بــر بهرهبــرداری از دســتاوردهای گذشــته و نیــز
ّ
ظرفیتهای استفادهنشــده باشد و پیشرفت کشــور از جمله
ّ
در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقاء یابد.
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بازخوانی بخش پایانی بیانیه «گام دوم انقالب اسالمی»

سالم ویژه به جوانان
بـر اسـاس رهنمـود حضـرت آیـتاهلل خامنـهای گام دوم ،انقلاب را «بـه آرمـان
بزرگـش کـه ایجـاد تمـدن نویـن اسلامی و آمادگـی بـرای طلـوع خورشـید
والیت عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد .در بخش پایانی این بیانیه
توصیههای اساسـی رهبر انقالب خطاب به جوانان ایران اسلامی را میخوانیم.
امید به آینده
اکنون به شــما فرزندان عزیــزم در مورد چند ســرفصل اساســی توصیههایی میکنم.
این ســرفصلها عبارتنــد از :علــم و پژوهــشّ ،
معنویت و اخــاق ،اقتصــاد ،عدالت و مبــارزه با
ّ ّ
عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ،سبک زندگی.
فساد ،استقالل و آزادی،
ّاما پیش از همهچیز ،نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این
اساســی همه قفلهــا ،هیچ گامی نمیتوان برداشــت .آنچــه میگویم یک امیــد صادق و
کلید
ِ
ّمتکی به ّ
واقعیتهای عینی است .اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستهام،
ّاما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشــتهام و برحــذر میدارم .در طول
این چهل ســال -و اکنون مانند همیشــه -سیاســت تبلیغی و رســانهای دشــمن و ّفعالترین
برنامههای آن ،مأیوسســازی مــردم و ّ
حتی مســئوالن و مدیران مــا از آینده اســت .خبرهای
دروغ ،تحلیلهــای مغرضانــه ،وارونــه نشــان دادن ّ
واقعیتهــا ،پنهــان کــردن جلوههــای
ّ
امیدبخــش ،بزرگ کــردن عیــوب کوچــک و کوچک نشــان دادن یــا انــکار محســنات بزرگ،
ّ
برنامه همیشــگی هزاران رســانه صوتــی و تصویــری و اینترنتی دشــمنان ملت ایران اســت؛ و
ّ
البته دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت
دشمن حرکت میکنند .شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید.
در خــود و دیگران نهــال امید به آینــده را پــرورش دهید .تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگران
برانید .این نخستین و ریشهایترین جهاد شما است.
نشانههای امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد -در برابر چشم شما است.

رویشهــای انقــاب بســی فراتــر از ریزشــها اســت و
دســتودلهای امیــن و خدمتگــزار ،بهمراتــب بیشــتر از
مفســدان و خائنان و کیســهدوختگان اســت .دنیــا به جوان
ایرانــی و پایــداری ایرانی و ابتکارهــای ایرانی ،در بســیاری از
عرصهها با چشم تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید
و بــا ّ
قــوت خــداداد ،بــه ســوی آینــده خیــز بردارید و حماســه
بیافرینید .و ّاما توصیهها:
یک) علم و پژوهش
دانش  ،آشــکارترین وســیله ّ
عزت و قدرت یک کشــور اســت.
روی دیگــر دانایــی ،توانایــی اســت .دنیــای غرب بــه برکت
دانش خود بود که توانســت برای خود ثروت و نفوذ و قدرت
دویستساله فراهم کند و با وجود تهیدســتی در بنیانهای
اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع
عقبمانــده از کاروان علم ،اختیار سیاســت و اقتصــاد آنها را
به دست گیرد .ما به سوءاســتفاده از دانش مانند آنچه غرب
ّ ً
کرد ،توصیه نمیکنیمّ ،اما مؤکدا به نیاز کشــور به جوشاندن
چشــمه دانــش در میــان خــود اصــرار میورزیــم .بحمــداهلل
اســتعداد علــم و تحقیــق در ّملت مــا از ّ
متوســط جهــان باالتر
اســت .اکنون نزدیــک بــه دو دهه اســت که رســتاخیز علمی
در کشــور آغــاز شــده و بــا ســرعتی کــه بــرای ناظــران جهانــی
غافلگیرکننــده بــود -یعنــی یازده برابر شــتاب رشــد ّ
متوســط
علم در جهان -به پیش رفته اســت .دســتاوردهای دانش و
ّفناوری مــا در این ّمدت کــه ما را بــه رتبه شــانزدهم در میان
بیش از دویست کشور جهان رســانید و مایه شگفتی ناظران
جهانــی شــد و در برخــی از رشــتههای ّ
حســاس و نوپدیــد بــه
ّ
رتبههــای نخســتین ارتقــاء داد ،همهوهمــه در حالــی اتفاق
افتــاده کــه کشــور دچــار تحریــم مالــی و تحریــم علمــی بوده
اســت .ما با وجود شــنا در جهت مخالف جریان دشمنســاز،
به رکوردهای بزرگ دست یافتهایم و این نعمت بزرگی است
که بهخاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت.
دوره جدید
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ّامــا آنچــه مــن میخواهــم بگویــم ایــن اســت کــه ایــن راه
طیشــده ،با همــه ّ
اهم ّیتش فقــط یک آغــاز بوده اســت و نه
ّ
بیشــتر .ما هنوز از قلههــای دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید
ّ
بــه قلههــا دســت یابیــم .بایــد از مرزهــای کنونــی دانــش در
مهمترین رشــتهها عبــور کنیم .مــا از این مرحله هنوز بســیار
عقبیــم؛ مــا از صفــر شــروع کردهایــم .عقبماندگــی شــرمآور
علمــی در دوران پهلویها و قاجارها در هنگامی که مســابقه
علمی دنیا تازه شروع شــده بود ،ضربه سختی بر ما وارد کرده
و مــا را از این کاروان شــتابان ،فرســنگها عقب نگه داشــته
بود .ما اکنــون حرکت را آغــاز کرده و با شــتاب پیش میرویم
ولــی این شــتاب باید ســالها با ّ
شــدت بــاال ادامــه یابــد تا آن
عقبافتادگی جبران شــود .اینجانب همواره به دانشگاهها
و دانشــگاهیان و مراکز پژوهــش و پژوهندگان ،گــرم و قاطع
ّ
و ّ
جــدی دراینبــاره تذکــر و هشــدار و فراخــوان دادهام ،ولــی
اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه
ّ
مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش
را با احساس
گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده
و این انقالب ،شــهیدانی از قبیل شهدای هســتهای نیز داده
اســت .بهپاخیزید و دشــمن بدخــواه و کینهتوز را کــه از جهاد
علمی شما به ّ
شدت بیمناک است ناکام سازید.
ّ
معنویت و اخالق
دو)
ّ
معنویــت بــه معنــی برجســته کــردن ارزشهــای معنــوی از
ّ
قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در خود و در جامعه است،
و اخالق به معنــی رعایــت فضیلتهایی چــون خیرخواهی،
گذشــت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شــجاعت ،تواضع،
ّ
اعتمادبهنفــس و دیگــر ّ
معنویــت و
خلقیــات نیکــو اســت.
ّ
ّ
اخالق ،جهتدهنــده همه حرکتهــا و فعالیتهــای فردی
و اجتماعــی و نیــاز اصلــی جامعه اســت؛ بــودن آنهــا ،محیط
حتــی بــا کمبودهــای ّ
زندگــی را ّ
مــادی ،بهشــت میســازد و
ّ
ّ
ّ
نبودن آن حتی با برخورداری مادی ،جهنم میآفریند.
شــعور معنــوی و وجــدان اخالقــی در جامعــه هرچــه بیشــتر
رشــد کنــد بــرکات بیشــتری بــه بــار مــیآورد؛ ایــن ،بیگمان
محتــاج جهــاد و تــاش اســت و ایــن تــاش و جهــاد ،بــدون
همراهی حکومتهــا توفیق چندانی نخواهــد یافت .اخالق
معنویــتّ ،
و ّ
البته با دســتور و فرمــان به دســت نمیآید ،پس
حکومتهــا نمیتواننــد آن را بــا قــدرت قاهــره ایجــاد کنند،
ً
ّامــا ّاوال خــود بایــد منــش و رفتــار اخالقــی و معنــوی داشــته
ً
باشــند ،و ثانیا زمینه را بــرای رواج آن در جامعــه فراهم کنند
و بــه نهادهــای اجتماعــی دراینباره میــدان دهنــد و کمک
برســانند؛ بــا کانونهــای ّ
ّ
معنویــت و اخــاق ،به شــیوه
ضــد
معقول بستیزند و خالصه اجازه ندهند که ّ
جهنمیها مردم را
با زور و فریبّ ،
جهنمی کنند.
ابزارهــای رســانهای پیشــرفته و فراگیــر ،امــکان بســیار
معنویــت و ّ
خطرناکــی در اختیــار کانونهــای ّ
ّ
ضــد
ضــد
اخالق نهــاده اســت و هماکنون تهاجــم روزافزون دشــمنان
بــه دلهــای پــاک جوانــان و نوجوانــان و ّ
حتــی نونهــاالن
بــا بهرهگیــری از ایــن ابزارهــا را بــه چشــم خــود میبینیــم.
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سنگ بنای یک
انقالب علمی
در کشور گذاشته
شده و این
انقالب ،شهیدانی
از قبیل شهدای
هستهای نیز داده
است .بهپاخیز ید
و دشمن بدخواه
و کینهتوز را که از
جهاد علمی شما
به ّ
شدت بیمناک
است ناکام ساز ید

دســتگاههای مســئول حکومتی دراینباره وظایفی سنگین
ً
بر عهده دارند که باید هوشــمندانه و کامال مســئوالنه صورت
گیــرد .و ایــن ّ
ّ
مســئولیت از اشــخاص و
البتــه بــه معنــی رفــع
شرو بایــد
نهادهــای غیرحکومتــی نیســت .در دوره پیــ ِ
مــدت و میان ّ
دراینبــار ه برنامههــای کوتاه ّ
مــدت جامعــی
تنظیم و اجرا شود؛ انشاءاهلل.
سه) اقتصاد
کلیدی تعیینکننده است .اقتصاد قوی،
اقتصاد یک نقطه
ِ
نقطــه ّ
قــوت و عامــل ّ
مهــم ســلطهناپذیری و نفوذناپذیــری
کشــور اســت و اقتصــاد ضعیــف ،نقطــه ضعــف و زمینهســاز
نفوذ و سلطه و دخالت دشــمنان اســت .فقر و غنا در ّ
ماد ّیات
معنویات بشــر ،اثــر میگــذارد .اقتصــاد ّ
و ّ
البته هــدف جامعه
ّ
اسالمی نیســت ،اما وســیلهای اســت که بدون آن نمیتوان
ّ
به هدفهــا رســید .تأ کید بــر تقویت اقتصاد مســتقل کشــور
ّ
باکیفیــت ،و توزیــع عدالتمحور،
که مبتنــی بر تولید انبــوه و
ّ
و مصــرف بهانــدازه و بیاســراف ،و مناســبات مدیریتــی
خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها
تکرار و بر آن تأ کید شــده ،بهخاطر همین تأثیر شــگرفی است
که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

انقالب اســامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد
دوران طاغوت را به ما نشان داد ،ولی عملکردهای ضعیف،
اقتصاد کشــور را از بیرون و درون دچار چالش ســاخته است.
چالش بیرونــی تحریــم و وسوســههای دشــمن اســت که در
صورت اصــاح مشــکل درونــی ،کماثــر و ّ
حتی بیاثــر خواهد
شــد .چالش درونی عبــارت از عیــوب ســاختاری و ضعفهای
ّ
مدیریتی است.

مهمترین عیوب ،وابســتگی اقتصاد به نفــت ،دولتی بودن
بخشــهایی از اقتصــاد کــه در حیطــه وظایف دولت نیســت،
نگاه به خارج و نه به توان و ّ
ظرفیت داخلی ،اســتفاده اندک
از ّ
ظرفیــت نیــروی انســانی کشــور ،بودجهبنــدی معیــوب و
نامتــوازن ،و ســرانجام عــدم ثبــات سیاســتهای اجرائــی
اقتصــاد و عــدم رعایــت ّ
اولویتهــا و وجــود هزینههــای زائد
و ّ
حتــی مســرفانه در بخشهایــی از دســتگاههای حکومتی
اســت .نتیجه اینها مشــکالت زندگــی مردم از قبیــل بیکاری
جوانها ،فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است.
ّ
راهحــل این مشــکالت ،سیاســتهای اقتصاد مقاومتی اســت
که باید برنامههــای اجرائی برای همه بخشهــای آن ّ
تهیه
ّ
مســئولیت ،در دولتها
و با قدرت و نشــاط کاری و احســاس
ّ
پیگیری و اقدام شــود .درونزایی اقتصاد کشور ،مولد شدن
و دانشبنیان شــدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و ّ
تصدیگری
نکردن دولــت ،برونگرایــی بــا اســتفاده از ّ
ظرفیتهایی که
ً
قبال به آن اشــاره شــد ،بخشــهای ّ
مهم این راهحلها اســت.
ّ
بیگمــان یــک مجموعــه جــوان و دانــا و مؤمــن و مســلط بــر
دانســتههای اقتصــادی در درون دولــت خواهنــد توانســت
به این مقاصــد برســند .دوران پیــشرو باید میــدان ّفع ّ
الیت
ِ
چنین مجموعهای باشد.
جوانان عزیــز در سراســر کشــور بدانند کــه همــه راهحلها در
داخل کشــور اســت .اینکه کســی گمــان کند که «مشــکالت
ّ
ً
اقتصــادی صرفــا ناشــی از تحریــم اســت و علــت تحریم هم
مقاومــت ّ
ضــد اســتکباری و تســلیم نشــدن در برابــر دشــمن
اســت؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دشــمن و بوســه زدن بر
پنجه گرگ اســت» خطایی نابخشودنی اســت .این تحلیل
ســراپا غلــط ،هرچنــد گاه از زبــان و قلــم برخــی غفلــتزدگان
داخلــی صــادر میشــودّ ،امــا منشــأ آن ،کانونهــای فکــر و
توطئــه خارجــی اســت که بــا صــد زبــان بــه تصمیمســازان و
تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود.
چهار) عدالت و مبارزه با فساد
ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .فســاد اقتصــادی و اخالقی
و سیاســی ،تــوده چرکیــن کشــورها و نظامهــا و اگــر در بدنــه
حکومتهــا عــارض شــود ،زلزلــه ویرانگــر و ضربهزننــده بــه
ّ
مشــروعیت آنها اســت؛ و ایــن بــرای نظامی چــون جمهوری
ّ
ّ
اســامی کــه نیازمنــد مشــروعیتی فراتــر از مشــروعیتهای
ّ
مقبولیــت اجتماعــی اســت ،بســیار
مرســوم و مبنائیتــر از
ّ
جدیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها است .وسوسه مال و مقام
ََ
ّ
و ریاست ،حتی در علویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت
خود حضرت امیرالمؤمنین (علیه ّ
الســام) کســانی را لغزاند،

جوانان عز یز در
سراسر کشور
بدانند که همه
راهحلها در
داخل کشور
است .اینکه
کسی گمان کند
که «مشکالت
ً
اقتصادی صرفا
ناشی از تحر یم
ّ
است و علت
تحر یم هم
مقاومت ضدّ
استکباری و
تسلیم نشدن در
برابر دشمن است؛
پس راهحل،
زانو زدن در برابر
دشمن و بوسه
زدن بر پنجه گرگ
است» خطایی
نابخشودنی است

پس خطر ُبروز این تهدید در جمهوری اســامی هم که روزی
مدیــران و مســئوالنش مســابقه زهــد انقالبی و سادهزیســتی
میدادند ،هرگز بعیــد نبوده و نیســت؛ و این ایجــاب میکند
کــه دســتگاهی کارآمد بــا نگاهــی تیزبیــن و رفتــاری قاطع در
قوای ســهگانه حضور دائم داشته باشــد و بهمعنای واقعی با
فساد مبارزه کند ،بهویژه در درون دستگاههای حکومتی.
ّ
البتــه نســبت فســاد در میــان کارگــزاران حکومــت جمهوری
اسالمی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص
با رژیم طاغوت که ســرتاپا فساد و فســادپرور بود ،بسی کمتر
ً
اســت و بحمــداهلل مأمــوران این نظــام غالبا ســامت خــود را
نگاه داشتهاند ،ولی ّ
حتی آنچه هست غیر قابل قبول است.
ّ
همه بایــد بداننــد کــه طهــارت اقتصادی شــرط مشــروعیت
همــه مقامات حکومت جمهوری اســامی اســت .همــه باید
شــیطان حرص برحــذر باشــند و از لقمه حــرام بگریزنــد و از
از
ِ
خداونــد دراینباره کمــک بخواهند و دســتگاههای نظارتی
حس ّ
قاطعیت و ّ
ّ
اســیت ،از تشکیل نطفه فساد
و دولتی باید با
پیشــگیری و بــا رشــد آن مبــارزه کننــد .ایــن مبــارزه نیازمنــد
انسانهایی باایمان و جهادگر ،و منیع ّ
الطبع با دستانی پاک
و دلهایی نورانی است .این مبارزه بخش اثرگذاری است از
تالش همهجانبهای که نظــام جمهوری اســامی باید در راه
استقرار عدالت به کار برد.
عدالــت در صــدر هدفهــای ّاو ّلیــه همــه بعثتهــای الهــی
اســت و در جمهوری اســامی نیز دارای همان شأن و جایگاه
اســت؛ این ،کلمهای ّ
مقــدس در همــه زمانها و ســرزمینها
اســت و بهصورت کامــل ،جــز در حکومت حضــرت ّ
ولیعصر
(ارواحنافداه) ّ
میسر نخواهد شــد ولی بهصورت نسبی ،همه
جــا و همه وقــت ممکــن و فریضــهای بر عهــده همــه بهویژه
حاکمان و قدرتمندان است .جمهوری اسالمی ایران در این
ً
راه گامهــای بلندی برداشــته اســت که قبــا بدان اشــارهای
کوتــاه رفــت؛ و ّ
البتــه در توضیــح و تشــریح آن بایــد کارهــای
بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونهنمایی و الاقل سکوت
و پنهانســازی کــه اکنــون برنامــه ّ
جــدی دشــمنان انقــاب
است ،خنثی گردد.
با این همــه ،اینجانب بــه جوانان عزیــزی که آینده کشــور،
ً
چشــمانتظار آنها اســت صریحا میگویم آنچه تاکنون شــده
با آنچه باید میشــده و بشــود ،دارای فاصلهای ژرف اســت.
در جمهــوری اســامی ،دلهای مســئوالن بهطور دائــم باید
ّ
محرومیتها بتپد و از شــکافهای عمیق طبقاتی
برای رفع
به ّ
شــدت بیمناک باشــد .در جمهوری اســامی کسب ثروت
نهتنها جرم نیســت که مورد تشویق نیز هســتّ ،اما تبعیض
در توزیع منابع عمومی و میــدان دادن به ویژهخواری و مدارا
بــا فریبگران اقتصــادی که همه بــه بیعدالتــی میانجامد،
به ّ
شدت ممنوع اســت؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند
حمایت ،بههیچرو مورد قبول نیست .این سخنان در قالب
سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده است ولی برای اجرای
شایســته آن ،چشــم امید به شــما جوانها اســت؛ و اگــر زمام
اداره بخشهای گوناگون کشــور به جوانان مؤمن و انقالبی
و دانا و کاردان -که بحمداهلل کم نیستند -سپرده شود ،این
دوره جدید
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امید برآورده خواهد شد؛ انشاءاهلل.
پنج) استقالل و آزادی
ّ
ّ
اســتقالل ملــی بــه معنــی آزادی ملــت و حکومــت از تحمیــل
و زورگویــی قدرتهــای ســلطهگر جهــان اســت .و آزادی
اجتماعــی بهمعنــای ّ
حــق تصمیمگیــری و عمــل کــردن و
اندیشــیدن بــرای همــه افــراد جامعــه اســت؛ و ایــن هــر دو از
جملــه ارزشهــای اســامیاند و ایــن هــر دو ّ
عطیــه الهــی به
انســانهایند و هیــچ کــدام ّ
تفضــل حکومتهــا بــه مــردم
نیســتند .حکومتهــا ّ
موظف بــه تأمین ایــن دوانــد .منزلت
آزادی و اســتقالل را کســانی بیشــتر میداننــد کــه بــرای آن
ّ
جنگیدهانــد .ملــت ایــران با جهــاد چهلســاله خــود از جمله
آنها است .استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی ،دستاورد،
آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛
بلکه خون ِ
ً
ّ
انســانیت .این ثمر
غالبا جوان ،ولی همــه در رتبههای رفیع
شــجره ّ
طیبه انقالب را با تأویل و توجیههای ســادهلوحانه و
ً
ً
بعضا مغرضانه ،نمیتوان در خطر قرار داد .همه -مخصوصا
دولت جمهــوری اســامیّ -
موظف بــه حراســت از آن با همه
وجودند .بدیهی است که «اســتقالل» نباید به معنی زندانی
کــردن سیاســت و اقتصــاد کشــور در میــان مرزهــای خــود ،و
«آزادی» نبایــد در تقابل بــا اخالق و قانون و ارزشــهای الهی و
حقوق عمومی تعریف شود.
شش) عزت ملی ،روابط خارجی
مرزبندی با دشمن
این هر سه ،شــاخههایی از اصل ّ
عزت ،حکمت ،و مصلحت
ِ
در روابــط بینالمللیانــد .صحنــه جهانــی ،امــروز شــاهد
ّ
پدیدههایی اســت کــه تحقــق یافتــه یــا در آســتانه ظهورند:
ّ
تحــرک جدیــد نهضــت بیــداری اســامی بــر اســاس الگــوی
مقاومــت در برابــر ســلطه آمریــکا و صهیونیســم؛ شکســت
سیاستهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا و زمینگیر شدن
همکاران خائن آنها در منطقه؛ گســترش حضور قدرتمندانه
سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در
سراسر جهان سلطه.
اینها بخشــی از مظاهر ّ
عزت جمهوری اســامی اســت که جز
با شــجاعت و حکمت مدیــران جهــادی به دســت نمیآمد.
ً
سردمداران نظام ســلطه نگرانند؛ پیشــنهادهای آنها عموما
ّ
شــامل فریب و خدعه و دروغ اســت .امروز ملت ایــران عالوه
بــر آمریــکای جنایتــکار ،تعــدادی از دولتهــای اروپایــی را
نیز خدعهگــر و غیــر قابل اعتمــاد میدانــد .دولــت جمهوری
ّ
اســامی باید مرزبنــدی خــود را با آنهــا با دقــت حفظ کنــد؛ از
ّ
ارزشهــای انقالبــی و ملی خود ،یــک گام هم عقبنشــینی
نکنــد؛ از تهدیدهــای پــوچ آنــان نهراســد؛ و در همهحــال،
ّ
ّ
عزت کشــور و ملت خــود را در نظر داشــته باشــد و حکیمانه و
ّ
مصلحتجویانــه و البتــه از موضــع انقالبی ،مشــکالت قابل
ّ
ّ
حل خود را با آنان حل کند .در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی
ّ
ّ
متصــور نیســت و مذاکــره بــا آن جــز زیــان مــادی و معنــوی
محصولی نخواهد داشت.
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تالش غرب
در ترو یج سبک
زندگی غربی در
ایران ،ز یانهای
بیجبران اخالقی
و اقتصادی و
سیاسی به کشور
ّ
و ملت ما زده
است؛ مقابله
با آن ،جهادی
همهجانبه و
هوشمندانه
میطلبد

هفت) سبک زندگی
ســخن الزم دراینبــاره بســیار اســت .آن را بــه فرصتــی دیگر
وامیگــذارم و بــه همین جمله اکتفــا میکنم کــه تالش غرب
در ترویج ســبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بیجبران
ّ
اخالقــی و اقتصــادی و دینــی و سیاســی بــه کشــور و ملــت مــا
زده اســت؛ مقابله با آن ،جهــادی همهجانبه و هوشــمندانه
میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
در پایــان از حضــور ســرافرازانه و افتخارانگیــز و دشمنشــکن
ّملت عزیــز در بیســت ّ
ودوم بهمن و چهلمین ســالگرد انقالب
ّ
عظیــم اســامی تشــکر میکنــم و پیشــانی ســپاس بــر درگاه
حضرت حق میسایم.
سالم بر حضرت ّ
بقیةاهلل (ارواحنافداه)؛
ّ
ســام بــر ارواح ّ
طیبــه شــهیدان واالمقــام و روح مطهــر امــام
ّ
بزرگــوار؛ و ســام بــر همــه ملــت عزیــز ایــران و ســام ویــژه به
جوانان.
دعاگوی شما
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۲بهمنماه ۱۳۹۷

16
پـس از صـدور بیانیـه گام دوم در مرا كـز مختلـف سلسـله نشسـتهایی بـا
حضـور شـخصیتهای علمـی و فرهنگـی دربـاره تشـریح ابعـاد آن برگـزار
شـد .ایـن بخـش از «مهـر و مـاه» بازتـاب ایـن گونـه نشسـتها بـا شـركت
دكتـر مسـعود درخشـان ،حجـت االسلام و المسـلمین مصباحـی مقـدم،
دكتـر مهـدی زریبـاف ،آیـت اهلل شـب زنده دار ،حجت االسلام والمسـلمین
پیروزمند ،حجت االسلام و المسـلمین رهدار و حجتاالسلام والمسلمین
یپـور اسـت.
نق 

هماندیشی

تفکر لیبرالیستی اساس انحراف اقتصاد است
اقتصاد با ݣݣاصالح مشکالت درونی شکوفا میشود
توجه ویژه به ݣݣنیروی ݣݣانسانی

اندیشی
اندیشه
هم

در نشست تبیین اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب مطرح شد

تفکر لیبرالیستی
اساس انحراف
اقتصاد است

نشســت تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب بــا ســخنرانی حجــت االســام و المســلمین
غالمرضا مصباحی مقدم اســتاد حوزه و دانشــگاه و دکتر مهدی زریباف استاد اقتصاد
دانشگاه برگزار شد.
حجت االســام والمســلمین مصباحی مقدم در بخش نخست ســخنان خود ،با بیان این که
بیانیه گام دوم بســیار دقیــق ،راهبردی و قابل تأمل اســت ،عنــوان کرد :مطالــب بیانیه ناظر
به گذشته و آینده است .در گذشــته هیچ انقالبی رخ نمیداد جز اینکه بلوک غرب یا شرق آن
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را حمایت کنــد .ولی در ایران انقالبی صورت گرفت که شــعار
«نه شرقی و نه غربی» را ســر داد .در این زمان نخبگان کشور
میگفتند انقالب ایران به ثمر نمیرسد.
وی افزود :مبــدأ انقالب خــرداد  42بــود که بدون وابســتگی
رخ داد .آن زمــان در نقطــه ضعــف بودیم ولی اکنــون به اوج
قوت رسیده است .تحوالت بســیار بزرگی در عرصه سیاسی،
علمــی ،نظامــی و… انجــام شــده اســت .اکنــون جمهــوری
اســامی ایــران قابــل مقایســه بــا کشــورهای دیگــر اســامی
نیســت ،چون ما دســتاوردهای در زمان تحریم داشــتیم که
آنها در زمان حمایت از غرب نیز نداشتند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه ،با یادآوری این کــه بخش دوم
بیانیــه دربــاره آینــده اســت ،تصریــح کــرد :آینده برای نســل
جوان اســت که اکنــون میتوانند از تجربیات مختلف نســل
گذشــته اســتفاده کنند .اکنــون چنــد برابر گذشــته ظرفیت و
فرصــت وجــود دارد که میتــوان برای پیشــرفت کشــور بهره
برد.
دکتر زریبــاف در بخش نخســت ســخنان خــود ،با اشــاره به
اینکــه یکــی از ضعفهــای ما عــدم شــناخت مناســب تاریخ
ً
اســت ،تأ کید کرد :حقیقتــا انقالب مــا انفجار نور بــود .پیش
از انقالب اســامی حکومت شــیعی نداشــتیم حتــی در دوران
تمدن اسالمی ولی اکنون نخستین حکومت شیعی تشکیل
شده است.
وی در ادامــه اضافــه کــرد :طــی  40ســال گذشــته اتفاقــات
داخلــی و خارجی زیادی رخ داده که نیازمند آســیب شناســی
دقیــق و منطقی اســت .چون بــرای خیــز گرفتن به  40ســال
ً
آینده حتما باید این آســیب شناســی رخ دهد .بــه نظر میآید
در نقطــه عطــف دیگــری هســتیم و انقــاب نیازمنــد انــرژی
فکری باالی اســت .جنگ ما با نظام سلطه به لحاظ سخت
دور شده و به حوزه فکری و تمدنی نزدیکتر شده است.
دکتر زریباف با تأ کید بر این که جنگ فکری و تمدنی جنگ
بسیار سختی است ،عنوان کرد :اکنون فرصتها و امکانات
ً
مختلفــی وجــود دارد ولی مســلما ایــن جنگ جنگ ســختی
اســت .رهبر معظم انقالب نیز بــا بیانیه میدان ایــن جنگ را
تشریح کردند و آن مسئولیت پذیری ماست.
حجت االسالم والمسلمین مصباحی مقدم در بخش دوم ،در
تشــریح مهمترین راهکارهای قطع وابســتگی اقتصاد کشــور
به نفت گفت :وابستگی به نفت از  100سال پیش آغاز شده و
تنها برای انقالب نیست .برای قطع این وابستگی نیز پس از
پیروزی انقالب تالش شد تولید و صادرات نفت کاهش یابد.
ولی دولتها به این برنامهها عمل نکردنــد .چرا؟ چون پول
نفت راهترین راه کسب درآمد برای کشور است.
وی افــزود :درآمــد نفــت بــدون زحمــت بــه دســت میآیــد و
دولتها حتی برای نمایش نیز شــده از این درآمدها استفاده
میکننــد .متأســفانه با توســعه صندوق ملــی نیز نتوانســتیم
وابستگی به نفت را کاهش دهیم .استدالل برخی این است
که نمیتوانیم به یکباره از وابستگی خارج شویم در حالی که
میتوانیم طی ســالها ایــن وابســتگی را کاهــش دهیم ولی
عمل نمیشود.
دکتــر زریبــاف در بخــش دوم مطالــب خــود ،بــا بیــان اینکه

اندیشی
اندیشه
هم

وابســتگی اقتصاد ایران به نفت یک امر ســاختاری است،
گفت :همه گرایشهای کشــور بر کاهش یا قطع وابستگی
به نفــت تأ کیــد دارنــد ولی چــرا نتیجــه نمیگیریــم؟ چون
انگیزه وجود نــدارد و همه شــعار میدهند .مــا انگیزههای
انقالبی را نتوانستیم در اندیشه و افکار وارد کنیم.
وی اذعــان داشــت :خــام فروشــی در ســاختار اجتماعــی ما
وجــود دارد .تا نــوع بینش و تفکــر جامعه تغییر نکنــد که ما
میتوانیم و باید بدون نفت جامعه را اداره کنیم وابســتگی
اقتصاد کشور به نفت ادامه خواهد داشت .این کار نیازمند
مطالعــات دقیــق اســتراتژیکی و حتی دینی اســت .آیــا باید
 90درصد پول نفــت را برای حقوق کارمنــدان خرج کنیم؟
این کار با عقل ،شرع ،قانون و… سازگار نیست .شاید بحث
عظیمی از فساد اقتصادی به فساد نفتی باز میگردد.
حجــت االســام والمســلمین مصباحــی مقــدم در بخــش
پایانــی ســخنان خود ،با اشــاره بــه اینکه توســعه ایــران در
گروی اســتفاده درســت از انــرژی اســت ،خاطرنشــان کرد:
اگــر درآمــد نفت کشــور را بــه صنــدوق توســعه بدهیــم و در
بودجه مصرف نکنیم ،شــاهد جهش ســریع اقتصاد ایران
خواهیم بود .متأســفانه مصرف انرژی مــا در دنیا بی نظیر
و وحشــتناک اســت .مصــرف ایــران بیــش از تمــام اروپــا و
حتی چین است .در سیاستها کلی کاهش انرژی صورت
گرفته ولی گوش کسی بدهکار نیست.
وی ادامه داد :اســاس مســأله و انحــراف در اقتصــاد ایران
تفکر لیبرالیستی حاکم بر تیمهای اقتصادی است .اینها
معتقدند اقتصاد ایران باید از اقتصاد جهانی سهمی داشته
باشــد به همین دلیل اقتضاء میکند خام فروشی کنیم .ما
باید این تفکر اقتصادی را حل کنیم .ما در مصرف ،بهینه
ســازی و تبدیل خام فروشــی به فرآوردهها نیازمند جراحی
بزرگ هستیم.
باید تالش کنیم شرکتهای داخلی سرمایه گذاری کنند و
در این زمینه تالش کنند ولی ارادهای وجود ندارد.
وی تأ کیــد کــرد :در کشــور اراده جــدی بــر واگــذاری و
خصوصی ســازی نداریــم .در نفــت و گاز در زمینه پخش و
پاالیش میتوان واگذاری صورت گیرد .متأسفانه سیاست
پولــی دولتهــا فقــر زاســت .طــی  30و چند ســال گذشــته
نقدینگــی  3هــزار برابــر شــده اســت .اکنــون ماهانــه 1700
میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشــود .سیاستهای
پولی و بانکی به غلط سبب بی عدالتی شد.
دکتــر زریبــاف در بخــش پایانی ســخنان خــود تأ کیــد کرد:
مشــکل اساســی مــا بحــث ســاختاری اســت .بــرای نمونه
افراد درباره بانکها می گویند ما به دنبال تشکیل سرمایه
هســتیم ولی این کار ســبب افزایش سرمایه ســرمایه داران
میشود .باید نگاهمان به خصوصی سازی را تغییر دهیم.
به قــدری فضــای حقوقی مــا علیــه تولیــد کننده اســت که
کسی وارد آن نمیشود مگر اینکه نگاه رانتی داشته باشد.
وی ادامــه داد :اقتصــاد مردمــی یعنــی از مــردم ،با مــردم و
برای مردم اســت .ما باید نیاز واقعی مــردم را حل کنیم که
اکنون مسائلی مانند مسکن اســت نه اینکه تفکرمان این
باشد که به دنبال تهیه ماشین لوکس باشیم.

سیاسیون
تراز انقالب
موسی نجفی ،استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گروهــی فکــر میکنند سیاســت یعنــی «عملگرایی
محــض» و تجربــه و کار سیاســی؛ و در ایــن رابطه
خود را از دانستن و اندیشه سیاسی بینیاز میدانند .این در
حالی است که عمل سیاسی یا به دنبال حفظ وضع موجود
اســت و یا تغییــر آن ،نفس ایــن تأیید و یــا رد هــم مبتتی بر
بدبــودن و یا خوب دانســتن اوضــاع زمانه اســت .اما اینکه
چه چیزی و با کدام «شاخص» خوب و یا بد تعریف میشود ،خود مسئله مهمی است.
در فرهنــگ و تمــدن غرب ایــن کار و ایــن وظیفــه در قــرون قبلــی از کلیســا و بالتبع از
ً
مســیحیت گرفته شــد و به فلســفه و بعــدا به علم واگــذار گردیــد و لذا «علم سیاســت
جدید» از نظر کســانی مثل ماکیاولی و دیگران با گذار از فلســفه سیاســی کالســیک و
اخــاق و ارزشها پایهگــذاری و نشــانهگذاری گردید .بــا فاصله افتــادن بین «دانش
و ارزش» در سیاســت نوعــی نظر بــه منفعت مــادی و ســلطهگری و تجاوز بــه حقوق
دیگــران و در ســطح باالتــر ،ملــل ضعیفتر مشــروعیت یافــت؛ لذا بــا مترادف شــدن
سیاســت با قدرت ،اگــر بگوییم پدیده اســتعمار و ســلطه هم مشــروعیت پیــدا نمود
سخن به گزافه نگفتهایم.
اما ماجرای تفکر و سیاست در اسالم چنین چالش و تاریخی را طی نکرده است؛ هرچند
تاریخ خالفت آرام آرام از ارزشها فاصله گرفت اما در امامت و والیت شاخص عدالت با
هیج مصلحت و تدبیری معاوضه نگردید .از این رو امروز در مواجهه با جبهه سیاســی
غرب از رســانه گرفته تا دیپلماســی و حقوق بشــر بایــد مواظبت کــرده و در نظر داشــته
باشــیم که اخالق در سیاســت (یا القل آنچه ما اخــاق میدانیم) دال مرکــزی و محور
ً
حرکت و شاخص ارزیابی غربیها نبوده و نیست و احتماال نخواهد بود.
اما در نبود یک اخالق متعالی در سیاست غرب ،به یک مطلب خوب توجه شده است
و آن این اســت کــه از ســنتهای پســندیده در مغرب زمیــن همچون خاطرهنویســی
سیاســیون برای پرکــردن فاصلــه تجربه سیاســی و علــم و دانش و اندیشــه اســتفاده
شــده اســت .این انتقال منظم و بــا قاعــده تجربــه سیاســتمداران در مواقعــی از آنان
چهرههایی علمی و نظریهپرداز و یا استراتژیست در سطح جهان میسازد.
چقدر مناســب اســت کــه مــا بــرای کمــال یافتــن در سیاســت عــاوه بــر پافشــاری بر
اصــول اخالقی ،برای علمینمودن سیاســت از اندیشــه سیاســی و تمســک به ســیره
خاطرهنویســی توامــان اســتفاده نماییم .بــه نظر میرســد بــرای فهم و اجــرای روح
بیانیه گام دوم رهبر عزیز بایســتی سیاســتمداران و «سیاســیون تراز انقالب» بیش از
پیش با این مال کهــا ارزیابی گردند؛ و در این مرحله شــاخصها از جناح بندی چپ
و راست به اخالق و اندیشه در سیاست منتقل گردد.
نکته مهم دیگر این است که ما اگر ولی فقیه را در ُبعد سیاسی و از نظر عمل سیاسی،
شــاخص و میــزان سیاســتمدار تــراز انقــاب بدانیــم ،در بیانیــه گام دوم در ســه ُبعــد
تاریخشناســی و جریانشناســی و آیندهنگری نویســنده اندیشــمند آن توانســته بین
گذشــته و حال و آینده ارتبــاط و پیوســتگی ایجاد نماید؛ پرســش اینجاســت چند در
صــد از مدیران ارشــد سیاســی فعلــی و یــا آینــده از چنیــن توانمنــدی فکــری و نظری
برخوردارند؟!
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تحلیل اقتصادی
بیانیه گام دوم

اقتصاد
با ݣݣاصالح
مشکالت
درونی
شکوفا
میشود
مسعود درخشان
دیدگاه مقام معظم رهبری تکبعدی نیســت .ایشــان ابعاد اقتصــادی را جدا از ابعاد
سیاســی و این دو را جــدا از ابعــاد فرهنگی و بهعکــس نمیبیننــد و این همــه را جدا از
مبانی ارزشــی انقالب تجزیه و تحلیل نمیکنند .متأســفانه بســیاری از متولیان امــور ،نه تنها
جزءنگری میکنند بلکه تبلور مبانی ارزشــی انقالب را در تحلیل هر یــک از حوزههای اقتصاد،
سیاست ،روابط اجتماعی و نظایر آن و نیز در سیاستگذاریهای ذیربط در نظر نمیگیرند.
در تبیین ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم ،به چند نکته به اجمال اشاره میکنم .خاطرنشان
میکنم که فرمایشات مقام معظم رهبری را داخل گیومه قرار دادهام.
تقابل دوگانه اسالم و استکبار
در بیانیــه گام دوم ،مقام معظم رهبــری به «پدیدهای جدید» اشــاره میکنند .منظور ایشــان
چیســت؟ ایشــان میفرمایند در تحوالت سیاســی معاصر در جهان ،اکنون بــا پدیده جدیدی
روبرو هستیم که تاکنون سابقه نداشــته است و آن «تقابل دوگانه اســام و استکبار» است .در
تبیین این نکته عرض میکنم که هیچگاه در تاریخ معاصر جهان دیده نشــده است که اسالم
به مدت چهار دهه با تمام قدرت در مقابل تجاوزات جبهه متحد استکبار جهانی به سرکردگی
آمریکا شجاعانه بایستد و از «کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کند».
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در اینجــا مقــام رهبــری از واژه «تقابــل» اســتفاده کردهانــد.
چرا؟ بــه نظر میرســد دلیــل ایــن امــر را بایــد در ویژگــی ذاتی
اسالمســتیزی اســتکبار از یکســو و استکبارســتیزی اسالم از
سوی دیگر دانست ،مشــابه تقابل ایمان و کفر که جمعپذیر
نیســتند و هــر کوششــی در ایجــاد فصــل مشــترک بیــن آنها
چیزی جز نفاق نتیجه نمیدهد.
بنابراین «تقابل دوگانه اسالم و اســتکبار» مبنای فرمایشات
مقــام رهبری اســت و بــدون توجه بــه این مبنــا تحلیــل ما از
ً
مباحــث روبنایــی قطعا به خطــا خواهــد رفت .از ایــن منظر،
اقتصــاد مقاومتی نیــز بهتــر درک میشــود .وقتــی میگوییم
اقتصــاد مقاومتی ،سیاســت مقاومتــی و فرهنــگ مقاومتی،
ایــن همــه داللت بــر وجــود یک دشــمن حقیقــی میکنــد که
بــه اقتصــاد ،سیاســت و فرهنــگ مــا حملــهور شــده اســت
و مــا چــارهای جــز مقاومــت نداریــم .نظــر بــه اینکــه تقابــل
اســام و اســتکبار پدیــده دائمی اســت لــذا اقتصــاد مقاومتی
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و سیاســت مقاومتــی و فرهنــگ مقاومتــی نیــز راهبردهــای
دائمی بــرای جمهوری اســامی ایران محســوب میشــوند.
البته تصدیــق میکنیم کــه انعطافپذیری شــرط الزم برای
گــذار از کورهراههــای صعبالعبــور و تقابــل با اســتکبار اســت
کــه مقــام رهبــری گاهــی از آن بــه «نرمــش قهرمانانــه» یــاد
کردهاند ،اما مبنا که همان «تقابل دوگانه اســام و اســتکبار»
و دائمــی بودن این فرایند اســت ،نباید فراموش شــود .در هر
انعطافی باید به دنبال این هدف باشــیم کــه در مرحله بعد،
مقاومپذیرتر شــویم نه آنکه ضعیفتر شــویم که دشمن را به
حمالت گستردهتر وسوسه کند.
عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی
در اقتصاد ملی
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به چالشهای بیرونی
و درونی اقتصاد ملی اشاره فرمودهاند و بر چالشهای درونی
تمرکــز کردهانــد زیــرا کــه معتقدنــد «تحریــم و وسوســههای
دشــمن ،در صــورت اصالح مشــکالت درونــی ،کماثــر و حتی
بیاثر خواهد شد» .ایشان هشــت چالش درونی اقتصاد ملی
را تحت عنــوان «عیوب ســاختاری و ضعفهــای مدیریتی»
بیان فرمودهاند که در ادامه به هر یک از آنها میپردازیم.
الف) وابستگی اقتصاد به نفت
شهــای درونی
نخســتین عیبی که مقــام رهبــری بــرای چال 
اقتصاد کشــور مطــرح میفرماینــد وابســتگی اقتصــاد ملی به
نفت است که مهمترین ســاختاری اقتصاد ملی است .اکنون
ایــن عیــب را بــه اجمــال ریش ـهیابی میکنیــم .از ســال ۱۲۸۷
هجری شمســی که نفت در کشــور ما کشــف و اســتخراج شد،
رویکرد دولتمــردان بــه ذخایر نفتــی ،چیزی جز منبعــی برای
کسب درآمدهای ارزی نبوده است .متأسفانه اکثر دولتمردان
بر این عقیــده بودهاند که رشــد و توســعه اقتصــادی همچون
کاالیی اســت که میتوان آن را در بازارهای جهانی با دالرهای
نفتی خریداری و به کشــور وارد کرد .ازای ـنرو ،با افزایش تولید
نفــت و یــا افزایــش قیمــت نفــت ،واردات کاالهــای مصرفی و
صنایع مونتاژ رشــد میکرد و اقتصاد مصرفی توســعه مییافت
و متأسفانه این پدیده را رشــد و توسعه اقتصادی مینامیدند.
نشــهرها ایجاد شــدند ،روســتاها و شهرهای
بدین ترتیب کال 
کوچــک جمعیــت فعــال خــود را از دســت دادنــد ،بــا واردات
کاالهای کشاورزی ،تولید کشاورزی سقوط کرد و ساختارهای
اجتماعــی تولیــد کشــاورزی از هــم گســیخته شــد ،بــا واردات
کاالهای صنعتی ،صنایع بومی ورشکسته شــدند و بیکاری در
کشــاورزی و صنعت رشــد کــرد ،ســودآوری تجــارت در واردات
خالصه شــد و نظام پولی و بانکی کشــور در راســتای تسهیل و
تقویت چرخــه معیــوب فوقالذکر عمل کــرد و ســرمایهگذاری
برای نوآوری و رشد فناوری در صنعت ،کشاورزی ،حملونقل
و خدمات ،سودآوری خود را از دست داد.
بدیهــی اســت در چنیــن شــرایطی ،هــرگاه درآمــد ارزی بــه
واســطه افــت قیمــت نفت خــام کاهــش یابــد بدنــه اقتصاد
ملی متزلزل شــده و نارضایتــی طبقات شهرنشــین که متکی
بــه واردات کاالهــای مصرفی هســتند آغــاز میشــود و هرگاه

از سال ۱۲۸۷
هجری شمسی
که نفت در
کشور ما کشف
و استخراج شد،
رو یکرد دولتمردان
به ذخایر نفتی،
چیزی جز منبعی
برای کسب
درآمدهای ارزی
نبوده است.
متأسفانه اکثر
دولتمردان بر این
عقیده بودهاند
که رشد و توسعه
اقتصادی همچون
کاالیی است که
میتوان آن را در
بازارهای جهانی
با دالرهای نفتی
خر یداری و به
کشور وارد کرد

صادرات نفــت خام به واســطه تحریــم کاهش یابــد ،برخی
دولتمردان چنــان مضطرب میشــوند که رفــع تحریمهای
اقتصــادی را به هــر قیمتی حتــی نادیده گرفتــن ارزشهای
بنیادین انقالب اســامی و عبور از خط قرمزهــا و زانو زدن در
مقابل دشمن و بوسیدن «پنجه گرگ» مجاز میدانند .این
دســته از مدیــران نمیتوانند ایــن فرمایــش مقــام رهبری را
درک کنند که «به برکت تحریم دشــمنان ،آنگاه به توانایی
داخلــی» میتــوان تکیــه زد .مالحظــه میشــود کــه مقــام
رهبری حتی در تحریمهای ظالمانه دشمنان علیه اقتصاد
ما جلــوهای از «برکــت» را نیز مشــاهده میکنند زیــرا که نگاه
انقالبی و روحیه انقالبی دارند.
بنابراین وابســتگی ســاختاری اقتصاد ملی به نفت ،حاصل
نگرشهــای باطــل دولتمردان بــه ذخایــر نفتی کشــور بوده
اســت .به جای آنکه ذخایر نفت و گاز کشــور را قطب توسعه
اقتصاد ملــی بدانند و رشــد این صنعــت عظیم را محور رشــد
بســیاری از بخشهای دیگر اقتصادی قرار دهند و بکوشــند
که پیوند ساختاری بین بخش نفت و گاز با سایر بخشهای
ً
اقتصــادی ایجاد شــود ،صرفا در پــی خام فروشــی و پر کردن
خزانه از دالرهای نفتی و تبدیــل آن به هر نوع کاالی وارداتی
بوده و هستند .بدین ترتیب ،نتیجه میگیریم که نخستین
عیب اساســی اقتصاد کشــور ریشــه در دســتگاه دولت و نگاه
ً
دولتمــردان به منابع نفتــی دارد کــه آن را صرفــا منبعی برای
تأمین ارز میدانسته و میدانند.
ب) حضور غیر موجه دولت
در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی
مقام معظــم رهبــری عیــب دوم اقتصاد ملــی را چنیــن بیان
میفرماینــد« :دولتــی بــودن بخشهایــی از اقتصــاد کــه در
حیطه وظایف دولت نیست» .بدیهی است ریشه این عیب
را نیز بایــد در رانت یا ویژهخواری برخی دولتمردان جســتجو
کــرد کــه نمیخواهند منافــع خــود را کــه ناشــی از مدیریت در
برخی فعالیتهای اقتصادی نهفته است از دست بدهند.
ج) مغفول ماندن ظرفیتهای داخلی
مقام معظــم رهبــری ،عیب ســوم اقتصاد کشــور را «نــگاه به
خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی» معرفی میکنند .ریشــه
ایــن عیــب نیــز در عملکــرد دولتهــا نهفتــه اســت .اندیشــه
حاکم بر بسیاری از دولتمردان برای رشد و توسعه اقتصادی
چنین است :رشد و توسعه اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری
خارجی اســت که به همراه خود فناوریهای پیشــرفته را نیز
به همراه دارد .راهکار جذب ســرمایهگذاری خارجی ،امنیت
ســرمایهگذاریهای خارجــی و کاهــش ریســک کشــور برای
ســرمایهگذاران خارجی اســت و تحقق این امر ،همراه شــدن
با جریان غالب در اقتصاد جهانی اســت که تحت فرماندهی
آمریکاســت .بنابرایــن کالم آخــر ایــن زنجیــره اســتدالل این
است که جمهوری اسالمی ایران دست از ارزشهای انقالبی
بــردارد و در یــک کلمــه راهحــل «زانــو زدن در برابــر دشــمن و
بوسه زدن بر پنجه گرگ» را بپذیرد.
در پاســخ به این نحوه اســتدالل میگوییم که در خالل بیش
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از صد ســال فروش نفت و تبدیل این ثروت ملــی به دالرهای
ً
نفتی که نهایتا در چرخه تبدیل دالرهای نفتی به واردات کاال
و خدمــات ،به جیب همــان خریداران نفت واریز شــده اســت
به یک و فقط یک مــورد اشــاره کنید که ســرمایهگذاریهای
خارجــی در ایــران منجر بــه رشــد درونزا و پویا و مســتمر یکی
از بخشهای اقتصادی کشــور شــده باشــد و به واســطه این
ســرمایهگذاریها ،انتقــال فناوریهــای پیشــرفته به کشــور
صــورت گرفته باشــد .متأســفانه ایــن حقیقت مغفــول مانده
اســت که فناوری ،انتقال دادنی نیســت بلکه کســب کردنی
اســت و الزمه آن ،وجود ظرفیت جذب فناوری در یک کشــور
اســت .نخســت باید شــبکه ملی تحقیقــات و نــوآوری ایجاد
شود که بتواند فناوری را جذب ،بومیسازی و رشد بدهد و در
این فرآیند از ســایر فناوریها کمک بگیرد و رشد حاصل را به
فناوریهای دیگر سر ریز کند.
نــگاه بــه خــارج بــرای جــذب ســرمایهگذاریهای خارجــی
و مغفــول مانــدن ظرفیتهــای داخلــی ،ناشــی از فقــدان
نــگاه انقالبــی و عملکــرد غیــر جهــادی بســیاری از مدیــران
دســتگاههای دولتــی اســت .حتــی در برخــی فعالیتهــای
تولیدی همچون زعفران ،عســل ،فــرش و گیاهــان دارویی
هنــوز نتوانســتیم از ظرفیتهــای داخلــی بــرای بازاریابــی به
روشهــای جدیــد اســتفاده کنیــم .علــت را بایــد در ناکارایی
دســتگاههای دولتی در خدمترســانی بــه تجار و رفــع موانع
دانست .گفته میشــود که عســل ،زعفران و گیاهان دارویی
به صورت فله به برخی کشــورهای همســایه صادر میشــوند
و از آنجــا بــا بســتهبندیهای اســتاندارد و چند برابــر قیمت،
بــه کشــورهای مقصــد صــادر میشــوند .ســودی کــه در ایــن
فرآیند نصیب واســطهگران خارجی میشــود به مراتب بیشتر
از درآمد تولیدکننــدگان داخلی و صادرکنندگان ایرانی اســت.
ایــن همــه ،کاشــف از ناکارایــی دســتگاههای دولتــی در امــر
حمایــت از تولیدکننــده و صادرکننده داخلی اســت .به حدی
که گفته میشــود هماکنون ســود تجار فقط در واردات است
آنهم در صورت امــکان از طریق غیرقانونــی ،زیرا که مراحل
قانونــی واردات عــاوه بر ســخت و پیچیــده بودن ،مســتلزم
ً
پرداختهــای غیرقانونــی نیــز در مواردی هســت کــه منطقا
قیمت تمام شده را بر برای بازار داخلی ،افزایش میدهد.
بســیاری از کشــورها متقاضــی کاالهــای ایرانی به ویــژه مواد
غذایــی هســتند امــا بســتهبندیهای غیراســتاندارد ،مانــع
اصلی برای شــکوفایی صادرات این کاالهاســت .آیا تاکنون
دســتگاههای دولتی به ویژه سازمان اســتاندارد و تحقیقات
صنعتــی از تولیدکننــدگان ،توزیعکننــدگان و صادرکننــدگان
این کاال برای استاندارد کردن بستهبندیها حمایت جدی
کــرده اســت؟ بســتهبندی محصــوالت غذایــی در بازارهــای
داخلی ،اعم از محصوالت کشــاورزی ،دامی ،لبنی ،شــیالت
و نظایــر آن از اســتانداردهای  ۵۰ســال قبــل اروپا نیــز عقبتر
اســت .بدین ترتیب نتیجه میگیریم که عیب سوم که مقام
رهبری دربــاره اقتصــاد فرمودند ریشــه در ناکارایی دســتگاه
دولتــی دارد .رفــع ایــن عیــب ،زمینهســاز تحقــق فرمایــش
رهبری اســت که میفرمایند «زمــان تمرکز بر بهرهبــرداری از
دستاوردهای گذشته و ظرفیتهای استفاده نشده است».
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از بخشهای
اقتصادی کشور
شده باشد

د) مغفول ماندن ظرفیتهای نیروی انسانی
چهارمیــن عیبی که مقــام رهبری بــرای اقتصــاد ملی مطرح
کردنــد «اســتفاده انــدک از ظرفیــت نیــروی انســانی کشــور»
اســت .ریشــه این عیــب را نیــز بایــد در دولتمردانی جســتجو
کــرد کــه فاقــد نــگاه انقالبــی و روحیــه انقالبــی و عملکــرد
جهــادی هســتند .در بســیاری از فعالیتهــای تخصصــی و
حرفــهای و مهندســی ،صاحبنظــران و دســتاندرکاران
ً
صراحتا اعالم کــرده و میکنند که ما میتوانیم و دســتاوردها
و توانمندیهــای خــود را نیز نشــان دادهانــد .با وجــود این،
مدیــران ارشــد همــان دســتگاهها آشــنایی عملــی و علمــی
چندانــی بــا آن فعالیتهــای تخصصــی ندارنــد شــعار مــا
نمیتوانیــم را ســر داده و راه خروج از بنبســتها را اســتفاده
از شــرکتهای خارجــی میدانند و بــرای اثبــات ادعای خود
دهها دلیــل ذکــر میکنند امــا هیــچگاه حاضــر نیســتند که در
تضارب اندیشــهها در تقابل آنــان که معتقد به تــوان داخلی
هستند ظاهر شوند تا حقایق امر روشــن شود .بنابراین عیب
چهارم نیز ریشه در دستگاه دولت دارد.
ه) بودجهبندی معیوب و نامتوازن
مقام رهبــری پنجمیــن عیب اقتصــاد ملــی را «بودجهبندی
معیوب و نامتــوازن» میداننــد .این عیب چنانکــه از عنوان
ً
آن برمیآید ،مســتقیما متوجه کاستیهای نظام کارشناسی
دولــت در امــر بودجهبندی و برنامهنویســی اســت .بــا وجود
این ،ضــروری اســت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه بودجه
همچون لباســی اســت کــه بر قامــت اقتصــاد ملــی میدوزند
و دخلوخــرج کشــور را نشــان میدهــد .بدیهــی اســت اگــر
بدنه اقتصاد ملی معیوب باشــد ،لباســی که برای آن دوخته
میشود نیز غیراستاندارد و معیوب خواهد بود.
برای نمونــه اقتصادی که عیــوب ســاختاری دارد و با تزریق
دالرهای نفتی برای چندین دهــه ،هماکنون بخش دولتی
عظیمــی ایجــاد کــرده کــه از کارایــی مناســبی نیــز برخــوردار
ً
نیســت ،قطعــا بودجــهای را میطلبــد کــه پرداخــت حقــوق
و دســتمزدها بخــش عمــدهای از هزینههــای جــاری آن را
تشــکیل میدهد .این بودجه عالوه بر این عیــب ،نامتوازن
نیز هســت زیــرا درآمدهــای مالیاتــی و درآمد حاصــل از صدور
نفت خــام به انــدازه کافی نیســت که بتوانــد تــوازن واقعی را
بین هزینههــای جاری و ســرمایهای برقرار کنــد .تخصیص
منابع مالی بیشتر به هزینههای ســرمایهای مستلزم کاهش
هزینههای جاری اســت که فشار بر اقشار متوســط و محروم
جامعه را تشــدید میکند که درصد باالیی از کارمندان میانی
و پاییــن دولــت را تشــکیل میدهند .رفــع عیوب ســاختاری
اقتصــاد ملــی کار ســخت و زمــان بــری اســت درحالیکــه
بودجــه دولت بایــد ســالیانه تدویــن شــود و وظایــف محوله
بــه دولــت را در قالب همــان ســاختار معیــوب اقتصــاد مالی،
تأمین مالی کند .با وجود این ،هنر بودجهنویســی علمی که
عیوب ســاختاری اقتصاد ملی را در نظر بگیــرد و درعینحال
ارزشها و شعارهای اصیل انقالب اســامی و تحقق آنها در
عینیت را نیز فرامــوش نکند نیازمند نــگاه و روحیه انقالبی و
عملکرد جهادی در شــبکه کارشناســان و مدیرانی اســت که
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دستاندرکار بودجهبندی و برنامهریزی کشور هستند.
در بهترین شــرایط بودجــهای برای جمهوری اســامی ایران
متوازن اســت کــه اقتصــاد ملــی را در جهتــی حرکــت دهد که
ً
اوال همســو و در تــوازن بــا عملکــرد نظــام سیاســی مبتنــی بــر
ً
ارزشهای اسالمی باشــد و ثانیا همســو و در توازن با عملکرد
نظامهای اجتماعی و فرهنگی اســامی بوده و تقویتکننده
آن نظامهــا نیز باشــد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفت که
اصالح عیب پنجم که مقام رهبری اشاره فرمودند نیز منوط
به انجام اصالحات در دولت است.
و) عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد
مقــام معظــم رهبــری عیــب ششــم اقتصــاد ملــی را «عــدم
ثبات سیاســتهای اجرایــی اقتصــاد» میداننــد .این عیب
ناشــی از فقدان مبانی روشــن ،ســنجیده ،منطقی و سازگار با
ارزشهای اسالمی انقالبی در طراحی و اجرای سیاستهای
اقتصادی اســت که ریشــه در دســتگاههای دولتــی دارد .اگر
هر یک از سیاســتگذاریهای اقتصادی مبنای مســتحکم
و مبتنی بــر نــگاه انقالبــی ،روحیــه انقالبــی و عمــل جهادی
داشــته باشــد آنــگاه مجموعــه ایــن سیاســتگذاریهای
اقتصادی با یکدیگر همســو شــده و در جهت تقویت یکدیگر
عمل میکنند بهطوریکه پایداری سیاســتهای اقتصادی
و نه عــدم ثبات در آنهــا ،نتیجه خواهد شــد .بــرای نمونه،
اگــر مجموعــه سیاســتگذاریهای اقتصــادی در چارچوب
اقتصاد مقاومتی و ســازگار با مبانی اقتصــاد مقاومتی تدوین
و اجــرا شــود آنگاه بــه دلیــل هــدف و مبنــای واحد ،بــه جای
تعــارض و عــدم ثبــات سیاســتگذاریها ،تعامــل و پایداری
این سیاستها را خواهیم داشت.
ثبــات و پایــداری سیاســتگذاریها شــرط الزم بــرای امنیت
سیاســتگذاریهای بخــش خصوصــی و اتخــاذ تصمیمات
بهینــه توســط ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی اســت.
تجربیات چند دهه اخیر نشان میدهد که با تغییر دولتها،
مجموعــه سیاســتهای اقتصــادی دســتخوش ناپایــداری
میشود و لذا افق آینده اقتصادی برای سرمایهگذاران بخش
خصوصی را میشــود .ازاینرو ،بخــش خصوصی متمایل به
سرمایهگذاریهایی میشود که بازدهی آنها در کوتاهمدت
باشــد که از خطــرات محتمــل در تغییــر در سیاســتگذاریها
محفوظ بماند .بدیهی اســت کــه اینگونه ســرمایهگذاریها
ً
که نوعا با ســفتهبازی و داللی نیز همراه میشود ،نه تنها رشد
واقعی اقتصــادی را به دنبال نــدارد بلکه زمینههــای تزلزل و
تضعیف اقتصــادی را نیــز فراهم خواهــد کرد .بدیــن ترتیب،
نتیجــه میگیریم که ششــمین عیبی کــه مقام رهبــری برای
اقتصاد ملی بیان فرمودند نیز ریشه در دولت دارد.
ز) عدم رعایت اولویتها
مقــام معظــم رهبــری هفتمیــن عیــب اقتصــاد ملــی را عــدم
رعایــت اولویتهــا در سیاســتگذاریهای اقتصــادی نــام
بردهانــد .ایــن عیــب ناشــی از فقــدان مبنــای مســتحکم در
سیاستگذاریهای اقتصادی است که سازگار با ارزشهای
انقالبی اســامی باشــد .اگــر سیاســتگذاریهای اقتصادی

اگر «نگاه
انقالبی ،روحیه
انقالبی و عملکرد
جهادی» را
شروط الزم برای
میدانداری و
حضور جوانان
در مدیر یتهای
ارشد نظام
اقتصادی بدانیم،
شروط دانایی،
ایمان و تسلط
بر دانستههای
اقتصادی ،شروط
کافی است

در قالــب اقتصــاد مقاومتــی طراحــی و اجرایــی شــود آنــگاه
ً
منطقــا اولویتبنــدی نیــز خواهنــد شــد .بهعبارتدیگــر،
سیاســتهایی در اولویــت قرار میگیرنــد که اقتصاد کشــور را
بــا ســرعت و هماهنگــی و ثبــات و توازن بیشــتری به ســمت
مقاومســازی بیشــتر پیش ببرند .اگــر در هر سیاســتگذاری
و برنامهریــزی ،اهــداف و مبنــای حرکت معلوم نباشــد آنگاه
سیاستهای اقتصادی بر اســاس منافع شخصی یا جناحی
اولویتبنــدی خواهنــد شــد .بدیــن ترتیــب ،ایــن عیــب
ً
مستقیما ریشه در نگاه و عملکرد دولتها دارد.
ح) اسراف در دستگاه حکومت
هشــتمین عیب اقتصــاد ملــی از منظر مقــام معظــم رهبری،
«هزینههای زائد و حتی مســرفانه در بخشهایی از دستگاه
حکومت» اســت .ایــن عیــب را مقــام معظــم رهبــری تحت
عنــوان آخریــن عیــب در مجموعــه چالشهــای درونــی
نظــام اقتصــادی کشــور بیــان فرمودهانــد .نظــر بــه اینکــه
ً
مقــام رهبــری ،صراحتــا بخشهایــی از دســتگاه حکومت را
مخاطب قرار دادهاند لذا این عیب نیز همچون عیوب قبلی
ً
ریشــه در عملکردهای ناصحیــح دولتها دارد که مســتقیما
نتیجه فقــدان نــگاه و روحیه انقالبــی و عملکرد جهــادی در
دولتمــردان اســت .در مجمــوع مالحظــه میشــود کــه مقام
معظم رهبری ،تمام چالشهای درونی اقتصاد ملی را ناشی
از عملکردهای ضعیف دولتها و نــگاه و روحیه غیر انقالبی
دولتمردان و ساختار معیوب دســتگاههای دولتی و عملکرد
غیر جهادی مجموعه دستگاه دولت میدانند .مقام معظم
رهبــری چالشهــای بیرونی ماننــد «تحریم و وسوســههای
دشمن» را به شــرط اصالح چالشهای درونی ،کم اثر و حتی
بیاثــر میداننــد .بنابرایــن ،از مجموعــه فرمایشــات مقــام
رهبری میتوان چنین نتیجه گرفت که کلید حل مشــکالت
اقتصادی کشــور منوط بــه اصالح دولت اســت بدیــن معنی
که دولتمــردان باید به جــای هلدینگها و پورشــهها« ،نگاه
انقالبی ،روحیه انقالبی و عملکرد جهادی» داشته باشند.
دانایی ،ایمان و تسلط بر دانستههای اقتصادی
نظر به اینکــه ویژگیهــای «نگاه انقالبــی ،روحیــه انقالبی و
ً
عملکــرد جهادی» منطقــا در جوانان بیشــتر یافت میشــود،
لذا مقــام معظم رهبــری میفرمایند کــه «درونزایی اقتصاد
کشور ،مولد شدن ،دانشبنیان شدن اقتصاد ،مردمیکردن
اقتصاد ،تصدیگری نکــردن دولت ،برونگرایی با اســتفاده
از ظرفیتهــا» مســتلزم حضــور جوانــان در دولــت اســت .بــا
وجود این مقام معظــم رهبری بر ایــن نکته نیــز تأ کید دارند
که ایــن جوانــان باید «دانــا و مؤمن و مســلط بر دانســتههای
اقتصادی» باشــند .آنگاه میفرمایند که «دوران پیشرو باید
میدان فعالیت چنین مجموعهای باشد».
بــه نظــر میرســد کــه اگــر «نــگاه انقالبــی ،روحیــه انقالبــی و
عملکرد جهادی» را شــروط الزم بــرای میــدانداری و حضور
جوانــان در مدیریتهــای ارشــد نظــام اقتصــادی بدانیــم،
شــروط دانایــی ،ایمان و تســلط بــر دانســتههای اقتصادی،
شروط کافی است.
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دوران جهان تک قطبی
به سر آمده است
فؤاد ایزدی

دکتــر فــؤاد ایــزدی ،اســتاد دانشــگاه تهــران در سلســله
نشســتهای بیانیه گام دوم انقالب با بیان اینکه یکی از
مشــکالت جمهــوری اســامی ایــران طــی  40ســال گذشــته عــدم
شناخت ُبعد جهانی انقالب توسط برخی از مسئوالن است ،اظهار
داشــت :ایــن عــدم شــناخت ســبب شــد نتوانیــم بــه درســتی از
فرصتهای بین المللی بهره ببریم.

انقالب اسالمی پدیدهای
با نفوذ جهانی در میدان
رقابت تمدنی است
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند ،استاد حوزه
و دانشگاه در سلسله نشســتهای بیانیه گام دوم انقالب
که در دانشــگاه امام صادق (ع) برگزار شــد ،در تشــریح بیانیه اظهار
داشــت :اهمیــت بیانیه غیــر از اینکــه ارزیابی نســبت به گذشــته و
چشم اندازی نسبت به آینده دارد ،نوع ،ارزیابی ،سطح و شاخص
تحلیل از حرکت انقالب را به ما آموزش میدهد.
این اســتاد حوزه با تأ کید بر اینکه برای ارزیابی باید ســطوح و برای ســطوح نیز شــاخصهای
ُ
مختلفی تعییــن کنیم ،اظهار داشــت :مســائل در ســطح خرد و کالن مطرح شــود .مســائل در
ُ
ســطح خرد در شــهرها ،محلهها و ...مطرح میشــود .در ســطح کالن نیز بر اســاس ملی بودن
مورد بررســی قرار میگیرد .مســائل بیشــتر از این مورد بحث و نظر قرار نمیگیرد ولی به عقیده
24
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وی بــا اشــاره بــه فــرازی از بیانیــه گام دوم انقالب ،ایــران را
قطبی جهانی دانســت و با تأ کید بر اینکه آمریــکا رو به افول
اســت ،عنوان کــرد :آمریــکا قــدرت ســخت دارد ولــی قدرت
نرمش ضعیف اســت .قدرت سخت آمریکا شــاید از ما بیشتر
باشــد ولی قدرت نرمش نیســت .آمریکا موشــک ،سالح و…
دارد ولی در ســوریه شکســت خورد ،در حالی کــه ایران پیروز
شد .دلیلش نیز نداشتن قدرت نرم است.
وی ادامه داد :افــزون بر رهبــر انقالب ،افراد و ســازمانهای
دیگــری ماننــد نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی آمریــکا نیــز
به افول این کشــور اشــاره میکننــد .اینکه صحبــت از افول
آمریــکا میشــود برخــی اخــم میکننــد از ســر بی سوادیشــان
اســت .فردی که ســرش به تنش میارزد میدانــد آمریکا در
حال افول است.
استاد دانشگاه تهران یادآور شد :یکی از نهادهای اطالعاتی
آمریــکا پــس از تحقیقــات گســتردهای مینویســد دوران
جهان تــک قطبی به ســر آمــده و در آینــده -تا ســال -2030
کشــورهایی ماننــد ایــران ،مصــر ،کلمبیــا ،مکزیــک ،ترکیه،
آفریقــای جنوبــی و اندونزی جلوتــر از اروپا و روســیه خواهند
افتــاد .البته مشــروط به ایــن که با یــک دیگر ائتــاف کنند.
آمریــکا نیز چــون میداند جمهوری اســامی ایــران میتواند
میــان اینهــا و حتــی کشــورهای اســامی وحــدت و ائتالف
ایجاد کند ،ما را رها نمیکند.
وی تأ کیــد کــرد :رهبر معظــم انقــاب موضوع پیــچ تاریخی
را مطــرح کردند .یعنی در این تحول نباید ســر جهان اســام
بی کاله بماند .چون توجه نداریم در آینده از اروپا هم جلوتر

بنده نقطــه ثقــل بیانیــه گام دوم در رتبه اول باید فــراکالن و
ُ
در رتبه دوم کالن باشد .یعنی نباید نگاه خرد داشته باشیم.
وی ادامــه داد :فــراکالن یعنــی بگوییــم انقــاب اســامی
پدیدهای با نفوذ جهانی در میدان رقابت تمدنی است .یعنی
باید معطوف به میزان پیشــروی و پســروی در قطب اســام و
ســرمایه داری مطرح شــود .ارزیابی در قطب اســام و سرمایه
داری براساس پیشروی یا پسروی سطح فراکالن است.
این اســتاد حــوزه و دانشــگاه در ادامه ســخنان خود با اشــاره
به فراز تعامل با دنیــا و مرزبندی با دشــمن در بیانیه گام دوم
تأ کید کــرد :موضوع ایــن بخــش از بیانیه مطــرح میکند که
ً
اوال ،مخاطب تنها دنیای اسالم نیســت بلکه ارتباط با دنیا را
ً
تبیین میکنــد ،ثانیا ،بحث تنها سیاســت خارجی به معنای
مصلــح نیســت .بیانیــه در حقیقــت توجه بــه رفتار فــراکالن
ماســت .یعنی معیار و دســتاورد انقــاب را در مواجــه فراکالن
توضیح میدهد.
وی افــزود :دال مرکزی این فراز از بیانیه عزت ملی اســت .در
مظاهر عــزت نیز تحرک جدید در بیداری اســامی ،شکســت
آمریــکا در منطقه غرب آســیا و حضــور ایــران در منطقه غرب
آســیا و بازتــاب جهانی ایــن حضــور را مطرح میکننــد .عامل
این عزت شجاعت و حکمت است.
حجــت االســام والمســلمین رهــدار تصریــح کــرد :عــزت

اندیشی
اندیشه
هم

خواهیم افتاد  10ماه منتظر لبخندشــان میمانیم .به جای
اروپــا محــوری باید بــه فکــر ائتــاف با کشــورهای همســایه
باشیم .اروپا را رها کنید با کشورهای همسایه تعامل کنید.
دکتــر ایــزدی بیــان داشــت :آمریــکا التیــن ماننــد مکزیــک،
ونزوئــا و… ظرفیتهــای بســیار خوبــی دارنــد ولــی افــراد
متوجــه نیســتند .تفکــر برخــی اروپــا محــوری اســت و ایــن
ظرفیتهــا را رهــا کردهانــد وگرنــه کشــورهای آمریــکا التیــن
همچنان عالقه مند بــرای همکاری هســتند .اینها قدرت
نرم جمهوری اســامی ایران اســت .متأســفانه اروپا را خیلی
جــدی گرفتهایــم .بحــث جناحــی نیــز نمیکنیــم .حتــی
برخــی میگفتند اگــر آمریــکا از برجام خــارج شــود میتوانیم
از اروپــا امتیازهای بیشــتری بگیریم ،این تحلیل اشــتباهی
اســت .اروپــا نمیتوانــد مشــکالت خــودش را حــل کند شــما
میخواهید از او امتیاز بگیرید؟
وی ادامــه داد :برخــی مــی گویند مــا افــول آمریــکا را قبول
نداریــم .نمیداننــد منظــور از افــول ،فروپاشــی نیســت
بلکــه کاهــش قــدرت اســت .آمریــکا در حــوزه اقتصــادی
افول داشــته اســت .این کشــور پــس از جنــگ جهانی دوم
 50درصــد اقتصــاد جهــان را داشــت ولــی ا کنــون  15درصد
شــده اســت .تــا ســال  2023هــم  13درصــد میشــود .در
حــوزه سیاســی افول کــرده چــون شــخصی ماننــد ترامپ را
رییــس جمهــور میکنــد .در حــوزه فرهنگــی و اجتماعی نیز
وضعیتش فاجعه اســت .بــرای نمونه روزانــه  20نظامی در
این کشور خودکشی میکنند.
این استاد دانشگاه ،در پاسخ به پرسش «شوروی نیز درباره

آمریکا حرفهای ما را میزد ولی فروپاشــید ،چه تضمینی است که چنین بالی سر ما نیاید؟»
اذعان داشــت :شــوروی مشــکل حــاد اقتصــادی یا مشــکل نظامــی نداشــت بلکــه نخبگان
شــوروی غرب زده شــدند .کلید فروپاشــی شــوروی از هلســینکی خورد .اگر بی توجهی کنیم
ممکن است ما نیز گرفتار همین موضوع شویم.
وی افزود :تفاوت جمهوری اســامی ایران با شوروی این اســت که ما به دنبال کشورگشایی
نیســتیم و هدفمان تنها دفاع از خودمان اســت .جمهوری اســامی ایران قدرت نــرم دارد به
همیــن دلیل آمریــکا به مــا حمله نمیکنــد .چون اگــر حمله کنــد نیروهــای هم پیمــان ایران
به نیروهــای هم پیمــان آمریــکا حملــه میکنند .از ایــن رو اگــر بــرای نمونه نفــوذ منطقهای
خودمان را  10درصد کاهش دهیــم ،احتمال حمله آمریــکا  20درصد افزایــش مییابد .ایران
زیاده خواه نیست و دغدغه امنیتی دارد ولی آمریکا زیاده خواهی میکند.
وی خاطرنشــان کرد :ما اکنون ذیل کشــورهای دشمن آمریکا هســتیم و افراد خیال نکنند با
تغییر سیاســت اتفاق خاصی می افتد .آنهــا انتظار دارند ما ســاختار حکومــت را تغییر دهیم
حتی برخی از آنها به دنبال فروپاشــی و تجزیه ایرانند .مذاکره در هر شرایطی خوب نیست.
رفتن به مذاکره این پیام را به آمریکا داد که سیاســتهایش جواب داده و باید فشــار را بیشتر
کند تا امتیاز بیشــتری بگیــرد .آمریکا به تغییر سیاســت راضی نمیشــود بلکه مــی گویند باید
ساختار حکومت را تغییر داد.
این اســتاد گفت :منطق آمریکا در قبال کشورهای دشمنش این است که فشــار را زیاد کند تا
یا سقوط کنند و یا اینکه ضعیف شوند .اگر ســقوط کردند که صورت مسأله پاک میشود ولی
اگر سقوط نکردند ضعیف میشوند در این صورت میتواند امتیازهای بیشتر بگیرد .تا زمانی
که آمریکا برای تحریم و فشار هزینه ندهد ،سیاســت خود را دنبال میکند .تنها راه حل برای
مقابله با آمریکا ،هزینه تراشی برای اوست.
وی تأ کید کرد :آمریکا در حال تبدیل شدن به کشــور معمولی است و این برای ما مهم است.
بحث فروپاشــی آمریکا مطرح نیســت .آمریکا چون میداند در حال افول است مانند موجود
زخم خورده دســت و پا می زند .حتی اینها ترامــپ را آوردند که از افولشــان جلوگیری کند ولی
این موضوع را تسریع بخشید.

بــه معنــای احســاس غــرور ،حکمــت بــه معنــای پختگــی و
مصلحــت بــه معنــای حرکــت بــه ســمت آرمانهــا بــا دیدن
واقعیتها اســت که در میــان این ســه ،عزت از همــه مهمتر
اســت .در مقابــل عــزت ،ذلــت قــرار دارد ذلــت زمانــی ایجــاد
میشود که غیر مسلمان بر مسلمان رأی خود را حاکم کند به
همین دلیل رهبری میفرمایند انقالب بــه مردم ما عزت داد
یعنی مردم برای خودشان تصمیم میگیرند.
وی در توضیــح شــاخصهای عــزت نیــز خاطرنشــان کــرد:
عوامــل ایجابــی عــزت این اســت کــه ما عــزت را بــا ایمــان و
اعتقاد توحیدی ،دلبســتن به خــدا ،محبت به بنــدگان خدا
و خالیق خــدا ،خدمت بــه بندگان خــدا به دســت میآوریم.
جمهوری اسالمی ایران نیز این رفتار را نسبت به کشورهایی
ماننــد عــراق ،ســوریه ،افغانســتان و… نشــان داده اســت.
عوامل عزت به شــکل ســلبی نیز این است که شــامل مقابله
بــا تفکــر و فخرفروشــی ،عــدم تعظیــم در برابــر فخرفروشــی
دیگــران ،عدم پذیــرش تحمیــل دیگــران ،تکیه نکــردن به
دیگران ،و… میشود.
حجــت االســام والمســلمین پیروزمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه
حکمــت به معنــای پختگی اســت ،گفت :شــاخص حکمت
پــرکاری ،ابتــکار عمــل و محوریــت دادن بــه معنویــت در
روابط خارجی اســت .حکمت به معنای ســکوت و ســکون و

یا پرخاشــگری و اوقــات تلخی نیســت .حکمت به معنای این اســت کــه فرد با منطــق بتواند
مواضع طرف مقابل را به خود نزدیک کند .این نوع حکمت که به دنبال عزت است میتواند
ضامن عزت باشد.
وی دربــاره مصلحت نیز عنــوان کرد :مصلحت بیــان شــده در بیانیه مصلحت انقالب اســت.
مصلحت انقالبی یعنی وقتی انقالبی باشــی واقعیــت را به گونهای دیگر میبینــی .امکانات را
به گونهای دیگر محاسبه میکنی .بر این اســاس میتوان گفت مصلحت ،دیپلماسی فعال با
محوریت ارزشها اســت که میتوان ضریب نفوذ خود را باال برد .البته زمانی اتفاق می افتد که
فرد زمین بازی را عوض کند .هنر انقالب اسالمی این است که زمین بازی را عوض کردیم.

دوره جدید

مشاره  16هبمن 98

25

اندیشی
اندیشه
هم

باید منطق تعاملمان
اسالم را

با جهان
بازسازی کنیم
حجت االسالم والمسلمین احمد رهدار

26

دوره جدید

هبمن  98مشاره 16

االســام
حجــت
احمــد
والمســلمین
رهدار ،اســتاد حوزه و دانشگاه در
سلســله نشســتهای بیانیه گام
دوم انقــاب بــا اشــاره بــه این که
رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه
نکات مختلفی را بیان کردهاند بــه همین دلیل باید مطالعه
شــده و کلیدواژههــای آن اســتخراج شــود ،گفــت :بیانیه به
رغم ساده بودن ،پر مغز است.
وی ادامــه داد :رهبــری در بخــش عــزت ملــی و مرزبنــدی
بــا دشــمنان ســه نکتــه را بیــان کردهاند کــه شــامل نهضت
بیــداری اســامی -الگــوی آن الگــوی مقاومــت اســت،-
شکســت آمریکا و پیروزی و گســترش اقتــدار ایران اســامی
میشــود .اگر به کلید واژههــای بیانیه توجه کنیم ســخنان
زیادی فراروی ما رژه خواهند رفت.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه ،در تشریح پیروزی و گسترش
اقتــدار ایــران اســامی تأ کید کــرد :پیــروزی اخیــر جمهوری
اســامی ایــران در مقابل آمریــکا مربــوط به موضــوع داعش
اســت .البته این پیــروزی دو محور دارد .نخســت ،پیروزی
نظامی که ســبب شــد همه به قدرت و اقتدار ایــران اعتراف
کننــد و یــک جنــگ نظامــی مســتقیم علیــه ایــران کلــی بــه
ً
تعویق بیافتــد .قبال دشــمنان میگفتند همــه گزینهها روی
میز اســت اکنون حتی در ساحت ادبیات سیاســی به عنوان
اهرم فشار و تیکه سیاسی نیز این مطلب را نمیگویند.
وی یادآور شد :البته پیروزی ما دو پیاد منفی برای خودمان
و جهان اســام داشت .نخســت ،دشمنان شــیعه را حتی در
مقیاس داراالسالم متحد کرد .جهان سنی  -البته ما دشمن
نمیپنداریم ولی خودشان ما را دشمن میپندارند  -علیه ما
متحد کرد .به همین دلیل نیازمند بازخوانی روابط و تعامل
بیشــتر با ایــن کشــورها هســتیم .دوم ،انگیــزه تســنن برای
همکاری با اســرائیل را تقویت کرد .بــرای نمونه اکنون قبح
ارتباط میان کشــورهای اســامی با اســرائیل شکســته شــده
است .اینها پیامدهای پیروزی مستقیم ما در قبال آمریکا
است و باید به دنبال پادزهر باشیم.
حجت االسالم والمسلمین رهدار تصریح کرد :موضوع دیگر
پیروزی فکــری اســت .البته ایــن پیــروزی بالفعل نیســت.
یعنــی در داخــل مطــرح میکنیــم ولــی در خــارج ایــن گونــه
نیســت .یعنی تئوریزه کردن این موضــوع در مقیاس جهان
اسالم رخ نداده است .برای رسیدن به این پیروزی نیازمند
هم ســخنی و هــم زبانی بــا جهــان اســام هســتیم .نیازمند
زبان جدید هســتیم ،البته منظور زبان فارســی یا غیر فارسی
نیست ،بلکه گفت وگو است.
وی اضافــه کــرد :جهــان اســام هــر چــه هســت خوب یــا بد
ســرمایه مقابلــه تمدنی مــا با جهــان غرب بــه شــمار میآید.
مــا در ســاحت فکــری نمیتوانیم بــه اینهــا نزدیک شــویم
چون متحد خودشــان را اســرائیل میدانند .پرسش کنونی
این اســت که اکنون جهان اســام میخواهد با چه گفتمان
عقیدتی و فکری خود را ســرپا نگــه دارد؟ خالفت کــه ابوبکر
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بغدادی بود فــرو ریخت .چــون جریان داعش بســی از مــدل جریان
آل ســعود ســنیتر اســت .بــه همیــن دلیــل شکســت نظامــی داعش
به معنــای گم شــدن الیــه فکــری او در میان کســانی کــه بــه او دوام
میدادند ،نیست.
این اســتاد حوزه با بیان این کــه در جهان اســام گفتمــان آتاتورک یا
اردوغانیست ،گفتمان اسالم سکوالر یا سکوالریسم اسالمی و… وجود
دارد ،بیان کرد :این جریانها به وجود مشکالتشان ،سرمایه ما برای
گفت وگو هســتند .ما با اینها با چه زبانی باید گفــت وگو کنیم؟ زبان
خاصی از تعامــل را باید تحصیل کنیــم و این ایجاد نمیشــود مگر به
وسیله ارتباط مستمر نخبگان با یک دیگر .باید دیپلماسی نخبگانی
صورت گیرد .شکل ارتباط ما با جهان اســام دیالوگی است .در حالی
که باید پای نخبگان جهان اسالم به خانه نخبگان ایران و نخبگان
ایران به خانه نخبگان جهان اسالم باز شود.
ً
وی ادامه داد :الگوی وحدت سنتی مسلما جواب نمیدهد .به غلط
الگوی وحــدت اســامی را بــر روی موضوع کالم قــرار دادهایــم .کالم
نمیتوان پایگاه وحدت ما باشــد .یکی از دالیلی که جریان شــیرازی
در جامعه شــیعی و ابوبکر بغدادی در جهان ســنت پــا گرفت این بود
که علمای وحدت ما در میان اذهان دیگــران متهم به نفاق وحدتی
شدند.
رییس مؤسســه فتوح اندیشــه اضافه کرد :الگوی تعامل ما با جهان
اســام باید تغییر کنــد .باید وحــدت اجتماعــی ،وحــدت اقتصادی،
وحــدت منافــع و… را مطــرح کنیم نــه این که بــه مســائل کالمی گیر
دهیم .مــا باید منطــق تعامــل خودمــان را با جهان اســام بازســازی
کنیم .بــه پیــروزی فکری بایــد فکــر کنیم .مــا پرچم وحــدت جهان
اســام را بلند کردیم ولی چه نیازی اســت که هر ســاله این کنفرانس
در ایران برگزار شود.
حجت االسالم والمسلمین رهدار در تشــریح محور دوم یعنی نهضت
بیداری اســامی اذعان کــرد :اکنون گفتمــان مقاومت برند ما شــده
اســت به همین دلیــل بایــد آن را تئوریــزه کنیم .بایــد فقــه المقاومه
بنویســیم .اگر تئوریزه نکنیم همان گونه که تبلیغات دشــمن جهاد
را تروریســت معرفــی کــرد میتوانــد مقاومت را نیــز تروریســت معرفی
کند .یعنی ما را داعش جدید معرفی میکنند.
وی تأ کید کرد :مهمترین مأموریت ما در بحــث تئوریزه پردازی گره
زدن مفهــوم مقاومــت با مفهــوم عقالنیت اســت .ما در جهان اســام
بایــد از دیــدگاه فلســفه دربــاره مقاومــت صحبــت کنیــم .چــون فرد
میخواهد با غیر مسلمان درباره مقاومت صحبت کند باید از فلسفه
و عقالنیــت اســتفاده کنــد .مــا الاقــل میتوانیم بــرای جهــان بیرون
اسالم عقالنیت مقاومت را از پایگاه فلسفه تبیین کنیم.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه خاطرنشــان کرد :اگر ما بتوانیم جریان
مقاومــت را بــا عقالنیت گــره بزنیــم بــرای نجــات ،همه به ســوی ما
میآیند .ما راه دور و درازی داریم .چون هنوز نتوانســتهایم در داخل
فلســفه مقاومــت را مطــرح کنیــم زود اســت خیــال کنیــم نخبــگان
جهان سنت را نسبت به مقاومت آ گاه کردهایم.
وی درباره محور ســوم یعنی شکســت آمریــکا نیز بیان کــرد :پیروزی
در پایگاه به نفع ایران و پیروزی در صحنه اکثر مواقع با آمریکاست.
آمریــکا حداقــل توانســته بــا دولتهای دســت نشــانده خــود عکس
یادگاری بگیرد ولی با ملتها نمیتواند عکس بگیرد .موضوع دیگر
این که جمهوری اسالمی ایران هیمنه آمریکا را شکسته است.

تداوم آرمانهای انقالب
آیت اهلل شب زنده دار
مقــام معظــم رهبــری دام ظلــه
العالــی بعــد از آنکــه حمــد وثنای
الهی را بهجای میآورند و درود و ســام بر
محمــد و آل میفرســتند در فــراز اول
سخنانشــان میفرماینــد« :از میــان همه
ّ
ّ
ملتهای زیر ستم ،کمتر ملتی به انقالب
ّ
ّ
همــت میگمــارد؛ و در میــان ملتهایــی کــه بهپــا خاســته و انقالب
کردهاند ،کمتر دیده شده که توانسته باشــند کار را به نهایت رسانده
و بهجز تغییر حکومتها ،آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشــند».
یعنــی یــا انقالبشــان بــه ثمــر ننشســته یــا اگــر بــه ثمر نشســته اســت
آرمانها فراموش شد و راه منحرف شده اســت و به کجراهه رفتهاند
اما به لطف خدای متعال این انقالب این چنین نبوده است.
ّ
ّ
«اما انقالب ُپرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب
ّ
ُ
عصر جدید اســت ،تنها انقالبی اســت که یک چله پرافتخار را بدون
خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسههایی
که غیرقابــل مقاومــت بهنظــر میرســیدند ،از کرامت خــود و اصالت
شــعارهایش صیانت کرده و اینــک وارد دومین مرحله خودســازی و
جامعهپردازی و ّتمدنســازی شــده اســت .درودی از اعمــاق دل بر
ّ
این ملت؛ بر نســلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نســلی کــه اینک وارد
جهانی چهل سال دوم میشود».
فرایند بزرگ و
ِ
َ
اینهــا یــک واقعیتهایــی اســت کــه بــه آن توجــه میدهنــد «وأ َّمــا
ْ َ َّ َ َ
ک ف َح ّ ِد ْث» این از آن نعمتهایی اســت کــه ما باید هم به
ِب ِنعم ِة ر ِب
توجــه بدهیم .این
آن
بــه
دیگر
افــراد
در
هم
و
بیاوریــم
خودمان
یــاد
َّ َ َ
همان نعمت بزرگ خدای متعال بود َکه فرمود ُهاند «الل ُه َّم ِإ ّنا َن ْ َرغ ُب
ُ ْ َ
َ
ّ
َ
َ َ
َ َ
إ َل ْی َ
ک ِفی َد ْول ٍة ک ِر َیم ٍة ُت ِع ّز ِب َها ِال ْســا َم َو أ ْهل ُه َو ُت ِذل ِب َهــا ِّالنفاق َو أ ْهل ُه
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َ َ َ ْ ُ َُ
َ
َو َت ْج َعل َنا فیها ِم َن ّالد َع ِاة إلــی َط َاع ِت َ
ک َو الق َاد ِة ِفی َس ِــب ِیلک و ترزقنا
ِ
َ َ ُ
ْ
ِب َها ک َر َامة ّالد ْن َیا َو ال ِخ َره»
ً
مفاد ایــن کالم این نیســت کــه آرمانها حتمــا پیاده شــده یا محقق
شــده اســت ،بحث در این اســت کــه از آن آرمانها دســت برداشــته
نشــده اســت و نظام درصــدد پیاده کــردن آنهــا بحمــداهلل تبارک و
تعالی اســت .ممکــن اســت کــه [آن آرمانهــا] پیاده نشــده باشــد یا
کمرنگ پیاده شــده باشــد یا حتــی در بعضــی از امور خــاف آنچه که
در نظر بوده اســت انجام شــده باشــد که مورد بــه مورد وجــود دارد و
همین موارد مورد گالیه مندی شــدید اســت و کفران نعمت حســاب
میشود.
در رأس ایــن هــرم بحمــداهلل رهبری وجــود دارنــد و مراجــع بزرگوار و
حوزههــای علیمه و مــردم متدین و خداجو هســتند ،راه راهی اســت
کــه بنابراین جهت وجــود دارد و ایــن گفتهها برای این اســت که راه
گم نشود ،کم رنگ نشــود و بی توجهی به آن نشــود .این خیلی الزم
اســت که همه ما ایــن وظیفــه را داریم کــه ان شــاءاهلل گام برداریم و
متوجه باشیم.
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اندیشی
اندیشه
هم

توجه ویژه به
ݣݣنیرویݣݣانسانی
نشســت تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب بــه همــت دبیرخانــه گام دوم انقــاب بــا
ســخنرانی حجت االســام والمســلمین ولی اهلل نقی پور فر اســتاد حوزه و دانشــگاه و
دکتر رضائیان استاد دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشســت ،حجت االســام المســلمین نقی پورفر به بیان پیش نیازها و الزامات
بیانیه گام دوم انقالب پرداخت و اظهــار کرد :رهبر معظم انقالب در ایــن بیانیه درباره منابع
انســانی مانــور ویــژه ای داده انــد .از منظــر اســام چهار گــروه منابع سرنوشــت ســاز هســتند.
نخست ،جوانان هســتند .قرآن می فرماید تنها جوانان به حضرت موسی(ع) ایمان آوردند.
سرمایه اصلی حضرت موسی(ع) جوانان بودند.
وی افزود :دومین گــروه ،بانوان هســتند .بنیان بیانیه گام دوم درباره خانواده ســالم اســت
چون خانــواده ســالم پیــش نیــاز تمــام کارهاســت .زنــان بــا شــأن همســری و مــادری محور
خانــواده انــد و باالتریــن جایــگاه را در تربیــت نیــروی انســانی دارنــد .البتــه متأســفانه نــگاه
فمینیســتی ســبب شــده به دنبــال تقســیم مســاوی اشــتغال اجتماعی میــان زنــان و مردان
باشیم .این مسیر کج است .تأمین مخارج اقتصادی وظیفه زنان نیست.
این اســتاد حوزه خاطرنشــان کرد :ســوم ،مدیران هســتند .صالح و فســاد جامعه بســتگی به
مدیران دارد .مدیران شــامل مدیران فرهنگی و اجرایی کشور می شــوند .این سه گروه بیان
شده تولید کننده اند .چهارم ،فقرا و مسکنین هستند.
28
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این پیــش نیاز معنــوی اســت چــون درب خیرات به ســبب
این گروه بر روی امت باز می شود.
حجت االسالم والمسلمین نقی پورفر ،پیش نیازها را به سه
محور روشی ،بینشــی و ســاختاری تقســیم کرد و یادآور شد:
در روش باید به ســه موضوع قــرآن محوری ،جامــع نگری و
جامعه محــوری توجه داشــت .بدون بینش قــرآن محوری
پژوهــش هــا ناقــص بــوده و قابــل اعتمــاد نیســت .قــرآن
محوری بر محکمات دینی استوار است.
وی عنــوان کــرد :مــا در قــرآن محــوری در بخــش پژوهــش
های اعتقادی نقص های فراوانی داریم و حق آن ادا نشده
اســت .چون آیات مهــم و بنیــادی اســام و اهل بیــت(ع) را
درســت بیــان نکــرده ایــم .دوم ،جامع نگــری اســت ،برای
نمونه توصیه رهبری ضمانت اجرایی می خواهد که یکی از
ضمانت اجرایی ،تقنین است .ســوم جامعه محوری است.
ما نیــز بیانیــه را بایــد بــا یــک روش اســتنباطی قابــل اعتماد
مورد پژوهش قرار دهیم.
حجــت االســام والمســلمین نقی پــور فــر ،در بخــش پایانی
ســخنان خــود ،دربــاره محــور بینــش خاطرنشــان کــرد :در
این محور باید نخســت ،خانــواده محوری اســاس نظامات
اجتماعی قــرار گیــرد .در خانــواده محوری باید به تشــکیل،
تحکیــم و صیانــت توجــه کــرد .چــون بــه خانــواده توجــه
نمی کنیــم در برنامــه ریزی ها دچــار ذاللت هــای اجتماعی
هســتیم .وی عنــوان کــرد :دوم ،تکالیــف اجتماعــی را از
تکالیــف فــردی و تکالیــف حکومتــی را از تکالیــف اجتماعی
جــدا کنیــم .مــا خلــط مبحــث داریــم .در ایــن بخــش فقــه
تشکیالت و فقه مدیران مطرح است.
در ادامــه نشســت دکتر رضائیــان با بیــان اینکه تمــام تالش
دشــمن ایجاد و دامــن زدن بــه ناامیدی اســت ،اظهــار کرد:
بیانیه سبب شد بافته های دشــمن پنبه شود .البته سرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام باید حفظ شود چون اگر
دستخوش آفات شود ،حفظ نظام با مشکل روبرو میشود.
ایــن بیانیــه آرمانــی ایجاب مــی کند چشــم انــداز درســتی با
محتــوای بیانیــه بــرای جامعــه تبیین کــرده و بــرای تحقق
آن تالش کنیــم .یکی از پیــش نیازها ایجاد گفتمــان درباره
محتوای بیانیه است تا به دست فراموشی سپرده نشود.
دکتر رضائیان با اشــاره به اینکه بیانیه باید به صورت کامل
مــورد مطالعه قــرار گرفتــه و دســته بندی شــود ،تأ کیــد کرد:
سیاســت هــای کالن بــا بندهــای بیانیــه مطابق اســت ولی
در برخــی از مــوارد بایــد بازنگری صــورت گیرد .بــرای نمونه
باید در چشــم انداز  1404بازنگــری کرده و چشــم اندازی 10
ســاله ای در نظر بگیریم که مطابق بیانیه باشد .وی افزود:
مــا بایــد اعتمــاد عمومــی را حفــظ کنیم چــون دشــمن برای
این موضــوع برنامه ریزی زیــادی کرده اســت .همچنین در
مبارزه با فســاد نیازمند ســاختار فرا قوه ای هســتیم تا بتواند
در تمامی ارکان به مبارزه بپردازد.
دکتر رضائیــان در بخــش پایانی ســخنان خــود ،تأ کید کرد:
مدیران و مســئوالن باید بیانیــه را کامــل بخوانند چون تک
تک کلمات آن مهم اســت .البته در فضای رســانه ای کشور
نیز باید آن را تبیین کرد.
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در ایـن بخـش از «مهـر و ماه» گفتگوهایی با چهرههای سیاسـی ،اقتصادی
و فرهنگی مانند حجت االسلام و المسـلمین میرباقری ،دكتر والیتی ،اصغر
طاهـر زاده ،دكتـر دهقانـی فیـروز آبـادی ،دكتـر مخبـر دزفولـی دربـاره وجـوه
مختلـف بیانیـه گام دوم انجـام شـده اسـت .همچنیـن در یـك مطلـب بـه
سـخنان حجـت االسلام و المسـلمین معـزی نماینده ولی فقیـه در جمعیت
هلال احمـر كـه طـی یـك سـال گذشـته دربـاره وظایـف هلال احمـر در
خصـوص بیانیـه ایـراد شـده ،پرداختـه شـده اسـت.

گفتوگو

داشتن انقالب اسالمی پاسداری از امر قدسی است
بر پانگاه
ِ
انقالب اسالمی دینگرایی را به هندسه جهانی بازگرداند
پیشرفت علمی مرهون مدیریت جهادی است

وگو
هشــــدار
گفت

گفتگو با حجتاالسالمو المسلمین سید محمد مهدی میرباقری:

هدف انقالب
تحول جامعهجهانی است

حسن صدرایی عارف

حجتاالسلامو المسـلمین سـید محمـد مهـدی میرباقـری اسـتاد حـوزه و
از صاحبنظـران و اسـاتید حـوزه تمدنپژوهـی در گفتگویـی تفصیلـی بـه
مقیـاس بیانیـه گام
کالن بیانیـه گام دوم پرداختـه اسـت .موضوعاتـی چـون
ِ
تحلیـل ِ
دوم ،شـاخصهای ارزیابـی دسـتاوردهای انقلاب اسلامی ،چرایـی مخاطـب قـرار
خطـر اسـتعجال از جملـه نـکات و محورهـای
گرفتـن جوانـان و هشـدار نسـبت بـه
ِ
خواندنی مطرح شـده در این گفتگو اسـت که به شـکل گفتار تنظیم شـده اسـت.
عصر انقالب اسالمی
ِ
ً
در این بیانیــه اوال مقیاس خاصی برای ارزیابی انقالب اســامی تولید یا بازتولید شــده
تولید شــاخص برای ارزیابی دستاوردها و آســیبهای انقالب اسالمی
است که بر اســاس آنِ ،
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و حرکت پیش روی آن شــده اســت .شــما اگر انقالب اسالمی
را یــک انقالب ضد اســتبدادی تعریــف کنید که میخواســته
نظــام اســتبدادی را بــه جمهــوری تبدیــل کنــد ،ایــن یــک
ظرفیتــی دارد و دســتاوردهایش را هم باید بــا همین مقیاس
ً
ارزیابــی کــرد .همچنیــن اگــر فرضــا انقــاب اســامی دنبــال
گفتمان توســعه غربی بــوده ،بایــد آن را با همین شــاخصها
ً
ارزیابی کنیم .حــال آنکه انقالب اســامی صرفــا یک انقالب
ضد استبدادی و ضد استعماری در محدوده ملی و به دنبال
تحقق گفتمان غربی نیســت ،بلکه به دنبــال تحول جامعه
جهانی است .انقالب اســامی میخواهد نظم جدید جهانی
را تعریف کند.
انقالب اســامی عصر جدیــدی را آغاز کــرده کــه در آن دین و
دنیــا توأمــان تحصیل میشــود و ایــن به نظــر من ،مقایســه
انقالب اســامی با عصر رنســانس اســت .در دوران رنسانس
از نظــر آنها یــک عصر جدید اســت کــه در جامعه بشــری یک
نوزایــی اتفــاق افتــاده و در واقع دیــن و دنیــا از هم جدا شــده
ً
اســت .حاال پیروزی انقالب اســامی یعنی اینکه اصال دوران
رنســانس به ســر آمده و دوران تمدن غــرب به پایان رســیده
اســت؛ نهفقط دوران آمریکا ،بلکــه دوران کل تمدن مدرن.
ً
اینکــه مــا میگوییــم آمریــکا رو بــه افــول اســت ،اصــا آمریکا
موضوعیــت نــدارد ،این تمــدن مدرن اســت کــه رو بــه افول
اســت و دیگر ظرفیــت اقنــاع جامعه جهانــی را نــدارد و دوران

وگو
هشــــدار
گفت

شــعارهای آن به ســر آمــده اســت .علتش هــم این اســت که
شــعارهای آن اگرچــه بعضیشــان فطــری و بعضیشــان
هم ضــد فطــرت اســت ،امــا همــان شــعارهای فطــری را هم
تحریف کردهاند؛ مثل آزادی ،مثل برابری ،رفاه ،پیشرفت،
بهداشــت ،ســوادآموزی و آ گاهی بشــر .بخشی از شــعارهای
ً
آنها هــم کامال ضــد فطرت اســت؛ مثــل دین ُزدایــی از زندگی
بشــر و نفی قدســیت از حیات بشــر که این خالف فطرت بشر
است و همان چیزی اســت که امام به گورباچف فرمودند که
علت فروپاشی مارکسیسم ،مبارزه بیدلیل با خداوند است.
به همین دلیل ،نظــام ســرمایهداری نیز در معــرض نابودی
است.
در دوران پسارنســانس ،تــاش شــده تــا از زندگــی بشــر
قدسی
دین ُزدایی شــود .نهتنها ادیان تحریفشــده ،ادیان
ِ
حقیقــی را هــم میخواهنــد از عرصــه حیــات بشــر نفــی کنند
وگرنــه دینهــای تحریفشــده را کــه خودشــان بازتولیــد
کردهانــد و تحــت عنــوان احتــرام عقایــد ،بــرای خودشــان
محترم اســت .آنچه را که حــذف کردهاند ،ادیــان اثرگذار بر
فرآیندهای اجتماعی است.
بنابرایــن بیانیه مقیــاس انقالب اســامی را فقــط در مقیاس
رنســانس میبینــد که عصــر جدیــدی را انقالب اســامی آغاز
کرده و در واقع آن انسداد تاریخی بعد از رنسانس و این مسیر
یکطرفــه و کور پیش روی بشــریت و این انســداد تاریخی را
شکســته اســت .در واقع این یک انفتاح تاریخی است و یک
عصر جدیدی شروع شده به ســوی پیشرفتی که در آن ،دین
و دنیــا را توأمــان میبینــد و بهبــود وضعیت معیشــت زندگی
انسان بر محوریت خدای متعال را طراحی میکند.
پیشرفت یا توسعه؟
اگر انقــاب اســامی در ایــن مقیاس اســت و مــا میخواهیم
ارزیابــی کنیــم ،بایــد شــاخصهایی را بــرای ارزیابــی
دســتاوردهای انقــاب اســامی در ایــن مقیــاس داشــته
باشــیم .شــاخصهایی در ایــن بیانیــه تولیــد شــده کــه اگــر
بخواهیــم ایــن شــاخصها را تطبیــق بدهیــم ،در هیــچ
چیــز غیــر از انقــاب اســامی قابــل تطبیــق نیســت .لــذا اگــر
ً
ما اشــتباها خیــال کنیــم که انقــاب اســامی دنبــال تحقق

انقالب اسالمی
یک حرکت
ایدئولوژ یک
در مقیاس
جهانی است که
ایدئولوژی مدرن
و رفتار برآمده از
آن را به چالش
کشانیده و دو
اردوگاه برآمده
از آن را با خطر
مواجه کرده
است؛ یکی را
فرو پاشانیده و
دومی را در معرض
زوال قرار داده
است

ارزیابی پیشرفت انقالب
توسعه غربی بوده و شــاخصهای
ِ
ً
اســامی را صرفا شــاخصهای توســعه غربی بدانیــم ،دچار
بنبســت میشــویم ،چون ممکن است کشــورهای دیگری
در دســتیابی بــه آن شــاخصها جلوتــر باشــند .ولــی اگــر
شــاخصهای پیشــرفت را بــر اســاس انقــاب اســامی آن
ً
هــم در ایــن مقیــاس تعریــف کنیــم ،طبیعتا شــاخصهایی
منحصر به فرد هســتند که خود این شــاخصها هــم در این
ً
بیانیه دیده شــده اســت .مثــا در ایــن بیانیه گفته شــده که
دوقطبی قبل از انقالب اســامی به دنیای سهقطبی
دنیای
ِ
تبدیل شــد؛ یعنــی بــه ســرمایهداری لیبــرال ،مارکسیســم و
اســام .ســپس با فروپاشــی قطب مارکسیســم ،به دوقطبی
اســام و لیبرالدموکراســی تبدیل شــد .غربیها و متأسفانه
غربگراهــا تــاش کردهانــد ایــن واقعیــت را پنهــان کننــد و
بگوینــد فروپاشــی مارکسیســم ناشــی از جنــگ ســرد بین دو
ً
اردوگاه غــرب و شــرق بــوده ،در حالــی کــه قطعــا ایــن طــور
نیســت .نمیخواهــم بگویــم کــه آن جنــگ هیــچ اثــری
ً
نداشته ،ولی قطعا این طور نیســت .این حرکت نرم انقالب
اســامی اســت کــه مارکسیســم را فروپاشــانیده و لــذا نگــران
غــرب لیبــرال نیــز شــدهاند و گفتهانــد کــه مــا باید
فروپاشــی ِ
پیشدســتی کنیم و در آغاز قرن بیســتویکم جنــگ را آغاز
کنیم؛ جنگ و برخورد همهجانبه تمدنها.
پــس یــک نکتــه مهــم در ایــن بیانیــه این اســت کــه انقالب
اســامی آن دوقطبــی را تبدیل به ســه قطــب کرد .بــه تعبیر
دیگر ،در ادامه آن مســیر یکطرفه یک راهی را بــاز کرد برای
حرکــت جامعــه جهانــی بــه ســمت پیشــرفت و ســعادت .راه
دیگری را به بشر نشان داد در مقابل راهی که بعد از رنسانس
نشــان داده میشــد .در واقع تمامیت ایدئولوژی رنسانس را
به چالش کشید .انقالب اســامی یک حرکت ایدئولوژیک در
مقیاس جهانی اســت که ایدئولوژی مــدرن و رفتــار برآمده از
آن را به چالــش کشــانیده و دو اردوگاه برآمــده از آن را با خطر
مواجه کرده اســت؛ یکی را فروپاشــانیده و دومی را در معرض
زوال قرار داده است.
بــا ایــن تحلیــل ،دیگــر بدیلــی بــرای انقــاب اســامی باقــی
نمیمانــد .بــه هیــچ وجــه شــما نمیتوانیــد بگوییــد چیــن
و روســیه بدیل ما هســتند ،تا چه رســد به کــره شــمالی یا کره
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وگو
هشــــدار
گفت
ً
جنوبی و مالــزی و اندونزی .امثــال اینها که دیگــر اصال قابل
بحــث نیســتند .ایــن یــک شــاخصهای اســت که پیشــرفت
ما را بــا آن در موازنــه توضیح میدهنــد .چالش ما بــا آمریکا و
صهیونیزم یــک موقع بر ســر ســفارت آمریــکا و اســرائیل بود،
اما االن بر ســر این اســت که ما در مرزهای اســرائیل هستیم و
داریم آمریکا را از منطقه بیرون میکنیم.
این مقیاس و شــاخصی اســت کــه بــرای ارزیابی پیشــرفت به
ســمت اهــداف و در برخــورد تمدنها ارائــه میدهــد و در هیچ
کشور دیگری قابل انطباق نیست .یک موقعی ما در وضعیتی
از قدرتی بودیم که آنها هوس میکردند با یک هجوم کوچک
مثــل طبــس برانــدازی کننــد ،امــا االن نیمــی از قــدرت ناتــو را
آوردهانــد در منطقــه و بیــش از هجــده ســال اســت کــه بــرای
براندازی ما با تمام غربگراهــا و مرتجعین منطقه هم پیمان
شدهاند اما ما در منطقه مقتدرتر شدهایم و آنها ضعیفتر.
چهار اقدام اساسی درباره بیانیه
ً
ً
لذا بر همین اساس ،اوال باید این بیانیه را تئوریزه نمود .ثانیا
ً
بر محور آن نظریهپردازی کرد .ثالثا باید راهبردنگاری شود.
ً
شدن
رابعا باید گفتمانســازی شــود .البته مقصود از تئوریزه ِ
ایــن متــن آن نیســت کــه خودمــان مبانی بــرای آن درســت
کنیــم .مســتندات فراوانــی وجــود دارد از مؤلــف و از آن طرح
کلی اندیشــه اســامی تا آثــار فاخری کــه در همین ســالهای
اخیــر در دســت داریــم .مــا میتوانیــم ایــن بیانیــه را تئوریزه
کنیــم ،منتهی این تئــوری باید متناســب با بیانیــه بازخوانی
و بازتولید شــود و بتوان بیانیه را با آنها مســتند کرد ،آن هم
ً
در مقیاس ادبیات کامــا عالمانه و فنــی و تخصصی که یک
جای آن ،ادبیات اجتهادی است.
سه خطر مهم؛ خوانش رسمی ،تحریف و تقلیل
ً
باید به ایــن نکته توجه کنیــم که حتما دنبــال یک خوانش
رســمی از ایــن بیانیــه نباشــیم و این کــه نباید یــک خوانش
رســمی از آن بیــرون بیاوریــم .بایــد خوانشهــای متعــدد از
زوایــای متفــاوت ،منتهــی بــا ایــن نقطــه مختصــات شــکل
بگیــرد .اینهــا متعاضــد هــم هســتند و همدیگــر را کمک و
تقویــت میکننــد و در گفتمانســازی مؤثرنــد .البتــه نبایــد
خوانشهایــی کــه بیانیــه را تحریــف میکنند ،مبنــا و محور
قــرار گیرنــد؛ بلکــه بایــد جلــوی آن خوانشهــا گرفته شــود.
مقصــود از اینکــه جلــوی آن خوانشهــا گرفتــه شــود ،ایــن
نیســت که با جبــر اجتماعــی جلوی آنهــا را بگیریــم؛ مقصود
مقیــاس
ایــن اســت کــه اگــر مــا خوانشهــای صحیــح و در
ِ
بیانیــه داشــته باشــیم ،بــه خــودی خــود جلــوی تحریــف
ادبیات
بیانیه با خوانشهای روشــنفکری غربزده ،چه با
ِ
مارکسیســتی و چه با ادبیات نئولیبرالی را میگیریم .جریان
روشــنفکری غــربزده حتــی ممکــن اســت ســازوکارهای
پیشبینی شــده در بیانیــه را با ادبیات مــدرن خوانش کند.
ً
مثال وقتی گفته میشــود عدالت اجتماعی ،آن را میبرند در
مباحثی همچــون عدالــت سوسیالیســتی یا عدالــت مکتب
رفاه که این هر دو غلط است.
ایــن یــک ســند جــدی اســت و جلــوی تقلیلگرایــی در ایــن
32
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در طول این
سال
چهل ِ
انقالب اسالمی،
بهخصوص در
دوران رهبری که
تأ کید کردهاند بر
انقالب فرهنگی و
بر تولید علم دینی
و الگوی پیشرفت
اسالمی ،یک
نسل نخبهای
تربیت شده است
سال
که آثار ده ِ
دوران حضرت
امام ّ
(قدس ّسره)
و معنو یتی که
تولید کردند ،در
آنها هست ،آثار
جنگ هشتساله
هم در آنها هست.
یعنی میراثدار آن
سرمایههای بزرگ
هستند

ســند را نیز بایــد بگیریــم .خیلــی از خوانشهــا تقلیلگرایانه
هســتند .یعنی یک نگاه سطحی به ســند دارند و این باعث
از دست رفتن جایگاه ســند میشــود .بیانیه نباید تبدیل به
روزمرگی شود.
عقبه فکری بیانیه گام دوم
این بیانیه یک عقبهای دارد که جاریشــده و فرآوریشــده
آن در این متن آمده است .یک تفکر ،یک نظام اندیشه یا به
تبیین توحید ،از توحید
تعبیری یک نظام فکری است که از
ِ
نظــری تــا عملــی ،تــا تحلیــل نظــام آفرینــش و حرکــت نظام
آفرینش به سمت غایت مطلوب الهی و نگاه فلسفه تاریخی
و تحلیــل حرکت تاریــخ و تکامــل تاریــخ و نظریــه اجتماعی و
نظریه پیشرفت و بســیاری ریزنظریههای دیگر مثل کرامت
انسان ،آزادی انسان ،عدالت ،عدالت اجتماعی را در بر دارد
ً
و این ســند را پشــتیبانی میکنند .کامــا پیداســت که مؤلف
دارای یک خوانش و نگرش خاص به این موضوعات اســت
که میتوان با یــک تتبع دقیق ،آن مبانی را پیــدا ،منظم و در
مقیاس نظریه و تئوریزه بازخوانی کرد.
یک سرمایه اجتماعی به نام جوانان
ایــن بیانیــه یــک ضربآهنگــی دارد کــه از یــک طــرف بــر
«نظــام انقالبی» تکیــه میکند و از ســوی دیگر نیز بــر جوانان
ســال انقالب اســامی،
و بر رفتــار انقالبی .در طول این چهل ِ
بهخصــوص در دوران رهبــری که تأ کیــد کردهاند بــر انقالب
فرهنگــی و بر تولیــد علم دینــی و الگوی پیشــرفت اســامی،
سال دوران
یک نســل نخبهای تربیت شده اســت که آثار ده ِ
حضــرت امــام ّ
(قدس ّســره) و معنویتی کــه تولید کردنــد ،در
آنها هســت ،آثار جنگ هشتســاله هم در آنها هســت .یعنی
میــراثدار آن ســرمایههای بــزرگ هســتند .در عین حــال ،از
عقالنیتی برخوردارند که شرایط جامعه جهانی را میفهمند،
مســائل انقالب اســامی را به صــورت عمیــق درک میکنند.
ً
میفهمند که مثال اگر میخواهیم به عدالت برســیم ،مسأله
ما ،علــم دینی و الگوی پیشــرفت اســامی اســت .میفهمند
که بــدون اینها نمیشــود بــه عدالت اســامی برســیم .یعنی
یک درک عمیــق از صورت مســئلهها پیدا شــده و یک نســل
فاخــر فرهیختــهای تربیــت شــده کــه روحیــه انقالبــی دارد،
ِ
ســرمایههای گذشــته را به میراث بــرده ،یــک درک عمیق از
شــرایط و یک نــگاه تخصصی بــه مســئله دارد .ایــن جوانان
صاحــب تخصــص هــم هســتند و امیدوارنــد کــه بتواننــد
طراحــی و نقشــه روشــنی را بــرای راه پیــش رو تبییــن کننــد.
زیرساختهای حرکت این جمع هم فراهم شده و لذا در این
دوران ،حضــرت آقا این نســل را مخاطــب قرار میدهنــد و از
آنها میخواهند که این «گام دوم» را به سرانجام برسانند.
رهبری معظم نسل جدید را دارای ظرفیت برای انجام این
کار و زیرســاختها را فراهــم میبینند .گویی ایــن «آتش به
اختیــار» اینجــا معنــا دارد و بهویژه ایشــان ،جبهــه فرهنگی
انقــاب اســامی را دارای یــک ظرفیــت بــرای بازســازی و
ســازماندهی خودش و پیگیری این آرمانهــا میدانند و لذا
آنهــا را در این شــرایط مخاطب قــرار دادهانــد و از آنهــا چنین

وگو
هشــــدار
گفت
ً
چیــزی را طلــب میکننــد .واقعــا در دو ســه دهه قبــل چنین
چیــزی متصور نبــود .لذا در بیســت ســالگی انقالب اســامی
ایشــان یک بیانیــهای دارند ،اما ایــن حد از تکیه بــر جوانان
و نســل جــوان در آن نیســت ،بــه خاطــر اینکــه یــک چنیــن
ســرمایهای در آن دوران تولیــد نشــده بــود .االن امــا ایــن
ســرمایه اجتماعــی فراهــم آمده و بــا ایــن ســرمایه اجتماعی
میتوان کار را جلو برد.
دولتسازی اسالمی توسط جوانان
گام «دولتســازی و جامعهســازی
این بیانیه در واقع تبیین ِ
بــرای رســیدن بــه تمــدن اســامی» اســت و آن را تئوریــزه
میکنــد .این هــم فقط با نســل جــوان پیش نخواهــد رفت،
ً
بلکــه طبیعتــا ســاختارهای اجتماعــی هــم باید تحــت تأثیر
قرار بگیــرد و اصــاح شــود و همراهی کنــد ،منتهی چرا نســل
جــوان مخاطب هســتند؟ چون بار اساســی دولتســازی که
زیر ســاختهای آن ایجاد شــده ،روی دوش آنها اســت و اگر
آنها اقــدام نکنند ،ســاختارها بــه ایجــاد آن زیرســاختهای
دولــت اســامی نمیانجامــد .رســیدن بــه دولــت اســامی و
تغییر دولت از دولت مدرن به دولت اســامی با تمام مفاهیم
خودش ،احتیاج به یک زیرســاختارهایی دارد که این نســل
جوان هم میتواننــد و هم میخواهنــد کــه آن را ایجاد کنند
و ســاختارها دنبال چنین کاری نیســتند .اگرچه باید در این
مســیر همــکاری و تعامل کــرد و کوشــید کــه آنها متناســب با
پیشــرفتها تغییر کنند ،امــا بــار را نمیشــود روی دوش آنها
گذاشــت .نکتــه اصلی این اســت کــه ایــن نســل فرهیخته و
کارآمد ،ظرفیت و انگیزه این کار و امید به تحقق این اهداف
را دارد و خســته و مأیوس نیست .این نســل از دستاوردهای
انقالب اســامی و از آفرینشهای الهی برای انقالب اســامی
است و اگر فعال شود ،میتوان ساختار را تغییر متناسب داد.
ً
مــا واقعــا بایــد ســاختار دولــت را تغییــر بدهیــم .کمــا اینکــه
غــرب هــم االن بــرای دهههــای آینــده دنبــال تغییــر دولت
ً
اســت .مفهــوم حاکمیت را اصــا با گســترش قلمــرو مجازی
میخواهند تغییــر دهند .ما هم باید ســاختارهای دولت را از
دولت مدرن به دولت اســامی تغییر دهیم تا تمدن اسالمی
درســت شــود و این نیــاز بــه زیرســاختهای جــدی دارد که
ایــن نســل میتوانــد آنهــا را ایجــاد کنــد .نهادهــای رســمی
خودشــان را مســئول ایجــاد ایــن زیرســاختها نمیداننــد.
بــدون تحقــق آن هم دولــت اســامی تحقــق پیــدا نخواهد
کرد .یعنی جوشــش انقالب اســامی و نظام انقالبــی باید آن
زیرســاختهای تحقــق تمــدن اســامی را فراهم کنــد و این
کار نسل جدید است.
استقامت تاریخی
خطر استعجال و ضرورت
ِ
ِ
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نــگاه ســطحی بــه مســأله و
جدی حرکــت به ســمت عدالت اســامی
ندیــدن مناســبات ِ
ممکن اســت ما را دچــار «اســتعجال» کنــد و این اســتعجال
موجب شــود که مــا از راه صــواب فاصــه بگیریم .وقتی شــما
بــه ســمت آرمانهــای تاریخــی حرکــت میکنیــد ،صبرتان،
طراحیتــان و اســتقامتتان هــم بایــد تاریخــی باشــد .اگــر

نگاه سطحی
به مسأله و
ندیدن مناسبات
جدی حرکت به
ِ
سمت عدالت
اسالمی ممکن
است ما را دچار
«استعجال» کند
و این استعجال
موجب شود که
ما از راه صواب
فاصه بگیر یم.
وقتی شما به
سمت آرمانهای
تار یخی حرکت
میکنید ،صبرتان،
طراحیتان و
استقامتتان هم
باید تار یخی باشد

عجله و شــتاب کنید ،ضربــه میخورید و ضربــه میزنید .در
هــر موضوعــی هم عجلــهاش متناســب بــا مقیــاس خودش
ً
هســت .مثــا «ظهــور» تحقــق یــک حقیقتــی از عالــم غیــب
ً
در عالــم ما هســت که اصــا عالم مــا را تبدیل به یــک جهان
دیگــری میکنــدّ .
کأنه جهــان ماده بــه عالم قــدس نزدیک
میشــود .اســتعجال در ظهــور هــم یعنــی آن امری کــه باید
تمام زیرســاختهای جامعه بشــری آن ایجاد شود ،مسائل
تکوینــی دارد کــه باید حــل و فصل شــود .ظهور یک شــرایط
تاریخــی میخواهــد و یک موانــع تاریخــی دارد کــه باید رفع
شــود .یک بســترهای تکوینی میخواهد که اگــر آدم عجله
کند ،این میشود همان دولت مستعجل.
ایــن را باید توجــه داد که هم ظرفیــت موجــود را درک کنید،
هم اقدام بزرگ را در نظــر بگیرید و کوچک فکر نکنید .ما اگر
میخواهیم کارهای بزرگ را ســامان بدهیم ،باید بزرگ فکر
کنیم .کارهای بــزرگ ،تدابیر بزرگ و زمان مناســب خودش
را میخواهــد .در عیــن ایــن کــه نبایــد فرصتها را از دســت
داد ،ولــی توجه نکــردن به مقیــاس کار و نیز زمان متناســب
با آن نیــز جزو آفتها اســت .عجلهکــردن و کارهای کوچک
را جایگزیــن کارهــای بــزرگ کــردن ،انقالبیگــری نیســت.
خیلی وقتهــا انقالبیگری به یک رفتار خشــن و کور تبدیل
میشــود که ما هم با آن مخالفیم .چه کســی با رفتار داعش
بــرای دفــاع از اســام موافق اســت؟! ما هــم با خشــونت کور
مخالفیــم و انقالبیگــری بــه معنی خشــونت کور نیســت .از
آن طرف هم انقالبیگری به معنی اســتعجال و به یک معنا
فرصتسوزی نیست.
امید و حرکت به سوی آرمانهای بزرگ
ایــن توصیههــای هفتگانــه بــرای آینــده هــم بســیار مهــم
اســت .این هفت مورد را باید بهدقت بررســی و تئوریزه کرد.
ارتباط بین ایــن چهار عرصهای که ایشــان میفرمایند یعنی
عرصــه معنویــت ،عرصــه تفکــر و عرصههــای علــم و زندگی
بــا ایــن هفــت پیشــنهادی کــه میدهنــد چیســت؟ بحــث
امید و امیدافزایــی در صدر این هفت مورد اســت .مــا باید به
آینده امیدوار باشــیم؛ امیــد واقعبینانه .بایــد باامیدواری به
عرصههایی که ایشان توصیه کردهاند ،ورود کنیم.
ً
در بحث امید ،بایــد بحثهای جدی داشــته باشــیم ،واقعا
امیــد در جامعــه دینی چطــور محقق میشــود؟ انبیــاء چطور
امید ایجــاد میکردند؟ آدمها اگــر بزرگ نشــوند و آرمانهای
بــزرگ را درک نکنند ،هیچوقت در مســیرهای بــزرگ امیدوار
نخواهند بود و ســختیهای راه آنها را بازمیدارد .آدمها باید
بزرگ شوند و تعلقات بزرگ پیدا کنند تا بتوانند سختیهای
راه را تحمل کنند .بحثهای پردامنــهای در مبانی دینی ما
مثل ســوره والضحی و انشــراح وجود دارد کــه توضیح همین
اســت که چطور یک امت باید امیدوار به آن افقهای دور به
ســمت آن افاق حرکت کنند و آرمانهای بزرگ را پی بگیرند
و احساس کنند که امداد خداوند متعال با آنها همراه است
و وعــده خــدا تأخیــر نشــده اســت .مأیــوس نشــوند از این که
وعدهها در موعد خودش محقق میشــود .مــا باید خودمان
را با زمان وعدهها هماهنگ کنیم.
دوره جدید
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وگو
هشــــدار
گفت

نسبت انقالب و تمدن سازی نوین اسالمی
در گفتگو با اصغر طاهر زاده

داشتن
بر پانگاه
ِ
انقالب اسالمی
پاسداری از
امر قدسی است

مهران کریمی

اصغـر طاهـرزاده از چهرههـای علمـی و فرهنگـی و صاحب تألیفات متعـدد در
حـوزه اندیشـه و فرهنـگ اسلامی در گفتگویـی بـه واکاوی «نسـبت انقلاب
اسلامی و تمدنسـازی نویـن اسلامی» و تبییـن مسـائل پیـشروی ایـن حرکـت
شکست
تمدنی انقالب اسالمی و چرایی
پرداخته است .سویهها و برجستگیهای
ِ
ِ
تحلیل غربگرایان نسبت به این حرکت از جمله نکات خواندنی این گفتگو است.
آیــا بــه راســتی چش ـمانداز ایجــاد یــک تمــدن نویــن
اســامی در امتــداد حرکــت انقــاب اســامی ایــدهای
مبتنی بــر واقعیات و شــدنی اســت؟ در صــورت پاســخ مثبت،
یهــا و مولفههایــی انقالب اســامی را تبدیــل به یک
چــه ویژگ 
انقالب تمدنساز کرده است؟
ِ

در انقالب اسالمی نظر به ایده و آرمانی اســت که آن ایده و آرمان،
رویکــرد تمدنــی دارد و چیــزی اســت مــاوراء یــک حرکــت سیاســی بــرای تشــکیل یــک نظام
ظهورآمدن انســانی که بنا دارد تعریف دیگری از زندگی
سیاسی ،و آن عبارت اســت از ایده به
ِ
متعالی قدســی کــه تمام مناســبات شــخصیت انســان در
را برای خــود ترســیم کنــد؛ زندگــی
ِ
نسبت با خدا و رهنمودهای الهی شکل بگیرد .اینجاســت که میتوان گفت انقالب اسالمی
از ابتدا به سوی تحقق تمدنی خیز برداشته که غیر از تمدن غربی است و بدین لحاظ نام آن
را «تمدن نوین اسالمی» باید گذاشت.
معنای تمدن نوین اســامی چیســت؟ این تمدن با آنچه که بهعنوان تمدن اسالمی یا
تمدن مسلمین در گذشته شناخته میشد دارای چه نقاط اشترا ک و افتراقی است؟
در گذشــته هنوز «شــهر» به معنایی که در دویستســاله اخیر شــکل گرفت ،محقق نشده بود.
بیشتر هستههایی از مردم بودند که مطابق آموزههای دینی زندگی میکردند ،هرچند «دین»
به عنوان روحی ّفعال در بین همه این هستهها جاری بود ،ولی ارادهای که بخواهد به عنوان
مثال نظام آموزشی یا بهداشــتی به صورتی که بعد از رنسانس در غرب شــکل گرفت ،به وجود
ً
آورد نبــود و اگر هــم دولتها بعضــا نهادهایی مثــل بیتالحکمه تشــکیل میدادنــد ،به قصد
رقابت با تشــکیالتی بود که امامان شــیعه به صورت «حکومت در حکومت» در حاشــیه شــکل
داده بودند .ولی تمدن نوین اسالمی ،صورتی از تمدن اســت که نظام اسالمی در مقابل تمدن
انسان تراز تمدن غربی
دادن آن است تا در مقابل تمدن غربی که بنا است
ِ
غربی درصدد شکل ِ
برای قوام تمدن غربی تربیت کند ،انسانی تربیت کند جهت قوام تمدن اسالمی.
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آیــا عنصــر رهبــری در نظــام اســامی فراتــر از مدیریــت
سیاســی جامعــه و تدبیــر امــور در زمین ههــای گوناگونی
چــون پیشــرفت کشــور ،مقابلــه بــا تهدیــدات دشــمن
و ...مســئولیتی در زمینــه حرکــت انقــاب بهســوی افق
نســازی نوین هم بر عهده دارد؟ در صورت پاســخ
تمد 
مثبت ،چرایی این موضوع نشأت گرفته از چیست؟
جایگاه رهبــری در موضوع انقالب اســامی تعریف میشــود
و بدیــن لحــاظ رهبــر انقــاب بــا نظــر بــه حفــظ ایدههــا و
آرمانهــای انقالب ،مســئولیت تحقــق تمدن اســامی را به
عهــده دارنــد .وقتی بحــث تمدن اســامی به میــان میآید،
امر سیاسی
بدینمعناســت که انقالب اسالمی از ســطح یک ِ
باالتر است و بناســت پس از دولت اسالمی و جامعه اسالمی،
تمدنی بشــری و جهانی ّمد نظرها قرار بگیرد و بدین لحاظ،
انقالب اســامی با طرح تمدن اســامی بنا دارد از آرمانهای
خود عقبنشینی نکند.
رهبر انقــاب از طرفــی مرحله تشــکیل دولت اســامی را
قبــل از شــکلگیری جامعــه اســامی میداننــد و از طرف
دیگــر ســازوکارهای حکومتی جمهوری اســامی بــر پایه
مردمســاالری و انتخابــات اســت .جمــع ایــن دو گــزاره
چگونــه ممکن اســت؟ بــه عبــارت دیگــر چگونــه ممکن
اســت جامعهای که هنوز اســامی نشده اســت ،دولت
اسالمی را شکل دهد؟
دولت اسالمی باید توسط کسانی تشــکیل شود که مؤمن به
آرمانها و اهداف انقالب اســامی باشــند و بر این مبنا است
که دولت اســامی شــکل میگیــرد و در ایــن راســتا رابطهای
متقابــل بیــن مردمســاالری دینــی و دولــت اســامی برقــرار
میشود ،و به همین جهت جایگاه شــورای نگهبان معنادار
است تا کســی که متعقد به آرمانهای انقالب نیست ،تأیید
نشــود .از آن مهمتــر انقــاب اســامی ســعی دارد اســامیت
مســلمانان را برجســته کند تــا آنها خود بــه خود بــه انتخاب
کسانی سوق پیدا کنند که تراز دولت اسالمی هستند.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای در بیانــات خــود «ســبک
زندگــی» را بهمنزلــه «بخش نرمافــزاری تمــدن» قلمداد
ً
کردهانــد .از ســوی دیگــر بعضــا در ســبک زندگــی جــاری
یمــان شــاهد مــواردی
و بهصــورت کلــی فرهنــگ عموم 
هســتیم که فاصلــه معناداری با شــاخصهای اســامی
را تداعی میکند .حال بــرای ُبرونرفت از این وضعیت و
متناسبسازی ســبک زندگی جاری مردم با افق جامعه
و تمدن اسالمی چه گامهایی باید برداشته شود؟
روزافــزون نفــوذ اســتکبار در
از یــک طــرف مــا شــاهد افــول
ِ
نظــام جهانی هســتیم که بــر نوعی از زندگــی تأ کیــد دارد که
انســانها را گرفتار نیهیلیســم میکند ،و از طرف دیگر شاهد
حضــور انقالب اســامی در ایــن تاریــخ در جهان هســتیم که
نوعی دیگر از زندگی را ّمد نظر انســانها قرار میدهد .اگر کار
برعکــس آنچه در ظاهر مشــهود
به همین صــورت جلو برود
ِ
اســت ،شــاهد تغییــر رویههــای اساســی در ســبک زندگیها
به ســوی ســبکی که به آرمانها و ایدههــای انقالب نزدیک

اســت ،خواهیم بــود .متفکران در هــر دوره تاریخی مســائل
َ
را در افــق عالــم درک میکننــد و تفــاوت عا ِلم و جاهــل در هر
تاریخــی بــه این موضــوع بســتگی دارد کــه روی او بــه کدام
طرف اســت .انقالب اســامی با حضور معنویاش در سوریه
و یمن و بحرین به مردم قدرت دیدن تاریخی را میدهد که
َ
معلوم شــود خدا از عالم غایب نشــده تا هر مظلومی بی سر و
قربانی سیطره روح استکبار شود.
صدا
ِ
یکــی از نقشآفرینــان اصلــی و مهــم حرکــت کشــور
«نخبــگان» و «دســتگاه علمــی و کارشناســی» اســت.
بهنظــر میرســد در شــرایط فعلــی حــوزه و دانشــگاه و
بســیاری از نخبگان هنوز آمادگــی و نقشآفرینی موثری
لســازی ایــن جریانات
در ایــن زمینــه ندارنــد .بــرای فعا 
و نقشآفرینــی مؤثــر و کارآمــد نخبــگان در فرآینــد
نظامسازی و دولتسازی اسالمی چه باید کرد؟
عمــده توجــهدادن بــه آن عزیزان اســت بــه اینکــه آنچه در
حال ظهور اســت نقش تاریخی و تمدنســاز انقالب اسالمی
اســت و افول روزافــزون تمــدن غربی .امیــد به غــرب باید از
داشــتن انقالب اســامی ،پاســداری از
بین برود .بر پاینگاه
ِ
امر قدسی در این تاریخ اســت و چون گشوده شود ،گشایش
راه فهم رازی
حضرت حق در آن طلب میشــود و این اســت ِ
که شــهداء در افق تفکر ما قــرار دادند .این نوعــی ار جنهادن
به درخشش خدا اســت در آن ّ
حد که در تشــییع بدن مبارک
شهداء نیز آن درخشش احساس میشــود ،زیرا شهداء گوهر
و ذات پنهان انقالب اســامی را به صورتــی تاریخی به ظهور
آوردند ،از آن جهت که معنای انقالب اســامی آن اســت که
َ
عالمی را بگشــاید و بر پا کند تا ســرآغاز تاریخی شــود که بشــر
امروز بــه دنبــال آن اســت .تذکر بــه این امــر موجب بــه خود
آمدن نخبگان خواهد شد.
در مسیر شــکلدهی به دولت اســامی بهعنوان مقدمه
جامعه و تمــدن نوین اســامی بــا جریانی تحــت عنوان
بگــرای داخلــی» روب ـهرو هســتیم .ایــن
«جریــان غر 
جریــان از عقبه تئوریک دامن ـهدار و نیز حمایت سیاســی
 رســانهای غــرب برخــوردار اســت و در فضــای علمــی،کارشناســی و مدیریتی کشــور نیز ریشــه دوانده اســت.
برای مقابله بــا این جریــان و نشــان دادن ناکارآمدی آن

به عموم مردم چه باید کرد؟

انقالب اسالمی
با حضور
معنویاش در
سور یه و یمن و
بحر ین به مردم
قدرت دیدن
تار یخی را میدهد
که معلوم شود
َ
خدا از عالم
غایب نشده تا
هر مظلومی بی
قربانی
سر و صدا
ِ
سیطره روح
استکبار شود

اینهــا بــا امیــد زیــادی کار را شــروع کردند بــه گمــان اینکه از
یک طرف پشــتوانه غربیشــان توانایی حضــور در انقالب را
جهت استحاله آن را دارد ،و از طرف دیگر انقالب اسالمی در
ادامه خود ناتوان اســت؛ ولی پس از مدتــی در هر دو گمان با
شکســت تحلیلهای خود روبهرو شــدند ،و به همین جهت
ِ
ً
در حــال حاضــر بــر آنچــه قبــا تأ کیــد کردنــد ،باقی نیســتند
در ّ
حــدی کــه بعضــی چهرههــای ایــن جریــان کــه ســخن از
فروپاشــی نظام میراندند اکنون انقالب اسالمی را بهعنوان
هویت خود معرفی میکنند.
یکــی از مســائلی کــه همــواره مــورد تأ کیــد رهبــر انقــاب
بوده و هســت پیشــرفت در حوزههای گونا گــون علم و
فناوری و کســب قــدرت و اقتدار علمی اســت .از ســوی
ً
ـوم جدیــد عمومــا دارای ریشــه غربــی و
دیگــر ایــن علـ ِ
اومانیســتی اســت .آیــا در اینجــا بــا یــک تناقــض روبهرو
یتــوان پیشــرفت در
نمیشــویم؟ بهبیــان دیگــر آیــا م 
علــوم جدیــد و کســب فناوریهــای نویــن را بــا افـ ِـق
تمدنســازی نوین اســامی جمع کرد؟ ا گر آری ،چگونه
و با درک چه نکات و مالحظاتی؟
انقالب اســامی در حــال حاضر بــه لحــاظ تئوریــک از چنان
ســکوالر این نوع
توانایی برخوردار شــده کــه میتواند جهت
ِ
فعالیتهــای علمــی را تغییر دهد و بــه جای آنکه بــا ورود در
ایــن علــوم در گردونه آنها قــرار گیــرد ،میتواند آن علــوم را از
ِآن خود کند.
توصیه و پیشنهاد شما به جریان انقالبی و بهخصوص
«جوانان مؤمــن انقالبی» بــرای نقشآفرینی صحیح در
این مســیر و کمک به رهبری نظام برای حرکت به سوی
دولــت اســامی و شــکلدهی بــه تمــدن نوین اســامی
چیست؟
«فهــم شــرایط تاریخــی» اســت کــه در آن قــرار داریم.
عمــده ِ
شــرایطی کــه انقــاب اســامی توانســته اســت ایدههــا و
آرمانهای خود را در مقابل نظام استکباری قوت ببخشد ،و
نهتنها با همه دامهایی که برایش پهن کردند ،از سخن خود
کوتاه نیامد ،بلکه ّ
جدیتر از قبل بر کالم خود پافشاری کرد ،و
وظیفه ما است که این شرایط را درست درک کنیم.
دوره جدید
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وگو
هشــــدار
گفت

دکتر والیتی:

انقالب اسالمی
دینگرایی را به
هندسه جهانی بازگرداند
مجتبی علیزاده

دکتـر علـی اکبـر والیتـی ،مشـاور امـور بینالملـل رهبـر معظـم انقلاب طـی
گفتگویـی بـه بررسـی موضـوع احیـای دینگرایـی در جهـان بـا وقـوع انقلاب
اسلامی و اثرات بینالمللی آن در چارچوب بیانیه گام دوم انقالب پرداخته اسـت.
شــکلگیری جهــان س ـهقطبی ،یکــی از کلیدواژههای
مهم رهبــر انقــاب در بیانیه گام دوم ایشــان اســت؛
ـان ماقبــل فروپاشــی
البتــه منظــور از جهــان س ـهقطبی ،جهـ ِ
 ۱۹۹۱شــوروی اســت .پیــش از آنکــه بــه چرایــی شــکلگیری
انقــاب اســامی بهعنــوان قطبــی ســوای قطبهای شــرق و
غــرب بپردازیــم ،جهــان چــه مســیری را تا رســیدن بــه جهان
دوقطبی طی کرده است ؟
جهان
زمینههــای شــکلگیری جهــان دوقطبــی را میبایســت در جنــگ جهانی پیــدا کــرد.
ِ
پســا جنگ جهانی دوم ،جهانی بر اســاس پیمان یالتا اســت که در همین شــبهجزیره کریمه
توســط ســه رئیسجمهور فاتح جنگ یعنــی روزولت ،اســتالین و چرچیل امضا شــد اســت؛ بر
همین اســاس پایه جهــان دوقطبی شــکل گرفت .بــه دلیــل اینکه یکطــرف حکومتهای
لیبرال دموکراسی و طرف دیگر حکومتهای کمونیستی بودند .ماجرای شکلگیری جهان
دوقطبی هــم اینطور اســت که آمریــکا و انگلیس و فرانســه و اینهــا به این نتیجه رســیدند
که اســتالین دارد از ایــن خأل به وجــود آمده از شکســت هیتلــر اســتفاده میکند و دامنــه قلمرو
خودش را توسعه میدهد .بدین شکل دو اتحاد نظامی شکل گرفت؛ پیمان ورشو که مرکب
از کشورهای بلوک شــرق و پیمان ناتو مرکب از کشورهای بلوک غرب یعنی آمریکا ،انگلیس.
سال  ۱۹۴۹مائو تســونگ با کمک اســتالین در چین پیروز شــد؛ بنابراین بلوک شرق به چین
ً
و بعدا به ویتنام و الئوس و کامبوج توســعه جغرافیایی پیدا کرد .ســال  ،۱۹۵۹ده ســال بعد،
انقالب کوبا شــکل گرفت و کوبا هم به اردوگاه مارکسیسم پیوســت .انقالب کوبا در شرایطی
رخ داد که دکترین مونرو بر سیاســت خارجی آمریکا حاکم بود ،آنها آمریکای جنوبی را حیات
خلوت خود میدانستند .این تحوالت اهمیت دنیای دوقطبی را به اوج خودش رساند.
در همین شرایط هم ما شاهد شــکلگیری کشورهای عدم تعهد هســتیم .اینطور به
یشــود تا جنبــش عدم تعهد خود
نظر میرســد که یکی از ایرادات بنیادینی که باعث م 
تبدیل به قطبی ســوای قطب شــرق و غرب نشــود بحران معرفتــی درون اعضای خود
باشد ،اینها هیچیک پیوند معرفتی با یکدیگر ندارند...
جنبش غیر متعهدها از درون به لحاظ محتوایی دچار ضعف بود؛ میخواســتند قطب ســوم
بشــوند اما نشــد .باید دید که چرا اینها قطب ســوم در هندســه جهانی نشــدند .قطب شرق و
غرب در نفی دین مشــترک بودند ،غربیها اومانیســم را جای مذهب گذاشتند که ریشهاش
در انقالب کبیر فرانســه اســت ،شــرقیها مارکسیســت بودند؛ هردوی اینها در نفــی معنویت،
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مابعدالطبیعــه و کنــار گذاشــتن دیــن مشــترک بودنــد.
غیرمتعهدهــا هــم کــه افــراد متعــددی بودنــد ،جواهــر لعــل
نهــروی هنــدو بــود ،جمــال عبدالناصر یــک عرب مســلمان
بود ،فیــدل کاســترو منهای آرمان سیاســی کمونیســتیاش
باالخره رهبر یک کشــور کاتولیــک بود .پس آرمان مشــترک
ایجابی نداشتند ،فقط نفی بود ،نفی شرق ،نفی غرب یعنی
موازنه منفی در سیاســتهای بینالمللی .بدون هیچ گزاره
ایجابــی کــه بتوانــد اینهــا را به هــم پیونــد بدهــد .در چنین
شرایطی انقالب اسالمی ایران در  ۱۹۷۹شکل گرفت.
دیــن و دینگرایــی پیــش از تئــوری انقــاب اســامی
بهعنوان یک متغیر مغفول شناخته میشد ،متغیری که
توســط ابرقدرتها آ گاهانه و توســط کشــورهای تابعه
ناآ گاهانــه از هندســه معرفتــی خــود کنــار گذاشت هشــده
یشــود برداشــت کــرد کــه مهمتریــن
نطــور م 
بــود .ای 
دســتاورد انقــاب اســامی بازگشــت حضور فعــال دین
در عرصه زندگــی فردی و اجتماعی اســت .دیــن ،محور
پیمانهــا و مــاک برقــراری یــا عــدم برقــراری ارتبــاط و
یتــوان
تعامــل در جهــان شــد .چــه نمونههایــی را م 
بهعنوان شاهد ادعای خود بیاوریم؟
نــدای انقــاب ایــران ،نــدای احیــای اســام و احیــای دین
در دنیا بــود .چند ماه بعــد از انقالب اســامی ایــران ،انقالب
نیکاراگوئــه انجام شــد .فیدل کاســترو به من گفــت که من
به آقــای دانیل اورتگا ،رهبــر انقالب نیکاراگوئــه گفتم ما دو
اشــتباه کردیم شــما نکنیــد ،با دین مبــارزه کردیــم ،دیگری
اینکه اقتصاد سوسیالیســتی را دنبال کردیم؛ شما نه با دین
مبارزه کنید ،نه اقتصادتان سوسیالیستی باشد.
در ســفر لهســتان وزیــر خارجــه آنهــا که یک کشــیش بــود به
من گفت که انقالب شــما تنها اســام را احیا نکــرد بلکه دین
را در دنیــا احیا کــرد .هر رئیسجمهــوری اینجــا رأی میآورد
باید بــرود واتیــکان ،پــاپ حکــم انتخــاب منتخب مــردم را
تنفیذ بکند؛ یــک نقشــهبرداری از روی تنفیذ حکم ریاســت
جمهوری توســط ولیفقیه در ایران پســاانقالب اسالمی .در
ایران ،بیــداری اســامی از فتــوای مرحوم میرزا شــروع شــد،
فتوایــی در تحریم تنباکــو و باطل کــردن قــرارداد رژی و بعد
حرکت مبــارزه مرحــوم حاج مالعلــی کنــی در مقابل قــرارداد
رویترز که کل ایــران را در اختیار انگلیس قرار مــیداد .بعدتر
جریان مشــروطه شــکل گرفت بــه پیشــوایی علمــا ،مرحوم
آخونــد خراســانی در رأس علمایی بــود که طرفدار مشــروطه
بود ،ســیدعبداهّلل بهبهانی ،ســید محمد طباطبایی و شــیخ
فضــلاهلل نــوری از علمایــی بودنــد کــه طرفــدار مشــروطه
بودند.
تشــکیل جنبــش حمــاس و جنبش جهاد اســامی بــه معنی
بازگشــت فلســطینیها به اســام بود .عین همیــن مبارزات
در عــراق صــورت گرفــت ،مجلــس اعــا تشــکیل شــد .ایــن
جریــان کمکــم دارد بهجایــی میرســد کــه یــک قطــب
اســامی بــا محوریــت ایــران در حــال تشــکیل شــدن اســت
و کارآیــی خود را نشــان داده اســت .این جبهــه مقاومت که
تشکیلشــده در حقیقــت یــک ســازمان منطقــهای کارآمــد

اســت؛ از جهاد گرفته تــا همکاریهای دفاعــی و اقتصادی
و سیاســی و فرهنگــی .همــه اینهــا نشــانههای بازگشــت به
دیــن و دینگرایــی در جهــان اســت ،دیــن تبدیل بــه محور
شــکلگیری مناســبات و مبنــای ائتالفهــای جدیــد جهان
شده است.
عــدهای از تحلیلگــران در توضیــح امــکان فروپاشــی
نظام سیاســی آمریکا به مثال شوروی اســتناد میکنند،
نهــا در دنیا
بههرحال شــوروی صاحب بســیاری از اولی 
بوده اســت ،اولیــن ابرقــدرت اتمــی ،اولین کشــوری که
توانسته است فضانورد به فضا ارسال کند و  ...آمریکا،
ابرقــدرت خــود خوانــدهای کــه دارای برتریــن اقتصــاد
جهان ،برتریــن ارتــش و  ...اســت .چــرا ایاالتمتحده
آمریــکا روزب ـهروز بــه فروپاشــی معرفتــی خــود نزدیــک
میشود؟
آمریکا ،آمریکای زمان واشــنگتن نیســت که علیه اســتعمار
انگلیــس جنگیــد تــا اینکــه مســلط شــدند ،اینهــا علیــه
اســتعمار جنگیدنــد و اآلن خودشــان تبدیــل شــدند بــه یک
اســتعمارگر .اآلن میبینیــد یــک کســی مثــل ایــن ترامپ هر
کاری را در داخــل آمریــکا و خارج آمریکا مجــاز میداند .خب
نمیشــود شــما هم باالخره یک کســی مثــل آبراهــام لینکلن
را داشــتید که این بــرای آزادی بردههــا تالش کــرد و باالخره

ندای انقالب
ایران ،ندای
احیای اسالم و
احیای دین در
دنیا بود.

جانش را هم بر ســر ایــن کار گذاشــت .اآلن کدامیــک از این
رئیسجمهورهای آمریکا شباهت به آبراهام لینکلن دارند؟
خودشــان میگویند که پلیس آمریکا با سیاهپوستها خیلی
بدتر نســبت به سفیدپوســتها رفتار میکند؛ یعنی تبعیض
ً
نــژادی ظاهرا برداشتهشــده ولــی در عمل جاری اســت .بعد
هــم همینهایی که خودشــان یــک روزی مســتعمره بودند
امروز دنبال اســتعمار کشــورهای دیگرند .در ایران کودتای
 ۲۸مــرداد را راه انداختنــد ،اآلن به ســعودی کمــک میکنند
که یمــن را بمباران بکند ،فلســطینیها را ســرکوب میکنند،
یک حکومت غاصب را حمایت میکنند .میگوید ما از شــما
دفــاع میکنیم باید شــما هزینه دفــاع را بدهید! یعنی شــدند
مثــل یــک آدم قمهکــش در یــک محلــهای کــه زورش زیــاد
اســت قمه همدســتش اســت از مــردم محــل بــاج میگیرد.
آمریکا بعــد از جنگ دوم جهانــی هر جا اراده میکــرد باالخره
کار خــود را پیش میبــرد .بهطوریکه مدعی شــدند شــوروی
مارکسیست را اینها زمین زدند و گفتند دنیا یکقطبی است
و آنهم ما هستیم .در سال  ۱۹۹۱بوش پدر در سان دیدن از
نیروی دریایی گفت امروز دنیا یکقطبی است و ما هم تنها
ابرقــدرت دنیا هســتیم .ولــی اآلن میگوید که ما در ســوریه،
افغانســتان و عــراق و ...بودیــم ،چقــدر هــم هزینــه مــادی
کردهایم اما هیچ دســتاوردی نداشــتهایم .اینها نشانههای
شکست این ابرقدرت است.
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وگو
هشــــدار
گفت

سیاست خارجی در بیانیه گام دوم
در گفتگو با دکتر دهقانی فیروزآبادی

آرمانگرایی
واقعبینانه
سید مرتضی مفید نژاد

دکتـر سـید جلال دهقانـی فیروزآبـادی اسـتاد روابـط بینالملـل و عضـو
هیـأت علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی در گفتگویی به بررسـی مسـائل و
چالشهای مهم روابط خارجی جمهوری اسلامی و افق پیش روی ما در این زمینه
بـا توجـه بـه بیانیـه گام دوم پرداختـه اسـت.
به عنــوان اولین بحــث؛ رهبــر انقــاب ،در بیانیــه گام دوم ،به نهضــت بیداری
اسالمی اشاره کردند که این نهضت ،تحرک جدیدی بر اساس الگوی مقاومت
ً
پیدا کرده اســت .اوال موج اول بیداری اســامی بر چه محوری بود و سرنوشــت آن چه
ً
شد؟ ثانیا این تحرک جدید در بین مردم کدام کشورهای اسالمی دامنه و بروز دارد؟
المللی
این بیانیه بسیار مهم و راهبردی است و مسائل مختلف
داخلی ،سیاست خارجی و بین ِ
ً
معطــوف بــه آینــده را تحلیــل میکنــد .بخشهایی نیــز قاعدتــا مرتبــط بــا سیاســت خارجی و
منطقهای اســت .در مورد نهضت بیداری اســامی همانطوریکه در عمل نیز میبینیم ،این
نهضتها از زاویهای بیرونی ،گاهی با شکست مواجه شدهاند یا در برخی کشورها به آن اهداف
ً
عالی مدنظر نرسیدهاند .اگرچه رهبر انقالب اســامی قبال نیز به صورت عمومی و خصوصی به
این کشورها تذکر داده بودند که مراقب باشند تا با شکست مواجه نشوند.
ً
اما دالیل مختلفــی در اینباره وجود دارد .مثال در مورد لیبی این نهضت ســرانجام به آشــوب
رســید .در مصــر دیکتاتــوری حاکــم شــد و در تونس نیــز به اهــداف صــد درصدی نرســیدند.
این شکســت ،واقعیتی غیرقابــل کتمان اســت .موج اول بیــداری ماهیت ضد اســتبدادی و
عدالتخواهانه داشــت .یعنی بیشــتر این کشــورها در پی رهایی از اســتبداد داخلی ،آزادی و
ً
عدالت بودنــد .تقریبا تمام مکاتب سیاســی ادعا میکنند قــادر به تأمین تمامــی این ارزشها
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و آرمانهــا هســتند .رقابتــی گفتمانــی در خصــوص بیداری
اسالمی وجود داشــت .نوعی اســامیگرایی متعهد به اسالم
که ارزشهــا را در چارچوب اســام قابــل تأمین میدانســت و
ً
مقابل گفتمان لیبرال ،حاکم بر دنیا بود .طبیعتا گفتمان
در
ِ
رقیــب اســامگرایی نیز لیبــرال بود .حــال در حد کمتــری نیز
ملیگرایــی و حتــی نــگاه چپگــرا در آن وجــود داشــت ولــی
بیشــتر ،رقابت میان گفتمان لیبرالیسم و اســامگرایی متأثر
از اســام انقالبی ،سیاســی و عاقل بــود .در بین اســامگرایی
نیــز گفتمانهــای متعــددی شــکل گرفتنــد کــه آنهــا نیــز در
رقابــت بودنــد .از جملــه گفتمــان اســامگرایی همانطــور
که عــرض کــردم عاقــل ،آزادیخــواه و تا حــد زیــادی متأثر از
انقالب اسالمی ایران ،گفتمان اســامی لیبرال سکوالر ترکیه
و گفتمان اسالمگرای تکفیری سلفی است .متأسفانه این دو
گفتمان رقیب سبب شدند تا گفتمان اصیل بهسوی حاشیه
هدایت شود .یعنی بخشی به ســوی گفتمان لیبرال سکوالر
رفتند ،مثل تونس و بخشی نیز با حمایت بعضی قدرتهای
سیاسی دچار ســلفیگری و تکفیری شدند .در هر صورت این
نهضت از راه خود منحرف شــد .حتــی در مصر مدت کوتاهی
حکومت نیز تشکیل شد اما متأسفانه از مسیر اصلی منحرف
ً
و نهایتا منجر بهنوعی کودتا شد.
امــا مــوج اول بیــداری اســامی در منطقه سرنوشــتی مشــابه
انقــاب مشــروطه ایــران داشــت .آن دوره نیــز ایــن مباحــث

وگو
هشــــدار
گفت

مطــرح بــود .بحــث مهــم دیگــر فقــدان رهبــری قدرتمنــد،
مشــروع و کاریزماتیــک اســت .رهبــری کــه همــه نیروهــا بــر
آن اجماع داشــته باشــند .نکتــه دیگر فقــدان طــرح و برنامه
راهبــردی اســت .جوامعیکــه قیــام کردنــد برنامــه مــدون و
راهبردی نداشتند .چرا که کادر رهبری وجود نداشت.
مــوج دوم کــه در قالــب گفتمــان مقاومــت شــکل گرفــت نیز
بهنوعی بخشــی از جریان اســامخواهی بــود و بــه دالیلی در
حاشــیه قرار گرفت .در یمن و ســوریه کــه قصد داشــتند آن را
در چارچوب منافــع خود تعریــف کنند با کمک ایــران ،عراق
ً
و لبنــان نوع بیــداری اســامی دیگری شــکل گرفــت .قبال در
لبنــان در قالب جنبــش حزباهلل شــاهد آن بودیــم .در عراق
بعد از اشــغال نیز آن گفتمان در برخی حوزهها بازتولید شــده
بــود .اما حضــور داعــش و حامیانش در ســوریه ســبب شــد تا
این گفتمان بیشتر تقویت شــود .بنابر این نوعی گفتمان در
منطقه و حتی فراتر از منطقه شــکل گرفت ،چون کشورهای
روســیه در راســتای مقاومــت در مقابــل سیاســتهای
سلطهطلبانه آمریکا گام برداشتند.
مــوج دوم از نظــر مــن دربرگیرنــده همــان اهــداف اول چــون
عدالتخواهی ،آزادی و ظلمســتیزی اســت ،اما بیشتر نمود
اســتقاللخواهی ،حرکــت ضداســتعماری و ضداســتبدادی
دارد که الگوی فراگیری در منطقه را شکل میدهد .هر چند
کشــوری چون ترکیــه را نمیتــوان از اعضای محــور مقاومت

گفتمان جمهوری
اسالمی گفتمانی
واقعبین است.
یعنی این انقالب
آرمانهایی دارد
که بهصورت
واقعبینانه پیگیری
ً
میشوند .طبیعتا
گفتمان سیاست
خارجی ما نیز
دارای آرمانهای
خاص خود است
و در جایی دیگر
نیز رهبر انقالب
تصر یح کردند که
گفتمان انقالب
اسالمی گفتمانی
واقعبین است
و ما ارزشها و
آرمانهایی دار یم
که بایستی بر
اساس واقعیتها
پیگیری شوند

دانســت امــا بههرحــال الگــوی مقاومــت در برابر فشــارهای
غرب را در این کشور مشــاهده میکنیم .در روسیه نیز به نوع
دیگری به لحاظ سیاســی نه ایدئولوژیک این نهضت وجود
دارد .کشورهایی چون سوریه ،یمن ،لبنان ،عراق و ایران در
این نهضــت گام برمیدارند کــه ایران در مرکزیــت این محور
قرار دارد .این مورد در کشــورهایی چون عربســتان و بحرین
نیــز در قالب نوعــی مقاومــت مردمی نمــود پیدا کرده اســت.
بنابر این بیداری اسالمی در قالب دیگری بازتولید میشود.
نوعــی تغییــر فــاز در کنــار همــان آرمانهــای قبلــی را در ایــن
نهضت شــاهد هســتیم .به هر حال نهضت اســامی بیش از
هر جــا در چارچوب انقالب اســامی در ایران بــا دو هدف بلند
استبدادســتیزی و آزادیخواهــی و دیگری اســتقاللخواهی
و استعمارســتیزی در حال شــکلگیری اســت .این مــوارد در
منطقه ما حتی قبــل از انقالب اســامی نیز وجود داشــتهاند.
از انقــاب مشــروطه گرفتــه تــا نهضــت ملــی شــدن نفــت که
آزادیخواهانــه ،ضداســتبدادی و ضداســتعماری بودنــد و
همه نیروهای سیاسی نیز در آن شرکت داشتهاند که آنجا نیز
به نوعی در نهایت به استبداد یا دولت وابسته پهلوی منجر
شــد اما در انقالب اســامی دو آرمــان تالقی دارنــد .در منطقه
مــا دو وجه استبدادســتیزی و استعمارســتیزی وجود داشــته
است ،اما اکنون وجه دوم برجسته است.
گفتمــان سیاســت خارجــی انقــاب اســامی چــه بــوده
اســت و چه مؤلفههایی دارد و در چه دورههایی شــدت
و ضعف داشته است؟
بایســتی عرض کنم که در همــه دورهها ایــن مؤلفهها وجود
داشــتهاند .در هــر دورهای مجمــوع عناصر گفتمــان انقالب
اســامی در مــورد سیاســت خارجی ،شــدت و ضعــف دارد .در
هیــچ دورهای نمیتــوان گفــت کــه هیچکــدام از ارزشهای
انقالب وجــود نداشــته اســت .ولی منظومــهاش آنطــور که
انقالب اســامی ایجاب میکرده ،نبوده است .همانطور که
عرض کــردم گفتمان جمهوری اســامی گفتمانــی واقعبین
اســت .یعنــی ایــن انقــاب آرمانهایــی دارد کــه بهصــورت
ً
واقعبینانــه پیگیــری میشــوند .طبیعتــا گفتمــان سیاســت
خارجی ما نیز دارای آرمانهای خاص خود اســت و در جایی
دیگر نیــز رهبــر انقــاب تصریــح کردنــد کــه گفتمــان انقالب
اســامی گفتمانی واقعبین اســت و ما ارزشها و آرمانهایی
داریم که بایستی بر اساس واقعیتها پیگیری شوند.
موفقیتهای سیاســت خارجــی مــا در دورههــا و موضوعات
مختلف بر اســاس میزان تعــادل و تــوازن میان ایــن دو وجه
اســت .یعنی آرمانهــا از یکســو و واقعیتها از ســویی دیگر
که قابل تفکیک نیستند .ما آرمانهایی برای کشور در حوزه
سیاســت خارجــی داریــم کــه بایســتی براســاس واقعیتها،
تــوان ،قــدرت ،قابلیتهــا و ظرفیتهــای انقــاب بــا کمک
ً
دیگــران پیگیــری شــوند .معمــوال ایــن تــوازن در دورههای
مختلف به نفع دیگری بر هم خورده است .شاید در دورهای
آرمانگرایی غلبه کرده است و به واقعیتها کمتر توجه شده
ً
باشــد یا بالعکــس .مثــا در دوره جنــگ نیز شــاهد ایــن مورد
بودهایــم .حتی کشــورهای دیگر نیــز اذعان دارند بــه اینکه
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وگو
هشــــدار
گفت
ً
امــام خمینــی(ره) یــک انســان کامــا آرمانگــرای واقعبیــن
بودهاند .بنابراین اگر بعضی دولتها نتوانســتهاند بر اساس
این گفتمان عمل کنند این بحثی جدا است .دستاوردهای
ما زمانی بوده است که آرمانها را بر اساس واقعیتها دنبال
کردهایــم .ارزشهــا و آرمانهــای جمهوری اســامی ایران بر
ً
اساس قانون اساسی و اســناد راهبری کشور ،کامال مشخص
اســت و معطوف به داخل و خارج اســت که در رأس آن شاید
بتوان از استقالل و خوداکتفایی سخن گفت.
یکــی از آرمانهای بلند جمهوری اســامی در حوزه سیاســت
خارجــی رهایــی از وابســتگی بــه قدرتهــای بــزرگ اســت،
بهخصــوص اینکــه در دوره قبــل از انقــاب بــه آمریــکا و
قدرتهــای غربــی وابســته بودیــم .تحلیلکننــدگان غربی
اعتقاد دارند یکــی از دالیل انقالب در ایران در کنار اســتبداد،
وابســتگی دولت به قدرتهای خارجــی و دیکتاتــوری بود.
بنابراین اکنون اســتقالل ما در حوزه سیاســت خارجی بسیار
ً
ارزشــمند اســت .قطعــا در اینجا منظــور اســتقالل بهمعنای
عام اســت .یعنی نه تنها اســتقالل سیاســی بلکه به استقالل
همهجانبــه نیــاز داریــم .یعنــی اســتقالل سیاســی ،نظامــی،
اقتصــادی و ...کــه مبتنــی بــر خوداتکایــی و قــدرت درونزا
باشد .از نظر من در برخی مقاطع آن خوداتکایی و استقالل را
بهخوبی و بر اســاس قدرت درونی در سیاست خارجی پیاده
نکردهایــم .گمــان کردهایــم کــه شــاید از طریــق قدرتهای
بیرونــی این مــورد قابــل پرداختــن اســت .رهبران انقــاب از
همان ابتدا تأ کید بر استقالل درونزا داشتهاند.
یکــی از اهــداف در سیاســت خارجــی صــدور انقــاب بــه
ً
ســایر کشــورها اســت .اوال صــدور انقــاب بــه چــه معنــا
ً
اســت؟ و ثانیا جمهوری اســامی از ابتدا تا بــه االن چقدر
در ایــن زمینه موفق بــوده اســت و نحوه برقــراری ارتباط
آن با سایر کشورها چگونه بوده است؟
در حقیقت صــدور انقالب بهمعنــای صدور فیزیکی نیســت؛
یعنــی اشــاعه گفتمــان و ارزشهــای انقــاب اســامی اســت
ً
کــه در برخــی مقاطــع در سیاســت خارجــی دولــت حاکــم کال
نفی شــده اســت .بهطور مثــال دولــت موقت قائل بــه صدور
انقالب نبود یــا در برخی دورهها صــدور انقالب را مــورد توجه
قرار ندادهایــم .صدور انقــاب بهمعنای نرمافزاری اســت نه
ایجاد انقالب خشــونتآمیز در ســایر کشــورها که با دو آرمان
دیگــر در سیاســت خارجی مــا پیونــد خــورده اســت .حمایت
از مســلمانان ،شــیعیان و حمایــت از جنبشهــای انقالبــی و
رهاییبخــش کــه مصــرح در قانــون اساســی نیــز بیان شــده
اســت .خیلــی اوقــات صــدور انقــاب ،حمایــت از شــیعیان،
مســلمانان و حمایــت از جنبشهــای انقالبــی انطبــاق
داشــتهاند کــه مــا بهصــورت دیپلماتیــک و گاهــی مواقــع
بهصــورت اقتصــادی از ایــن مســلمانان حمایــت کردهایم و
البته در برخــی دورهها نیز به ســبب نگرانــی از برهمخوردگی
روابط با دیگر حکومتها از این موارد کمی کوتاه آمدهایم.
بحث دیگری کــه در اینجــا قابل طرح اســت ،این اســت که
ما به مواســطه ماهیــت انقالب اســامی در سیاســت خارجی
بایســتی هم بــا دولــت و حکومتهــا و هم بــا ملتهــا و افراد
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یکی از آرمانهای
بلند جمهوری
اسالمی در حوزه
سیاست خارجی
رهایی از وابستگی
به قدرتهای
بزرگ است،
بهخصوص
اینکه در دوره
قبل از انقالب
به آمر یکا و
قدرتهای غربی
وابسته بودیم.
تحلیلکنندگان
غربی اعتقاد دارند
یکی از دالیل
انقالب در ایران
در کنار استبداد،
وابستگی دولت
به قدرتهای
خارجی و
دیکتاتوری بود

رابطه داشــته باشــیم .حفظ تعادل میان این دو مورد بســیار
ســخت اســت کــه چطــور همزمــان بــا بازیگــران غیردولتــی
و هــم بــا حکومتهــا رابطــه برقــرار کــرد .در مقاطــع مختلف
یکی از ایــن دو را داشــتهایم .در دورانی رابطه بــا حکومتها
ً
در اولویــت بــوده اســت ،مثــا در دوره ســازندگی و اصالحــات
اولویــت ،حکومتها بودهاند کــه تحت عنــوان تنشزدایی
اقــدام کردهایــم و رابطــه بــا ملتها کمرنگتر شــده اســت یا
ینــژاد یا دوره معــروف بــه اصولگرایی
در دوره آقــای احمد 
و دوره جنــگ تحمیلی بــه نوعی ایــن موازنه معکوس شــد و
بیشتر تاکید بر بازیگران غیر دولتی داشتیم.
بنابر این نکته مهم در سیاســت خارجی این اســت که چطور
همزمــان این موارد را پیــش ببریم .ارزش بســیار مهم دیگر،
استکبارســتیزی و ســلطهناپذیری است .اســتکبار چیست و
چطــور تعریف میشــود؟! ممکن اســت بگوییــم دولتهای
زیــادی را شــامل میشــود کــه در نهایــت و بیتردیــد در رأس
این ماجرا آمریکا قرار دارد .البته آمریکا دولتی سلطهطلب در
کل دنیا اســت .خیلــی از کشــورها ،عقاید دین اســام را قبول
ندارند و با آن مقابله میکنند.
ایــن مــورد پیشــینه تاریخــی دارد کــه مداخلــه کشــورهای
بیگانه در امور ایران را در دورههای پیش از انقالب نیز شاهد
بودهایم .برخــی بعد از انقــاب تعریفشــان از انقــاب ایران
ً
صرفــا ضداســتبدادی بوده اســت کــه ُبعــد ضداســتعماری و
ضداســتکباری نداشــته اســت .یــا برخــی اذعــان دارنــد کــه
ایــران تنهــا ضداســتعماری بوده اســت و تنهــا تا ایــن حد که
کشــورهای بیگانه در امور ایران مداخله نکننــد و فراتر از این
آرمان و مسئولیتی نداشته است.
یعنــی در حقیقــت الزم نیســت بــا نظــام ســلطه و آمریــکا در
جاهــای دیگــر مقابلــه کنیــم .ایــن مــورد نیــز در دورههــای
مختلــف فــرق داشــت .در دولــت موقــت ایــن تحلیــل بــود
کــه انقــاب اســامی ضداســتبدادی اســت و دیگــر اهــداف
استکبارستیزی ندارد .یا در برخی دورههای دیگر ما بایستی
بهنوعی اولویت اولمان در داخل باشــد و به تقویت خودمان
بپردازیم و اگر با نظام سلطه مقابله جدی نداشتیم بنابراین
مشــکلی نیســت .یعنی اولویتها تغییر کردند .ارزش دیگر،
ظلمســتیزی و عدالتخواهــی اســت .بنابــر ایــن مجموعــه
ارزشهای ما در سیاست خارجی این موارد است.
تــا کنــون چــه اســتفادههایی از ظرفیــت همســایگان
کردهایــم؟ و چــه فرصتهایــی هنــوز اســتفاده نشــده یا
از دســت رفتهانــد؟ مــدل مطلــوب و کارآمد در سیاســت
خارجــی بــرای اولویــت دهــی جهــت ارتبــاط بــا دیگــر
کشورها چیست؟
سیاســت خارجی مطلــوب ،سیاســتی همهجانبهنگر اســت.
یعنی سیاســتی که همه جوانب و موضوعات را پوشش دهد
و روابط همهجانبه با همه بازیگــران منطقهای و بینالمللی
در دســتور کارش باشــد .که بــاز میبینیم در طــول این چهل
سال گذشته در این مورد نیز نوسان داشتهایم .گاهی توازن
و تعادل را از دســت دادهایــم و گاهی یا توســعه فرامنطقهای
در دستور سیاســت روابط خارجی بوده و منطقه ذیل آن قرار
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گرفته است یا گاهی فقط به مســائل منطقهای پرداختهایم
و گاها نیز تنها یک منطقه مد نظر قرار گرفته است .سیاست
خارجی جمهوری اســامی بایســتی همهجانبهنگر و متوازن
باشد .مقام معظم رهبری فرمودند« :توسعه روابط گسترده
جهانــی چــون آفریقــا ،آمریــکای التیــن ،اروپــا و کشــورهای
همســایه و ...را بایســتی مدنظر قــرار دهیم .اینطور نباشــد
که فقط به یــک منطقه یــا تعداد خاصــی از کشــورها محدود
شــویم ».بنابراین هم بــه لحاظ عملــی و عقلــی و هم نظری
کــه در قانون اساســی کشــورمان آمده اســت ،همســایگان ما
جــزو اولویــت اول سیاســت خارجی مــا هســتند .همچنین از
لحاظ مجــاورت جغرافیایی و هــم به لحاظ اینکه مســلمان
هســتند ،الزم اســت سیاســت همســایگی فعالــی را فــارغ از
شرایط اضطراری تعریف کنیم .یعنی تنها در شرایط تحریم،
ضرورت توســعه رابطه با همســایگان مطرح نیســت بلکه در
هر شــرایطی بایســتی این روابــط تحکیم شــوند .و سیاســت
خارجــی بهگونــهای تنظیم نشــود کــه همســایگان فقــط در
زمان اضطرار ،موضوعیت پیدا کنند.
بنابــر ایــن بــه مــوازات روابــط بینالمللــی فرامــرزی بایســتی
روابــط منطقــهای را نیــز مــد نظــر داشــت .در قالــب مقاطــع
اولویت ،روابط با قدرتهای بزرگ فرامنطقهای بوده اســت
و ما سیاســت منطقــهای را ذیل این مــورد تعریــف کردهایم.
بهطور مثــال منطقــه غرب آســیا بــا توجه بــه چگونگــی نوع
روابط ما با اروپا ،آسیا ،آمریکا ،روسیه و ...اهمیت پیدا کرده
اســت .اگر به آســیای مرکزی و قفقاز دقــت کنیم روابــط ما با
ً
این کشــورها کامــا تحت ســایه سیاســت چگونگــی تنظیم
رابطه با قدرتهای بزرگ تعریف شــده اســت .بایستی برای
منطقهها جایگاه مســتقلی در سیاســت خارجی قائل شویم.
سیاست ائتالفستیزی با همسایگان به نحو مطلوبی نبوده
اســت .ظرفیت و قابلیت بیشــتری در ایــن مورد داشــتهایم،
البته شــرایط ما نیز خاص بوده اســت .زمانی جنگ و اشغال
عــراق و ...را میگذراندیــم و بعــد از اشــغال عــراق بــه ســمت
شــکل دادن محور مقاومت رفتیم .یعنی نقطه قوتی بود که
از همسایگی در راستای امنیت خودمان و امنیت منطقهای
و هم منافــع آنهــا اســتفاده کردهایــم و نوعــی ائتــاف موقت
سیاسی داشــتهایم .در مقاطعی تا حدودی نیز روابط امنیتی
و نظامی با ترکیه و با روسیه در سوریه برقرار کردهایم.
حال که بحث به دیپلماسی اقتصادی کشورمان رسید،
بهنظر شما نقاط ضعف و قوت ما در این عرصه چیست؟
دیپلماســی اقتصــادی یکــی از اهــداف و آرمانهــای انقالب
اسالمی و یک دولت پیشــرفته اسالمی اســت .هدف انقالب
اســامی فقط توســعه اقتصــادی یــا رفاهی نیســت بلکه یک
دولــت نمونــه اســامی بایســتی همهجانبــه پیشــرفت کند.
انتظار مــیرود تــا دولــت اســامی و توســعهیافته را براســاس
پیشــرفت ایرانی و بــر پایه تمدن اســامی برپا ســازیم که این
هــدف نیازمنــد اقتصــاد قدرتمنــد برونگــرا و درونزا اســت.
در حــوزه سیاســت خارجــی نیــز ایجــاب میکنــد دیپلماســی
فعــال خارجــی داشــته باشــیم .البته این مســئله
اقتصــادی ِ
ِ
ً
تعریفهــای مختلفی دارد .گاهــی اجبارا اقتصــاد در خدمت

هدف انقالب
اسالمی فقط
توسعه اقتصادی
یا رفاهی نیست
بلکه یک دولت
نمونه اسالمی
بایستی همهجانبه
پیشرفت کند.
انتظار میرود تا
دولت اسالمی
و توسعهیافته را
براساس پیشرفت
ایرانی و بر پایه
تمدن اسالمی
بر پا ساز یم که
این هدف نیازمند
اقتصاد قدرتمند
برو نگرا و درو نزا
است

سیاســت خارجی قــرار میگیــرد؛ یعنی بــرای صــدور انقالب و
بهعنــوان الگوســازی از آن اســتفاده میکنیــم .بهطــور مثال
کمک بالعوض به دولتها دادهایم.
مسئله مهمی که اکنون بیشــتر در ایران بایســتی مدنظر قرار
گیرد ،استفاده از سیاســت خارجی برای توســعه و توانمندی
اقتصادی اســت .مثل تســهیل صــادرات و حمایــت از منابع
اقتصــادی مــا در خــارج از کشــور .امــا بــا همــه ایــن بحثهــا
یکســری قوتها داریم و بایســتی در دیپلماســی اقتصادی
این مــوارد را بالفعل کنیم .ایران اقتصاد بســیار گســتردهای
در مقیاس جهانی اســت چرا کــه از منابع زیــادی چون نفت،
گاز ،معدن برخوردار است .ظرفیتهای بالقوه زیادی داریم
که میتواننــد به دیپلماســی اقتصادی خارجی مــا به معنای
اول یا توســعه علمی کمک کنند .توســعه علمی خــود یکی از
پایههای توســعه اقتصادی اســت .توســعه انســانی نیز یکی
دیگر از موارد پیشــرفت اســت .بیتردیــد ما اکنــون از نیروی
انســانی مولد ،خالق و ماهر اقتصادی برخورداریم که همین
مورد یکی از عناصر قدرت اقتصادی محسوب میشود.
ً
سیاســت نگاه به شــرق لزوما نفیکننده نگاه به غرب نیست
بلکه بایستی میان اینها تعادلی وجود داشته باشد .سیاست
نه شــرقی؛ نــه غربی اصل اساســی سیاســت خارجی ماســت.
سیاست نه شــرقی نه غربی در انقالب اســامی به معنی عدم
رابطــه بــا شــرق و غــرب نبــوده اســت .بلکه یــک بحــث این
سیاست عدم پذیرش سلطه شرق و غرب بود اما ما میتوانیم
از موضع استقالل و عزت با همه کشورها رابطه داشته باشیم.
برقــراری تعادل میان سیاســت نگاهــی به غــرب و نگاهی به
شرق نکتهای کلیدی است .یا همین کریدور شمال و جنوب
کــه ظرفیتهــا و قابلیتهایی داشــته اســت و به دیپلماســی
اقتصادی ما کمک میکنند .ضعفهایی وجود دارد که مقام
معظــم رهبــری در این بیانیه بــه آن اشــاره کردهانــد .اقتصاد
ً
تکمحصولی و نفتپایه طبیعتا یک نقطه ضعف اســت .در
دنیای امروز ،بایستی از همه قابلیتهای اقتصادی استفاده
ً
کــرد و اقتصــاد مــا صرفــا متکــی بــه نفــت نباشــد .اگــر اقتصاد
ً
ایران اکنــون نفتپایه نبود طبیعتا تحریمها به ما فشــار وارد
نمیکردواقتصادمانتکمحصولینبود.
ضعف دیگــر مــا در واقع بخــش خصوصــی ضعیــف و بخش
ً
دولتــی فربه و تقریبا انحصاری اســت .دولت بایســتی زمینه
فعالیــت بخــش خصوصــی را ایجــاد کنــد نــه اینکــه خــود
تصدیگری کند .زمینهســازی برای بخــش خصوصی یک
ً
امر ضروری اســت .اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند :اصل
چهــل و چهــار خیلــی خــوب پیــاده نشــده اســت و در اجــرای
سیاســتهای ایــن اصــل کوتاهــی داشــتهایم .اگر براســاس
سیاســتهای کلی عمل میکردیم ،امــروز بخش خصوصی
منافع کشــور را در عرصــه اقتصــادی تأمین کرده بــود و حتی
به دیپلماســی نیز کمک میکرد .مــدل و الگوی توســعه ما از
همان ابتــدا درونزایــی و برونگرایی بــود .یعنی نه توســعه
صــادرات صــرف و نــه جایگزینــی واردات .امــا در مقاطعــی
کوتاهی شد .یعنی ما براســاس رقابت برای صادرات بایستی
از ظرفیتهــای داخلــی اســتفاده کنیــم که بــه نظر مــن این
مورد نیز بهطور کامل محقق نشده است.
دوره جدید
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حجت االسالم و المسلمین معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

بیانیه را بررسی و با نگاه ویژه به تحققان بپردازیم.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب تدویــن و تشــریح برنامههــای
متناســب با بیانیــه راهبــردی مقــام معظــم رهبری از ســوی
مســئوالن و مدیران هالل احمر با محوریت شورای فرهنگی
و نظارت حوزه نمایندگی ولی فقیه درشــورای عالی جمعیت
هالل احمر تصریح کــرد :باید تالش کــرد تا بــا اولویت نهادن
به مجموعه اعضــای جمعیت به ویــژه جوانان و اســتفاده از
همــه ظرفیتهای هــال احمــر در جهت تحقــق آرمانهای
قید شده در بیاینه گام برداشت.
نماینده ولــی فقیه در هالل احمــر در همین زمینــه ادامه داد:
مخاطب اصلی بیانیه راهبردی و مهــم رهبر معظم انقالب،
جوانــان کشــور هســتند و همیــن امــر ســبب میشــود تــا در
جمعیت هالل احمر نیز بــا در نظر گرفتن حــدود یک میلیون
عضو جــوان بــرای بهره گیــری از ایــن بیانیــه ،برنامــه ریزی
مدون و جامع صورت گیرد.
حجت االســام و المســلمین معزی ســپس بــا یــاد آوری این
ً
نکتــه کــه اساســا همــه هویــت انقــاب اســامی مــا در ایــن
بیانیــه تحقق پیــدا میکنــد خاطر نشــان کــرد :خودســازی،
جامعهپــردازی و تمدنســازی ســه محــور اصلــی و مهم این
بیانیه است.
وی با تاکید بــر اینکه این بیانیه از اهمیت ویــژهای برخوردار
اســت افــزود :بایــد در نظر داشــت بخشهــای مختلــف این
بیانیــه را به عنــوان محورهــای اصلی فعالیــت قــرار داده و با
پرهیز از نگاههای سطحی ،به این مسئله اصولی و زیر بنایی
پرداخته شــود .نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر در پایان با
تاکید بر لزوم توجه مدیران در برنامهریزیها خواستار تالش
همگانی در هالل احمر برای حرکت بر مدار این بیانیه شد.

ﺧـﺪﻣـﺖ

ظرفیتهای هالل احمر
برای تحقق آرمانهای بیانیه
گام دوم بهکار گرفته میشود

اداﻣﻪ دارد...

ﺧـﺪﻣـﺖ

پیـرو صـدور بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی توسـط حضـرت آیـتاهلل
خامنـهای ،نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر همـگام بـا سـایر
نهادها ضمن تشكیل ستاد پیگیری به بررسی ظرفیت و توانمندیهای این جمعیت
برای اجرا کردن ماموریتهای بیانیه گام دوم پرداخت .حجت االسالم و المسلمین
معـزی نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر نیـز در مناسـبتهای مختلـف بـر
یشـود.
تداوم این مسـیر تأکید کرد که در گزارش پیش رو به اهم این موارد اشـاره م 

راه درازى آﻣﺪهاﯾﻢ؛ اﯾﻨﮏ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ،ﭘﺮﺗﻮان و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻰﻣﻨﺖ را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﯿﻢ.

اداﻣﻪ دارد...

ســی و دومیــن جلســه شــورای فرهنگــی جمعیــت هــال
احمر ،چنــد روز پس از صــدور بیانیه گام دوم در  14اســفند
ســال  1397به ریاســت نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت با
هدف بررســی ظرفیتها و ماموریتهای بیانیه گام دوم و تطبیق
برنامههــای فرهنگــی جمعیــت بــا آن بــا حضــور دبیــرکل ،رییــس
ســازمان داوطلبــان ،رییــس ســازمان جوانــان ،معــاون آمــوزش،
معاونین حوزه نمایندگی و تعدادی دیگر از مدیران جمعیت برگزار شد.
در ابتدای این جلســه  ،حجت االسالم و المســلمین معزی با پر اهمیت بر شمردن بیانیه مقام
معظم رهبری گفت :ایــن بیانیه راهبرد حرکــت انقالبی ملت ایــران به ویژه جوانــان در چهل
ســال دوم انقالب اســامی را ترســیم میکند .نماینده ولی فقیه در هالل احمر با تاکید بر اینکه
بیانیــه گام دوم انقالب که از ســوی مقــام معظم رهبری منتشــر گردیــد از معــدود بیانیههای
حرکتهای انقالبی -سیاسی در جهان است افزود :باید براساس وظیفه انقالبی و شرعی خود

انطباق برنامه راهبردی با بیانیه گام دوم
نماینــده ولی فقیه در هالل احمر ،در ســی و ششــمین جلســه
شــورای فرهنگــی جمعیــت هــال احمــر كــه در تاریــخ 23
شــهریور مــاه ســالجاری برپــا شــد پیرامــون بیانیــه گام دوم
انقــاب اســامی گفــت :فعالیتهــای جمعیــت هــال احمر
باید در راستای تحقق اصول و مبانی بیانیه گام دوم انقالب
طراحی ،برنامهریزی و اجرا شود.
حجــت االســام و المســلمین معــزی بــا اشــاره بــه اجــرای
بیســت و هفت نوع فعالیت فرهنگی در ایــن جمعیت افزود:
فعالیتهــای فرهنگــی جمعیــت هــال احمــر میبایســت بر
اســاس اهداف و بر پایه فرهنگ ســازی باور و اعتقاد نســبت
به مســائل دینــی و فرهنگی و متناســب بــا شــرایط اجتماعی
صورت بگیرد.
حجــت االســام والمســلمین معــزی بــا تاکید بــر بیانیــه گام
دوم در خصــوص مســیر حرکــت انقــاب در چهل ســال آینده
از دیدگاه مقــام معظم رهبــری ،تصریح کــرد :جمعیت هالل
احمر نهادی فرهنگی اجتماعی است که میبایست با تالش
ســازمانهای تابعه و معاونتهای مربوطه در جهت تحقق
اهــداف ایــن جمعیــت و تناســب بیانیــه گام دوم انقــاب بــا
فعالیتهای جمعیت هالل احمر تالش نماید.
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــال احمر با اشــاره به فرآیند
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وگو
هشــــدار
گفت

مسئله پژوهش در جمعیت هالل احمر و همچنین عضویت
بیش از یک میلیون جوان در ســازمان جوانــان این جمعیت
افــزود :جوانــان ســرمایههای عظیــم این مجموعه هســتند
که بایــد از ظرفیــت و پتانســیل حاصــل از حضورشــان در این
جمعیــت در جهــت فعالیتهــای فرهنگــی و جریــان ســازی
فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
حجت االســام والمســلمین معزی ترویــج و توجه بــه بیانیه
گام دوم را شــرط اول فعالیتها دانست و گفت :در نخستین
مرحلــه از تطبیــق فعالیتهــای جمعیــت بــا ایــن بیانیــه
میبایســت مدیران توجه ویژهای در ترویج این مهم داشته
باشــند که مســئولیت آن بر عهــده معاونت فرهنگــی و حوزه
روابــط عمومــی بــه عنــوان مســیری جهــت گســترش دادن
اندیشه و تفکر انقالبی اســت که در این خصوص باید برنامه
ریزی مربوطه از طریــق معاونت فرهنگــی و ترویج عمومی از
طریق روابط عمومی صورت بگیرد.
حجت االسالم والمســلمین معزی در ادامه ســخنان خود به
لزوم توجه مراکز برنامهریــزی درجمعیت به بیانیه راهبردی
گام دوم اشــاره کرد و گفــت :در جهت تحقق بیانیــه گام دوم
انقالب و همچنین با توجه بــه برنامه ریزی صورت گرفته در
هالل احمر ،مســئولیت تطبیق این برنامــه ریزیها بر عهده
دبیرکل جمعیت است.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر با اشــاره به تأ کید
مقام معظــم رهبــری برجوانــان و جــوان گرایــی اظهــار کرد:
جــوان گرایی به معنــی اســتفاده از تخصص ،تدبیــر و دانش
الزم جوانان و درکنار آن بهره گیری از افراد با تجربه در جهت
رشد ،تعالی و فرهنگ سازی است.
حجت االســام والمســلمین معزی همچنیــن به رفــع موانع
موجود در فراگیر شــدن اهداف جمعیت و مشــارکت گسترده
جوانان در فعالیتها اشــاره و اظهار امیدواری کرد :در جهت
تحقق اهداف بیانیه گام دوم ،برنامهریزیهایی منطبق با
این بیانیــه در خصوص حضور و فعالیتهــای مؤثر فرهنگی
برای جوانان توسط سازمان جوانان انجام شود.
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــال احمر با اشــاره به ترویج
روحیه امیــد به آینــده در میــان همــکاران گفت :مدیــران در
طر حهــا و برنامه ریزیهای خــود باید به ترویــج روحیه امید
در کارکنــان و از بیــن رفتــن یــاس و ناامیــدی توجه ویــژه ای
داشته باشند.
نماینده ولــی فقیــه عامل بعــدی در تحقــق بیانیــه گام دوم
انقــاب را زمینــه ســازی افزایــش حضــور مــردم در مســابقه
خدمــت رســانی دانســت و گفــت :ترویــج روحیــه خدمــت
رســانی در جامعه همچون زمــان پیروزی انقالب و یا هشــت
ســال دفــاع مقــدس در جهــت فعالیتهــای عــام المنفعــه و
بشردوســتانه برعهده ســازمان جوانان ســازمان داوطلبان و
روابط عمومی جمعیت هالل احمر است.
حجت االسالم و المسلمین معزی به نقش جوانان در جامعه
اشــاره کــرد و گفــت :طراحــی و برنامهریــزی در بهرهگیــری از
جوانان و ســازماندهی آنها از طریق فرهنگ ســازی ،آموزش
و پژوهش بر عهده سازمان جوانان است.
حجت االســام و المســلمین معزی در بخش پایانی سخنان

خود توجه بیشــتر به حــوزه پژوهــش و همچنیــن معنویت و
اخالق را توصیه کرد و گفــت :با انجام پژوهشهــای مؤثر در
راستای شناســایی توانمندیهای جوانان و همچنین بهره
گیری از ظرفیت جوانان و داوطلبان میتــوان جوانان خالق
را شناســایی و تربیــت کــرد کــه ایــن مهــم بــر عهــده معاونت
آموزش و پژوهش است.
وی در همیــن زمینه ادامــه داد :توجه به معنویــت و اخالق و
همچنین محور بــودن فعالیتهای مذهبــی همچون نماز،
قــرآن ،اجتماعــات مذهبــی ،مقابلــه بــا آفتهــای مذهبی و
مبارزه با ترویج فســاد و گنــاه در فضای مجــازی از مهمترین
وظایــف حــوزه معاونت فرهنگــی در تحقــق بیانیــه گام دوم
انقالب است.

در نخستین
مرحله از تطبیق
فعالیتهای
جمعیت با
بیانیه گام دوم
میبایست مدیران
توجه و یژهای در
ترو یج این مهم
داشته باشند
نقشه راه حرکت نیروهای جمعیت هالل احمر
که مسئولیت
همچنیــن حجتاالســام و المســلمین معــزی نماینــده ولی
فقیــه در جمعیــت هــال احمــر در آییــن افتتاحیــه دهمیــن
آن بر عهده
گردهمایی مســئوالن دفاتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت
معاونت فرهنگی
هالل احمر استانها كه  19آبان ســالجاری در مشهد مقدس
و حوزه روابط
برپا شد ،اظهار کرد :منشــور گام دوم رهبر معظم رهبری باید
نقشــه راه حرکتــی نیروهــای جمعیــت هــال احمر باشــد که
عمومی به عنوان
شــورای فرهنگی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هــال احمر
مسیری جهت
های
ﺳﺎﻟﮕﻰتــا برنامه
موضــوع پرداختــه
بــه ایــن
اﯾﻢ؛صــورت
راه درازى آﻣﺪه بــه
اﻧﻘﻼب
ﭼﻬﻞ
اﯾﻨﮏویــژهدر
گسترشدادن
ترســیمی و تنظیمی آن در ایــن همایش تدوین و پــس از این
اندیشه و
عملیاتی گردد.
گردهمایی نیز اجرایی و
ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﭘﺮﺗﻮان و
تفکر ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم،
اﺳﻼﻣﻰ،
وی اظهــار امیــدواری کرد :در ســال آینــده میبایســت برآیند
انقالبی است

ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧـﺪﻣـﺖ

داﻣﻪ دارد ...اداﻣﻪ دارد...

زى آﻣﺪهاﯾﻢ؛ اﯾﻨﮏ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﻧﻘﻼب
ﻰ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ،ﭘﺮﺗﻮان و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
دﻫﯿﻢ.به
چشــمگیر باشــد تا
ﻫﻤﭽﻨﺎنانقــاب
راراســتای گام دوم
تالشــمان در
اداﻣﻪ ﻣﻰ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻰﻣﻨﺖ را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻰﻣﻨﺖ

فضل الهی عملکرد مناسب و مطلوبی ارائه گردد.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر با اشــاره به اینکه
امروز مهمترین مســئله حیاتــی جامعه ،ســبک زندگی و پس
از آن بیــان احــکام اســت ،خاطرنشــان کــرد :کلیــه نیروهای
جمعیت هالل احمر باید الگوی موفق ســبک زندگی ،اخالق
و خلقوخوی اســامی باشند .اولین مســئله اخالقی خلوص
نیت است و معتقدیم کاری ارزشمند اســت که خدایی باشد
و همه ما در مســیر خدمت شایســته ،صادقانــه و خالصانه به
مــردم از خدای متعــال یــاری میخواهیم .به گفتــه نماینده
رهبر معظم انقالب در هالل احمر ،امروز که مهمترین مسئله
جهــان ،ســبک زندگــی مــردم شــده اســت بایــد حکم خــدا را
برای مردم بیان نموده و نیت و انگیــزه خودمان را برای خدا
خالص گردانیم.
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دکتر مخبر دزفولی:

پیشرف 
ت
علمی
مرهون
مدیریت
جهادی
است
مهران کرمی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر سـابق شـورای عالی انقالب فرهنگی در
گفتگویی به تحلیل بیانیه گام دوم انقالب با تمرکز بر پیشرفتهای علمی
دوران چهل سـاله انقالب و افقهای پیشرو در این زمینه پرداخته اسـت.
رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب از امید متکی به
تهــای عینــی ســخن گفتنــد .از نظــر شــما چــه
واقعی 
دالیل و مســتنداتی بــرای ایــن امیــدواری در مقوله پیشــرفت
علمی و فناورانه برحسب تجربه چهل ســاله انقالب اسالمی
وجود دارد؟
من فکر میکنم ایــن بیانیه یک مانیفســت و درحقیقت نقشــه راه
چهل ســاله آینده انقالب اســامی اســت .در این بیانیه هم آسیب شناسی گذشــته و هم نقاط
ً
قوت و برجستگیهایی این چهل سال و احیانا غفلتهایی که در طی کردن این مسیر پیش
آمده مطرح شده و هم آینده پیش رو را در منظر مخاطبین قرار دادند.
یکــی از محوریتریــن بخشهایــی کــه امــروز مــا میتوانیــم بهعنــوان نمــاد امیــد و غلبــه بر
چالشها مطــرح کنیــم تجربه انقــاب اســامی در حوزه علــم و فناوری اســت .رهبــر انقالب
موضوعی را تحت عنوان «نهضت نرم افزاری و تولید علم در کشــور» ،دو دهه قبل بهصورت
یک مطالبــه جدی و نــگاه رو به آینده مطــرح کردند .در زمان طــرح این موضوع ،کشــور ما از
نظر علم و فناوری جایگاه منطقهای و جهانی مطرحی نداشــت .اما چرا ایشــان در این زمان
این موضوع را مطرح کردند؟ در پاســخ باید گفت وقتی انقالب پیروز شــد کشوری با کمترین
انســانی متخصــص در اختیــار انقالب قــرار گرفت .یعنــی در ســال  ۵۷ما ۱۷۰
ظرفیت نیروی
ِ
هزار دانشجو داشتیم .دانشجو یعنی جوان مولد عالقهمند ،نخبهای که میتواند برای حل
مختلف فنــی و مهندســی ،علوم پایه ،پزشــکی ،کشــاورزی،
مشــکالت کشــور در زمینههای
ِ
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خدمــات رســانی و ...گــره گشــایی کنــد .مــا  ۱۸۰ ،۱۷۰هزار
دانشــجو داشــتیم .زمانی که رهبــر انقالب موضــوع نهضت
تولیــد علــم را مطــرح کردنــد زیــر ســاختهای مهمــی برای
تربیــت نســل جــوان در کشــور طراحی شــده بــود و ایشــان با
علم به آن چنین موضوعی را مطرح کردند .دانشــگاههایی
که ما اول انقالب تحویــل گرفتیم  ۲۰و چند دانشــگاه جامع
بیشــتر نبود و زمانی که رهبری این جریان را شــروع کردند و
چند سال بعد که ایشــان مطالبه نقشه جامع علمی را مطرح
کردند ،این زیرساختها از نظر هیئت علمی ،دانشگاههای
گوناگــون ،شــکلگیری بخشهــای زیرســاختی ســخت
افزاری و نرم افزاری شکل گرفته بود.
در همیــن زمینــه زیرســاخت علمــی در ســال  ۹۶ ،۱۳۹۵مــا
بیش از  ۲۸۰۰مجموعه آموزش عالی داریــم که از این میزان
 ۲۶۰دانشــگاه ،دانشــگاه جامــع اســت .توصیــه اول رهبــر
انقــاب در بیانیــه گام دوم انقــاب دربــاره علــم و پژوهش و
جمله ابتداییشان این اســت که علم و پژوهش آشکارترین
وســیله عــزت و قــدرت کشــور اســت .ایشــان چند ســال قبل
هم فرمودند شــما باید برای مرجع علمی شــدن ایران برنامه
ً
ریزی کنیــد .آیا مــا میتوانیم مرجــع علمی بشــویم و چرا قبال
مرجع علمی نمیتوانســتیم بشــویم؟ مــا با  ۲۰۰مرکــز آموزش
عالی نمیتوانستیم مرجع علمی شــویم اما با  ۲۸۰۰دانشگاه
و  ۲۶۰ ،۲۵۰دانشــگاه جامــع در همــه زمینههــا ،میتوانیــم
ً
مرجــع علمــی در دنیــا شــویم .بــا  ۱۷۰هــزار دانشــجو حتمــا
نمیتوانیم اما با  ۴میلیون و بیشتر دانشجو میتوانیم سمت
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و ســویمان را به ســمت مرجعیــت علمی ببریــم .ما بــا  ۳۰۰۰و
 ۴۰۰۰اســتاد دانشــگاه نمیتوانیــم مرجــع علمی شــویم اما با
بیش از  ۸۰هزار اســتاد دانشــگاه که امروز جمهوری اســامی
دارد میتوانیــم بــه ســمت مرجعیــت علمــی شــدن حرکــت
کنیم .این جهــت گیــریای که رهبــری دو دهه قبل شــروع
کنندهاش بودنــد و آغازگر ایــن جریان بزرگ علمی شــدند که
در همین بیانیه ایشان از آن به رســتاخیز علمی تعبیر کردند،
جهشــی
امروز به ایــن نقطههای پرثمر رســیده و این حرکت
ِ
تمدنی با محوریت دانشی ،دانایی و علم و پژوهش میتواند
کشور ما را به نقطه اوج برســاند .ما یک درصد ،جمعیت دنیا
ً
و دو درصــد تولید علم دنیــا را داریم .قبــل از انقــاب اصال ما
در رتبهبنــدی جهانــی جایی نداشــتیم .هم اکنون در ســال
 ۲۰۱۸و  ۱۸ ،۲۰۱۹دانشــگاه ایــران در رتبه بنــدی جهانی در
بین دانشــگاههای برتــر دنیا قــرار گرفتند .قبــل از انقالب در
بین یــک درصــد دانشــمندان برتر جهــان حتی یــک نفر هم
نداشــتیم و امــروز بیــش از  ۲۰۰دانشــمند جمهوری اســامی
ایران در بین یک درصد برتر دانشــمندان جهــان قرار دارند.
از جهــت تولید علم برتــر ،بیــش از دو درصد تولید انتشــارات
برتر جهانی برای جمهوری اسالمی است.
ً
اینهــا حرفهای کامال شــگفت انگیــز و در عین حــال افتخار
آمیز برای انقالب اســامی اســت .این آن نگاه باورمندانه به
ظرفیــت جوانانمــان و ظرفیــت نیرو انســانی ،دانشــمندان
و نخبگانمــان اســت که رهبــری انقالب بــه آن بــاور دارند و
از آن حمایــت میکننــد .مــا میتوانیــم مرجــع علمــی در دنیا
شــویم و داریم به آن ســمت حرکت میکنیم .چــرا میتوانیم
مرجع علمی بشــویم؟ بــه دلیــل ایــن زیرســاختها .رهبری
وقتی دو دهــه قبل این موضــوع را مطرح کردنــد پیش بینی
امروز را میکردند .و چرا امروز این بیانیه صادر میشــود چون
زیرســاخت ،مقدمات و الزامات همه اینها فراهم شده تا یک
جهش تمدنی شکل بگیرد.
بهجنب ههــای کمــی و زیــر ســاختی علــم و دانش کــه بعد
از انقالب گســترش پیــدا کرد اشــاره کردیــد .امــا از جنبه
عدالت آموزشی چه وضعیتی داریم؟
در مــورد ایــن موضــوع دو نکتــه وجــود دارد؛ یکــی در حــوزه
آمــوزش و پــرورش و ســوادآموزی و یکــی هــم دسترســی بــه
آموزش عالی .قبل از انقالب نرخ باســوادی در کشــور ما ،۴۲
 ۴۳درصد بود اما االن در بدبینانهترین حالت نزدیک به نود
درصد اســت که البته بیش از نود و چهار درصد جمعیت  ۱۰تا
 ۴۹سال کشور ما باسواد هستند.
ایــن یک شــاخص اســت .پــس انقــاب ،عدالت آموزشــی را
که حق خواندن و نوشــتن و سوادداشتن اســت محقق کرد.
قبــل از انقــاب نــرخ باســوادی خانمهــا زیــر بیســت درصــد
بــوده ،بیــن  ۱۷ ،۱۶ ،۱۵درصد بــوده ،امــروز نزدیــک به ۸۵
درصد و باالتر اســت .جمعیت واجب التعلیمی که دسترســی
بــه ســال اول ابتدایــی پیــدا میکردند قبــل از انقالب بســیار
پایین بــوده و امــروز نــود و نه درصــد جمعیت یعنــی نزدیک
جمعیــت واجــب التعلیــم وارد دوره آموزش
بــه صــد در صــد
ِ
ابتدایــی میشــوند .در دنیــا اینطــور اســت کــه هــر وقــت

ما چهار هزار
شرکت دانش
بنیان ثبت شده
دار یم .رهبری
این مسیر را
گشودند و جوانان
و دانشمندان ما
آمدند در رشتهها
و گرایشهای
مختلف علمی
شرکتهایی را با
نگاه این حلقه
وصل بین توان
دانشی دانشگاه و
ظرفیت مورد نیاز
در صنعت کشور
تشکیل دادند

کشــوری  ۹۳ ،۹۲درصد نرخ باســوادی داشــته باشــد جشن
ریشه کنی بیسوادی میگیرد.
در آمــوزش عالــی هم حق هــر جــوان ایرانــی دارای اســتعداد
بوده و هســت که بــه دورههــای علمــی باالتر دسترســی پیدا
کند .میزان دسترســی داوطلبــان ورود به دانشــگاه در قبل از
ً
انقالب از هر صد نفــر نهایتا  ۲۰نفر بوده اســت .امــروز از هر دو
نفر کــه داوطلب ورود به دانشــگاه هســتند یک نفــر میتواند
وارد دانشــگاه شــود .نزدیــک بــه ســی درصــد جمعیــت زنان
کشور ما دسترسی به آموزش عالی و تحصیالت عالیه دارند.
یــک بحــث مهــم در زمینــه مســائل حــوزه علــم ،بحــث
ارتباط صنعــت و دانشــگاه و توجــه فضای علمی کشــور
نســبت بــه مســائل و نیازهــای جامعــه در حوزه مســائل
اقتصــادی و ...اســت کــه ایــن از مطالبــات مهــم رهبــر
انقــاب هــم هســت .بــه نظــر شــما در ایــن زمینــه چــه
گامهایی باید برداشته بشود؟
امروز بــه نظر مــن کلیــدواژه ایــن ارتباط دانشــگاه بــا صنعت،
شــرکتهای دانــش بنیانانــد .مــا چهــار هــزار شــرکت دانش
بنیان ثبت شده داریم .رهبری این مسیر را گشودند و جوانان
شهــای مختلــف
و دانشــمندان مــا آمدنــد در رشــتهها و گرای 
علمی شرکتهایی را با نگاه این حلقه وصل بین توان دانشی
دانشــگاه و ظرفیت مورد نیاز در صنعت کشــور تشکیل دادند.
االن این شروع شده و در حال شکلگیری است.
من به شــما بگویم فقط یکــی از این شــرکتها یک محصول
یعنــی یــک داروی نوترکیبــی در زمینــه بیمــاریام اس تولید
کرد و بیش از  ۶۰ ،۵۰میلیون دالر ساالنه فروش این محصول
اســت به کشــورهای دیگر .این ارتبــاط صنعت و دانشــگاه با
شــکل گیری شــرکتهای دانش بنیان اســت و بعد ذیل این
شرکتها هم استارت آپها و در حقیقت شرکتهای کوچک
جوانان تازه
و نوپایی شــکل گرفته که این شــرکتها مرکب از
ِ
فــارغ التحصیلــی هســتند کــه نبــوغ خودشــان را میخواهند
در معرض تبدیل شــدن بــه محصــول و وارد کردنش بــه بازار
قرار دهند .ایــن چرخه در حال تکمیل شــدن اســت .من فکر
ً
میکنم با توجه به اینکه ما عمال برای اینکه وارد رقابتهای
قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته
جهانی شویم و بتوانیم
ِ
را پیدا کنیم باید اقتصادمان دانش بنیان بشود.
یک سؤال مصداقی و عینی در این زمینه مطرح میکنم.
االن بهطور مثال در مســائل روزمره زندگی مــردم در یک
حــوزهای مثل تولیــد خــودرو ما همچنــان با یــک صنعت
مونتــاژی ،گــران و درواقــع غیرکارآمــد روبــرو هســتیم که
نمیتوانــد رضایــت مــردم را جلــب کنــد .از ســوی دیگــر
شــاهد پیشــرفت در عرص ـهای مثــل ســاخت موشــک
هستیم .شــما اشــکال را کجا میبینید که ما در ساخت
موشــک پیش رفتهایم اما نمیتوانیم با استفاده از توان
علمی داخلی یک خودروی خوب تولید کنیم؟
گیــر کار «مدیریــت جهــادی و انقالبــی» اســت .در مدیریــت
جهــادی دانــش در کنــار غیــرت ،تعهــد و خودبــاوری و مــا
میتوانیــم جمــع میشــود و نتیجــه آن صنایــع هوافضــا یــا
دوره جدید

مشاره  16هبمن 98

45

وگو
هشــــدار
گفت

موشــکهای بازدارنــده ماســت .ایــن خصوصیــت مدیریت
جهادی است .در صنایع موشکی که به لحاظ دانشی ،بسیار
پیچیــده و پیشــرفته اســت از ظرفیت و تــوان دانشــمندان و
دانشــگاهیان ما اســتفاده شــده اســت .چرا در خودروســازی
اســتفاده نکردیم؟ و چرا اســتفاده نمیکنیم؟ چرا باید جوان
طراح درجه یک دانشگاه شریف ،دانشگاه تهران و دانشگاه
امیرکبیر مــا بــرود طــراح کارخانه کــرهای بشــود؟ بســیاری از
این بچههــا االن در کشــورهای دیگر طراحیهای نــو به نو را
برای این خودروســازان جهانــی انجام میدهند .چــرا اینجا
اســتفاده نکردیم؟ علت این اســت که «مدیریت کارمندی»
حاکــم بــوده ،نــه مدیریــت جهــادی .مدیریــت غیــر علمی و
غیرانقالبی بوده نه مدیریت علمی و انقالبــی .اینها غفلت و
ضعف و اشکال است.
شما فکر میکنید در غذا و نیازهای غذایی مردم اگر مدیریت
انقالبــی و مدیریــت تــوأم بــا دانــش باشــد مشــکالت حــل
ً
نمیشود؟ حتما حل میشود .کارخانهای و تولید کنندهای
که میتوانــد  ۵۰۰میلیون دالر ســاالنه صادرات داشــته باشــد
و خــودش میگویــد مــن میتوانم چنــد برابــر این ،صــادرات
محصــوالت لبنی داشــته باشــم چــرا مــا برنامهریــزی برایش
نمیکنیــم؟ البته اینجا مبــارزه با فســاد هم نیــاز داریم .یکی
از فسادهایی که باید ریشهکن بشود فســاد در واردات است.
چــرا صادرکننده ســخت میتوانــد محصولش را صــادر کند؟
چــون محصول بایــد برود آن طــرف و دیگــر در آن پورســانت
وجــود نــدارد .امــا چــرا وقتــی میخواهــد وارد بشــود افــراد
گوناگونی برای آن تالش میکنند؟
جهــاد دانشــگاهی دکل نفتی میســازد ولــی دکل نفتــی آن را
نمیخرنــد و میرونــد دکل چینــی میخرند .متــه حفاریای
کــه جهــاد دانشــگاهی ســاخته بــه مراتــب از متههایی کــه از
چیــن وارد میکننــد ،قویتــر ،دقیقتــر و مســتحکمتر اســت
امــا مــا نمیخریــم .دانشــمندی کــه در داروســازی ،نفــت و
انرژی کشور کار میکند همین مشــکل را دارد .ما نمیتوانیم
پنلهای خورشیدی تولید کنیم؟ چرا باید پنل خورشیدی را
از چین وارد بکنیم؟
چرا در خودورسازی عقبیم چون مدیریت انقالبی و جهادی
در آنجــا حاکــم نیســت .مدیریــت جهــادی کــه میگوییــم
ً
عینــا مدیریــت علمــی اســت .بهترین تحــوالت دانشــی این
دانشــمند متعهــد انقالبــی رقــم زدهانــد .در
کشــور را جوانــان
ِ
ســلول بنیــادی نــه فقــط دانشــش ،بلکــه فنــاوریاش هــم
بنیانگذارش بچههای جهادی بودند.
مدیریــت جهــادی میتوانــد خــودرو را هــم متحــول کنــد،
چــون آن وقــت بچههــای دانشــمند درجــه یکــی کــه نبوغ
دارند ،خالقیت و نوآوری دارند را شــما همینجــا از آنها بهره
میگیرید .وقتــی ما میتوانیــم پیشــرفتهترین تکنولوژیها
را در هوافضــا ،پزشــکی ،ســلولهای بنیــادی ،بخشهــای
مرتبــط بــا هســتهای و در علــوم گوناگــون تولیــد کنیــم،
ً
در خــودرو نمیتوانیــم؟ حتمــا میتوانیــم .شــرطش ایــن
ً
ً
اســت که :اوال باور به خودمان داشــته باشــیم و ثانیــا باور به
دانشــمندان داخل کشــورمان داشــته باشــیم و نگاهمان از
بیرون به داخل برگردد.
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وقتی ما میتوانیم
پیشرفتهتر ین
تکنولوژیها را در
هوافضا ،پزشکی،
سلولهای
بنیادی،
بخشهای مرتبط
با هستهای و در
علوم گوناگون
تولید کنیم،
در خودرو
نمیتوانیم؟
ً
حتما میتوانیم.
شرطش این است
ً
که :اوال باور به
خودمان داشته
ً
باشیم و ثانیا باور
به دانشمندان
داخل کشورمان
داشته باشیم و
نگاهمان از بیرون
به داخل برگردد

یهــای ســبک مدیریتــی رهبــر انقــاب ایــن
یکــی از ویژگ 
نســازی ،نهادســازی هــم
اســت کــه عــاوه بــر گفتما 
میکننــد و موضوعات را در عرصه اقدام و اجرایی شــدن
نیــز دنبــال میکننــد .شــما بهعنــوان فــردی که ســالها در
حوزه مســائل مرتبط با عرصه علم و فرهنگ مســئولیت
داشــتهاید چه شــواهد و مویداتــی از مدیریــت رهبری به
نظرتان میرســد در زمینه اینکه موضوعات در حد حرف
باقی نماند و تبدیل یه نقشه راه و اقدام عملیاتی شوند؟
ً
در شــورای عالی انقالب فرهنگی پیشــران کارهای ما عمدتا
ً
توصیهها ،تأ کیدات و بعضا ابالغات رهبر انقالب بوده است.
ً
مثال ایشان زمانی که نهضت تولید علم را فرمودند چند سال
بعد بحث نقشه جامع علمی کشور را مطرح کردند.
ایشــان بــه عنــوان رهبــری کــه موضوعــات را همــه جانبــه
میبینید و در صحنه داخل و جهانی اشراف دارد ،به محض
اینکه احســاس نیاز کنند در زمینهای ،چــه از جهت گفتمان
ســازی و چــه از جهــت نهادســازی اقــدام میکننــد و بعد هم
پیگیــری میکننــد .یــک زمانــی ســال شــاید  ۸۴یــا  ۸۵بود،
محضر ایشان رسیدم ،فرمودند در مورد این مسأله انیمیشن
و اینها تالش کنید ،کار بکنید .اســاس قضیــه آن نگاهی بود
که رهبری داشــتند ،امروز شــما در انیمیشــن جزء کشورهای
مطرحیــد .فیلمســازهای جــوان مــا فیلمهــای داســتانی و
سینماییای میسازنند که قابلیت رقابت در صحنه جهانی
دارد .ایشــان آن موقع این را فرمودند و االن چند صد شــرکت
جــوان و بــا تعهــد انقالبــی در زمینــه پویانمایــی و انیمیشــن
فعالیت میکنند .رهبری از  ۱۷ ،۱۶ســال پیش این مســأله را
مطرح کردنــد و ما امروز ثمــرهاش را میبینیــم .یا توجهی که
ایشان به رشــتهها و شــاخههای پیشــرفته علوم نانو دارند و
تأ کیدی که در این زمینه کردند ،تأ کید کردند که شــورا ورود
پیــدا کنــد و االن ما ســند نانــو و نقشــه راه نانــو داریــم .امروز،
میدانیم کجا هستیم و باید به کجا برسیم.
اوایل مســئولیت بنــده ایشــان فرمودنــد که شــما وظیفهات
این اســت که نقشــه جامع علمی ،نقشه مهندســی فرهنگی
و ســند تحول بنیادین آموزش پرورش را به نتیجه برسانی و
البته بعد در ســالهای متمادی ایشــان موارد دیگــری را هم
فرمودند .امروز جمهوری اســامی ایران در مقابل سند ۲۰۳۰
ســر و دســت بلند میکنــد و میگوید ما یــک ســندی داریم به
نام ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش .رهبری آن زمان
تأ کید بر داشــتن ســند بومی و ملی و دینی و انقالبــی در حوزه
تعلیــم و تربیت داشــتند که امــروز وقتــی غرب میگوید ســند
 ۲۰۳۰رهبــری بــا صالبــت میفرماینــد کــه ســند  ۲۰۳۰قابــل
قبول نیست و ما سند بهتر از آن را داریم.
این پیش بینیها و مدیریتی بود که ایشان از دهههای قبل
در موضوعات گوناگون و استراتژیک کشور داشتند و ما امروز
در صحنههای ملی و بین المللی میتوانیــم از نتایج آن بهره
ببریم .ما یک زمانی ســیم خاردار را بایــد خواهش میکردیم
به ما بدهند ،امروز دعوای ما با دشــمنانمان ســر این اســت
ً
که شما غنی سازی  ۲۰درصد داشته باشــید یا کمتر و ...اصال
میدان فرق کــرده .این حاصــل یک مدیریت هوشــمندانه و
راهبــردی اســت .مدیریــت اســتراتژیک بــرای  ۵۰ســال بعــد
برنامه ریــزی میکند و ما در انشــااهّلل در  ۴۰ســال دوم انقالب
این مرجعیت علمی را شاهدش خواهیم بود.
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آیـتاهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی علاوه بـر تأ كیـدات فـراوان
بـه نقـش جوانـان در جـای جـای بیانیـه گام دوم ایـن بیانیـه را بـا سلام بـه
جوانـان بـه پایـان بردنـد .ایـن میـزان اهمیتـی كـه معظـم لـه بـرای جوانـان
قائـل شـدند تحریریـه «مهـر و مـاه» را بـر آن داشـت تـا بخـش جداگانـهای را
بـه ایـن موضـوع اختصـاص دهـد.

جوانان

کابوس هر روزه دشمنان ایران
تمام امید رهبر انقالب به جوانان است
جوانان موتور پیشران حرکت به سوی تمدن اسالمی

جوانان

جهاد جوانانه

حامد حاجی حیدری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

در بیانیه «گام دوم انقــاب» خطاب به ملــت ایران ،یک
مضمــون ســه بــار تکــرار شــده اســت« :جوانــان بایــد
شانههای خود را به زیر بار مسئولیت دهند ».به دالیلی که در این
نوشتار توضیح داده خواهد شــد ،به نظر میرسد که این مضمون
باید مهمترین مضمون بیانیه به حساب آید .جمله «جوانان باید
ً
شــانههای خود را به زیر بار مســئولیت دهند ».دو بار عینا در متن
تکرار شــده و یک بار هم مضمون آن در عبارت «اینک مطالبه عمومی من از شــما جوانان آن
اســت که این راه را با احســاس مســئولیت بیشــتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید» تکرار
شده اســت .از این رو ،مهمترین موضوع« ،اعالم جهاد» و فراخوانی شــانههایی است که زیر
بار مسئولیت بروند.
جهاد در ادبیات انقالب اسالمی
به بــاور مــن ،مهمترین جملــه رهبر عالــی ما ،که ســبک رهبــری سیاســی و معنوی ایشــان را
َ
بهوضــوح توضیــح میدهــد ،جملــهای اســت کــه  ۲۲ســال قبــل در ا َبرســخنرانی مشــهور به
بیشــتر ســنگینی بارم این اســت که
«عبرتهای عاشــورا  /عــوام و خواص» بیان شــد« :بنده
ِ
نگاه کنم ببینم کجا شعله جهاد در حال فروکش کردن است و به کمک پروردگار نگذارم».
بیگمــان ،از دیــدگاه تحلیلگران امــروز دنیــای سیاســت ،مهمترین مفهوم سیاســی اســام،
«جهاد» اســت .حفــظ جهــاد ،مهمتریــن وزن و ّ
جدوجهد یک رهبــر شــاخص در انقالبیگری
ً
اســامی شــیعی را میســازد .نکته بعد آن اســت که جهاد ،یک مفهوم عمیقا فرهنگی است.
َ
ایشــان در همان ا َبرســخنرانی در ســال  ،۱۳۷۵مفهوم جهــاد را اینچنین تعریــف فرمودهاند:
«یکی از نکات برجســته در فرهنگ اســامی ،که مصداقهــای بارزش ،بیشــتر در تاریخ صدر
اســام و کمتر در طول زمان دیده میشــود ،فرهنگ رزمندگی و جهاد اســت .جهــاد هم فقط
بهمعنای حضــور در میدان جنگ نیســت؛ زیــرا هرگونه تــاش در مقابله با دشــمن ،میتواند
جهاد تلقی شــود .البته بعضی ممکن اســت کاری انجام دهنــد و زحمت هم بکشــند و از آن،
تعبیر به جهاد کنند .اما این تعبیر ،درســت نیســت .چون یک شــرط جهاد ،این اســت که در
جنگ مسلحانه است که جهاد رزمی
مقابله با دشمن باشد .این مقابله ،یکوقت در میدان ِ
نام دارد؛ یکوقت در میدان سیاســت است که جهاد سیاســی نامیده میشود؛ یکوقت هم
در میدان مســائل فرهنگی اســت که به جهــاد فرهنگی تعبیر میشــود و یکوقــت در میدان
سازندگی اســت که به آن جهاد ســازندگی اطالق میگردد .البته جهاد ،با عنوانهای دیگر و
اول جهاد این اســت که در آن ،تالش و کوشش
در میدانهای دیگر هم هســت .پس ،شــرط ِ
باشد و شرط دومش اینکه در مقابل دشمن صورت گیرد».
مشــابه همیــن مضمــون در میــراث امــام خمینــی (ره) نیــز بــا تأ کید بــر مفهــوم «جهــاد اکبر»
مشــهود اســت؛ با این تأ کید که جهاد ،مســلک ســازندگی معنوی انسان اســت .در تلقی امام
ً
خمینی(ره) «اساسا اســام برای سازندگی آمده اســت .و نظر اسالم به ســاختن انسان است؛
جهاد برای سازندگی .ســازندگی انســان ،خودش مقدم بر همه جهادها اســت .این است که
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رســول اکــرم ،جهــاد اکبــر فرمودهانــد؛ جهــادی بــس بــزرگ
اســت و مشــکل .و همه فضیلتها دنبــال آن جهــاد -جهاد
ْ
اکبر -اســت؛ جهادی اســت که بــا نفس طاغوتــی خودش،
انســان انجــام میدهــد ».اصــل «جهــاد» در تلقــی امــام
شــرط «جهاد متکی بر حدید»،
خمینی(ره) ،بهعنوان پیش ِ
ً
همین مضمــون عمیقــا فرهنگی یعنــی «جهاد اکبر» اســت.
این ،یک خط حائــل مهم ،میــان «مفهوم جهــاد در انقالب
اســامی» و «گروههای مخرب جهادی در اسالم آمریکایی و
منحرف تکفیری» است.
مفهــوم اخیرتــر «مدیریــت جهــادی» را بایــد بــه اتــکاء ایــن
برداشــت اصولــی از جهــاد نــزد امــام خمینــی(ره) و آیــتاهلل
خامنــهای درک کــرد .در واقــع مدیریت جهــادی که خــود را
بهویژه در عملکردهای انقالب اسالمی طی نبرد هشتساله
بهخوبــی نشــان داد ،حاکــی از تمایــز مهمــی میــان «شــیوه
بوروکراتیک» و «شــیوه فرهنگی  -جهادی» اســت .در شیوه
انتظــام از بــاال بــه پاییــن ،خواهــان
بوروکراتیــک ،گونــهای
ِ
انضبــاط کامــل شــهروندان ،تحــت فرمــان یک بوروکراســی
مقابل روش بوروکراتیک ،در شیوه فرهنگی
آهنین است .در
ِ
 جهــادی« ،ارزشهــای متعالــی» جمع اســت که جمــع را بانرمــی و تدریج ،امــا مؤثــر و کوبنده ،بــه هماهنگــی در مقابل
«دشــمن» به پیــش میرانــد .نظــم اجتماعی در این شــیوه،
از طریق اتحــاد فرهنگی در مقابل دشــمن به دســت میآید.
در ایــن معنــا ،وزن واژه «فرهنگ» به پیشــوند «فر» بار شــده
است که به معنای «پیش»« ،به سوی پیش» ،و «به پیش»
اســت و اشــاره مســتقیم به «ارزش» ها دارد .بدین ترتیب در
ً
اصطالح و عبارت ،نهایتــا «فرهنگ» بــه «ارزش» ها و قواعد
پیشــران جامعــه اطــاق میشــود و «مدیریــت فرهنگــی -
جهادی» با توش و توان «ارزشها» است که حرکت میکند.
میراث نهادی انقالب اسالمی
میــراث نهــادی انقــاب اســامی ایــران ،بــرآور نحــوی عبور
از ایــن دوگانــه مفهومــی بــوده اســت؛ بهگونــهای که شــیوه
فرهنگــی  -جهــادی ،در همــه موقعیتهــا جــای شــیوه
بوروکراتیک را میگیــرد؛ حتی در موقعیتهایــی که همه به
فکر ِاعمــال بوروکراتیــک و آهنین نظم هســتند ،یعنی زمان
جنگ .انقــاب اســامی ،صحنه قــدرت و اهمیــت فرهنگ
اســت؛ از این قــرار اســت کــه مفهــوم «سیاســت» و «قانون»
در جمهــوری اســامی همــواره مفهوم ویــژهای اســت که بار
نیرومنــد «فرهنگــی  -جهــادی» دارد و بــر یــک مبنــا و پایــه
عقیدتی استوار است.
راهانــدازی یــک «جریــان ســازمانی فرهنگــی  -جهــادی»
همواره دشــوارتر از یک «ســازماندهی آهنین بوروکراتیک»
اســت ،چراکه مبتنی بر همفکری و اقناع و اتحاد عقیدتی در
ارزشهای پیشــرو خواهد بود .این اتحاد عقیدتی همیشــه
بهســهولت بــه دســت نمیآیــد و نیــاز بــه کار فرهنگــی دارد.
بهرغم این دشــواری آغازین ،وقتی ارابه «سازمان فرهنگی
 جهادی» بــه حرکت درمیآیــد ،نوعی از ســازمان چابک رارقم میزند که آهنــگ حرکت آن ،چندین برابر شــتابنا کتر

جوانان

و مؤثرتــر و پرنفوذتــر و کارآمدتــر از یــک «ســازمان آهنیــن
بوروکراتیک» اســت؛ ّ
ســر و دلیل آن هم این اســت که امروز،
ســازماندهی و مدیریت ،مبتنی بــر مفهوم مهــم «نوآوری»
گردیــده اســت .وقتــی فــرض مــا در مــورد ســازمان جامعــه،
«انسانی» است نه «ماشــینی» ،فرایندهای نوآوری به جای
آنکه تنها در تارک دولت متمرکز باشــد و ســایر اجزای جامعه
تنهــا مجری و عملکننده باشــند ،در سرتاســر کشــور منتشــر
اســت .بدین ترتیب هر یــک از عاملیتهای وطــن در جای
خود مشــغول نوآوری در شــیوهها و عملکردها هستند و این
اتفاق ،ســرزندگی ،پختگــی ،و چابکی قابــل مالحظهای به
جمهوری اسالمی بخشیده و میبخشد.

......
باید به مدیر یت «فرهنگی  -جهادی» بهمثابه یک «فضای تنفسی
نوآوری» نگاه کرد؛ فضایی که افراد با تنفس در آن ،به تشخیص و
تحلیل و نوآوری برای برداشتن موانع ِاعمال مدیر یت جهادی برانگیخته
ِ
میشوند .با این فرض است که مهمتر ین وظیفه رهبری ،این خواهد بود
که فضای تنفسی نوآوری را با مدیر یت انسانی و اقناع گسترده زنده نگه
دارد و «نگاه کند و ببیند کجا شعله جهاد در حال فروکش کردن است و
به کمک پروردگار نگذارد.

ایجاد یک مسیر نوآورانه
پیشــرانی یــک کشــور نــوآور ،بههیچعنــوان ســاده
امــروزه
ِ
نیســت .برای تحریک و برانگیختن نوآوری در یک کشــور،
بــا طیــف متنوعــی از موانــع از درون و بیــرون کشــور ،و آنچه
نــوآوری را در مســیری قــرار میدهــد کــه خــودش را تقویــت
کنــد ،مواجــه خواهیم شــد .فائــق آمدن بــه این موانــع ،نیاز
بــه آن دارد کــه یــک تصمیمســازی منتشــر و درعینحــال
همگرا در همــه عاملیتهای ســازمان ،با تشــخیص محلی
و بهنــگام ،موانــع را از جلوی پــای ســازمان بــردارد و این ،با
مدیریت بوروکراتیک میسر نیست .ســطح مناسب و مهمی
از انعطاف نیاز اســت که درعینحــال جهتگیریهای کلی
را نیز یادآوری کند .از این قرار ،باید به مدیریت «فرهنگی -
جهادی» بهمثابه یک «فضای تنفســی نــوآوری» نگاه کرد؛
فضایی که افــراد با تنفــس در آن ،بــه تشــخیص و تحلیل و
موانــع ِاعمــال مدیریــت جهــادی
نــوآوری بــرای برداشــتن
ِ
برانگیختــه میشــوند .بــا ایــن فــرض اســت کــه مهمتریــن
وظیفه رهبری ،این خواهــد بود که فضای تنفســی نوآوری
را با مدیریت انســانی و اقناع گســترده زنده نگه دارد و «نگاه
کند و ببیند کجا شــعله جهــاد در حال فروکش کردن اســت و
به کمک پروردگار نگذارد».
فضــای تنفســی نــوآوری شــامل مجمــوع همــه طرفهــا و
ُشرکای کنش اجتماعی اســت و با کوتهنظری نمیسازد .در
پیشــرانی بوروکراتیک کشــور ،به فرایندهــای تصمیمگیری
و اجرا ،بهمثابه توســعه یکباره ایده و خط مشــی سیاســی،
از بــاال بــه پاییــن نــگاه میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
ً
در یــک ســازماندهی چابــک کــه درخــور سیاســت عمیقــا
ً
تحولیابنــده امروز اســت ،تالشهــای نوآورانــه منحصرا بر
آینده و ایده و خط مشــی سیاســی بعــدی تمرکز دارنــد و باید
داشــته باشــند .از ایــن دیــدگاه ،ایجــاد یــک مســیر نوآورانه
مســتلزم فرایندهــای وســیع و انتشــاریافتهای اســت کــه
طــی آن ،ایدههــا در هر نقطــهای مجــال طــرح مییابند ،به
رســمیت شــناخته میشــوند ،امتحان میشــوند ،به ســمت
ً
اجرا میروند ،بازخورد میگیرند ،تصحیح میشــوند و نهایتا
بــه فرمولهــای عملیاتــی در سرتاســر کشــور بــدل میگردند
و بــدون توقــف ،بــه ســمت مســیرهای آینــده معطــوف
میشوند».
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بازخوانی او باعث میشود این تجربه دقیقتر و درستتر به او
منتقل شود .و البته با اندیشه رشــدیافته و ایمان عمیقشده
جــوان امــروزی کــه در طــول ایــن چهــل ســال حاصل شــده،
بازخوانــی تاریــخ میتوانــد تقریــر دقیقتــری از تجربیــات
ارائه کنــد؛ تجربیاتــی که بســیاری از آنهــا چهبســا در حجاب
معاصرت،درستفهمیدهنشدهاست.
اما توجه بــه آینده و ســخن گفتن بــا جوانان که همیشــه امر
مطلوبی اســت ،چرا امــروز در چهل ســالگی انقــاب و در پیام
رهبر اینقدر جدی اســت؟ چرا ایــن ویژگی باید امــروز و در این
زمان اینقدر به چشــم بیاید؟ آیا دلیل ،آن اســت که در جنگ
امروز خــود ،نیاز بــه امیــد داریــم و امید کاالیی اســت کــه نزد
جوانان بیشتر یافته میشــود؟ یا اینکه نسل پیرمرد و فرتوت
گذشته ،قدرت مدیریت کشور را ندارند و ریشه دشواریهای
کشور پیر شدن مسئولین است؟

کار انقالب به صورت رسمی
به جوانان واگذار شد

امید صادق

حجتاالسالم و المسلمین علی مهدیان

مخاطــب بیانیــه رهبــر انقــاب ،جوانــان بودنــد .در ایــن
بیانیه هرجا که مشــکل و معضلی در مســیر انقــاب تبیین
گردیده ،حل آن به جوانان سپرده شده است و روح اصلی همه این
راهحلها که روح اصلــی کل این بیانیه نیز هســت« ،امید» اســت؛
«امیــد صــادق» کــه در گفتگــو بــا جوانان ،خــود را بیشــتر بــه ظهور
ِ
کشــیده و حتی ســام آخر نیز خطاب به جوانان اســت .امــا چرا این
میزان تأ کید بر امید و بر جوانان؟
پیــش از ایــن ،میتوانســتیم ایــن نکتــه را در ســبک عــزل و نصبهــای جدیــد رهبــر انقــاب
دریابیم ،اما در پیام اخیر ایشــان ،این تأ کید بر جوانان ،خــود را بهصورت جدیتری نمایانده
اســت .با ایــن بیانیــه بهطــور رســمی و بیســابقهای کار به جوانــان محــول شــد .در واقع این
خارجی در حال رخ دادن است .پرســش این است که این واقعیت
بیانیه ،بیان یک واقعیت
ِ
چیست و چرا این میزان تأ کید روی آن است؟
توجه به هویت آینده کشور
توجه به جوان یعنــی توجه به هویت آینده واقعی کشــور؛ نــه آیندهای تخیلی ،بلکــه آیندهای
که قوه آن امروز در جان امــت در قالب همین جوانان ُبروز کرده اســت .نگاه به آینده یعنی نگاه
به جوان .رهبر انقالب ،دســتاوردها و گذشــته را هم اگر در این پیام مرور میکننــد ،برای جوان
و برای آینده اســت ،یعنــی قرائت تجربیات هــم حتی طعــم آینــده دارد؛ آیندهای که اگــر امروز
بخواهیم با آن سخن بگوییم باید رو به جوان کنیم؛ جوانی که وقایع تاریخی انقالب را ندیده
است؛ برای همین برای او مقوله تاریخ باید جدی باشد تا بتواند تجربه انقالب را بازخوانی کند.
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جشن تثبیت انقالب
بهنظــرم هیچ یــک از ایــن امــور ،پاســخ اصلی نیســت .دلیل
ظهــور توجــه بــه جوانــان ،دورانــی اســت کــه
اصلــی ُبــروز و
ِ
پشــت ســر گذاشــتهایم و دورانــی اســت کــه در حــال آغازش
هســتیم .کل جریــان انقــاب در ایــن چهــل ســال توانســت
خــود را تثبیــت کنــد .پــس بعــد از ایــن تثبیــت ،زمانــه ُ«بروز
مجدد انقالب اســامی» اســت .بنا اســت تاریخ بشــریت یک
بار دیگر پوســتاندازی کند .جشــن  ،۵۷جشــن یــک قیام و
جشــن «مقلب القلوبــی» خداوند بود و جشــن آغــاز یک عصر
توحیدی .اما در بهمن  ۹۷بناســت جشــن «تثبیت انقالب»
َ ُ
گرفته شود .انقالب تثبیت شد .پس باید جشن «ث ِّبت قلوبنا
دینک» گرفته شود.
علی ِ
امام میگفت «حفظ انقالب» دشــوارتر از اصل انقالب است.
در پیمودن مراحل ســلوک به ســمت خــدا ،بعــد از تثبیت هر
قدم ،نوبت برداشــتن گام بعدی اســت و بعد از هــر قدمی که
برداشته میشود ،نوبت تثبیت آن است .امروز بعد از تثبیت
انقالب ،نوبت ُبروز قیامی دیگر است .معنای حفظ انقالب،
شــروع دوبــاره و برداشــتن گام بعــدی اســت؛ انقالبــی بعــد از
انقــاب ،انقالبــی از درون انقــابٌ ،
نور علــی نــور؛ انقالبی که
نظام اســامی را بــه هم نمیزنــد بلکــه آن را حقیقتی مقدس
و ســازگار با خود میداند .این انقالب ،از درون نظام میگذرد
و بــه فکــر تغییــر رفتارهــا و دیدگاههــای مدیــران و مجریان و
نقشآفرینان اســت .این انقــاب ،در اراده عمومی مردم رخ
میدهد؛ همــان ارادهای که اســاس همــه حرکتهــا و موتور
اصلی رشد و پیشرفت کشور اســت .با این حساب اگر بناست
فردایــی را آغــاز کنیــم و آینــدهای ُبــروز کنــد و قــدم جدیــدی
برداریــم ،بایــد به حقیقــت آینــده خیــره شــویم؛ حقیقتی که
در متن مــردم حضــور دارد .آینده آنجــا که وجــود واقعی پیدا
میکند ،خود را در نسل جوان نشان میدهد.
ُبروز قیام بر بستر استقامت
امــروز روز ُبــروز جــوان تربیتشــده انقــاب اســت .انقــاب در
تربیت یک نسل هر چه کرده ،حاال بناست محصول کارش را
به تماشا بنشیند و تماشای محصول یعنی سپردن مسئولیت

جوانان

و کار به دست آن نسل؛ نسلی که با انقالب تربیت شده است.
این نســل جوان ویژگیهایی دارد اما همه ویژگیهای او را در
همین دو کلمه میتوان خالصه کرد« :انقالب» و «جوان».
ُبروز دیگرباره انقــاب یعنی زمانه ُبروز اســتقامت؛ َ«ف َ
اســت ِقم
َکمــا ُا ِم َ
ــرت َو َمــن َ
تــاب َم َعک»کــه بــا صــوت ُپــرآرزوی پیامبر
صلیاهللعلیهوآلــه آمیخته و بــه گوش تاریخ میرســد ،آنگاه
که فرمود َ
هذ ِه َ
سور ُة ٍ َ
«ش َّی َبتنی َ
اآلی ِة».
کان ِ
هود ِلم ِ
حضــرت امــام ،انقــاب را بــه «قیــام هلل» معنــا میکــرد .او
حقیقــت یقظه اســت کــه اولین مراحــل منازل
میگفــت این
ِ
عرفانی اســت؛ از همینجا حقیقت بیداری اسالمی را معرفی
ً
کرد .با این حســاب ،قیام اوال یک تحول درونی اســت که در
ُ
یک امت اتفــاق میافتد .اولین بــروز جدی قیــام هلل نیز یک
واقعــه کالن توحیــدی اســت .ایــن واقعــه توحیــدی همــان
اســت که به قــول رهبــر انقــاب« ،نفــی عبودیــت غیــر خدا»
روح آن اســت .اینجاســت کــه کشــوری که قیــام میکنــد ،با
طاغوت درگیر میشود؛ اســتبداد را خراب میکند و روی پای
خود میایســتد و به چیزی جز مقاصد «اهلل» فکــر نمیکند .و
مقاصد اهلل یعنی آرمانهای انقالبی.
ِ
حفظ قیامَ یا همان استقامت ،منشأ قدرت است؛ که خداوند
َُ َ
اهَّلل ُث َّــم َ
ذیــن قالــوا َر ُّب َنــا ُ
فرمــوده َ«ا ّل َ
اســتقاموا َت َت َن ّ َــزل َعل ِیه ُــم
َ
َ َ ُ َّ
َ َّ ّ ُ
َ
ُ
َ
المال ِئکــة أل َتخافــوا َو ال تحزنــوا َو أ ِبشــروا ِبالجن ِــة التــی کنتم
َ
توع َ
ــدون» مالئکه ،مظهر قــدرت و قــوای این عالم هســتند؛
اگر امتی اســتقامت ورزید ،قــدرت او ُبروز میکنــد؛ قدرتش در
جهان خود را نشان میدهد .حاال دیگر اندازهها و قواره مبارزه
او تغییر میکند و تمام قدرتهای شــیطانی عالم برای از بین
پیام
بردن او دســت به کار میشــوند .حاال مهمتریــن ویژگی
َّ
الهی که قوای روحانــی عالم به او میگویند این اســت که «أل
َتخافوا َوال َت َ
حزنوا» یعنی امید داشــته باش و نترس .نه ناامید
کرده! مهیای
امت اســتقامت
باش و نه خــوف کن .بلکــه ای ِ َ
َ َ َّ ُ
الج ّن ِة التی ک ُنتم
یک گام جدید و رو به جلو باشید«َ :و أ ِبشروا ِب
َ
توع َ
دون» .بله ،دوران و زمان بشارت نیز فرامیرسد.
ُبروز قیام بر بستر استقامت ،یعنی برداشتن گام دوم انقالب؛
و ایــن نیــاز بــه جوانــان دارد چــون جوانــان به قــول امــام به
ملکوت نزدیکترند .جوانان نفوس مســتعدتری برای قیام
ً
دارند .اساسا اگر میخواهید درباره انقالب سخن بگویید ،با
جوانان ســخن بگویید .جوان آرمانها را ســریعتر میفهمد؛
او به آرمانها نزدیکتر اســت .ســخن گفتن رهبــر با جوانان
یعنی دوران ُبــروز دوباره آرمانها فرارســیده اســت؛ اما خوب
توجه کنید کــه اینبار بناســت آرمانها در بســتری از انقالب
چهلســاله ،دوباره ُبروز کننــد و این تجلی انقــاب با انقالب
 ۵۷تفاوتهای جدی خواهد داشت.
انقــاب مجــدد در بســتر تثبیت انقــاب ،بــا انقالب در بســتر
ِ
ً
فرهنــگ غیرانقالبــی فــرق میکنــد؛ آن انقــاب اوال بنــای
تغییــرات در ســاختار ،نظــام و شــالوده کالن را داشــت؛ ایــن
انقالب امــا ســاختارهای مقــدس شــکلگرفته را به رســمیت
میشناســد و بنــای تغییــر ســاختارهای میانــی را دارد .آن
انقالب ،سطحی از فهم نسبت به شعارها و تمایلی فطری به
آرمانها داشت و البته ُپر از شــور بود؛ این انقالب اما عمیقتر
بــه شــعارها اندیشــیده ،آرمانهــا را در بســتر تجربه آزمــوده و

دوران جدیدی در
حال آغاز است و
رمز و رازها در این
پیر سلوک
اشاره ِ
امت انقالبی به
نسل جوان نهفته
است .رابطهای
است بین این پیر
و این جوانان؛
رابطهای که یادآور
ارتباط امام و
جوانان انقالبی و
رزمنده است

تالش میکند تا آنها را در بستر واقعیت محقق کند.
آن انقــاب ســطح مبــارزهاش محــدود بــه یــک دولت بــود و
بهمرور در حال کشف مبارزه جهانی؛ این انقالب اما در زمانه
ُبروز مبارزه جهانی اســت؛ مبارزهای که یک امــت را در محور
یک جبهه قرار داده اســت؛ جبهــهای از امتهای هماهنگ
با یکدیگر در مقابل اســتکبار .پاالیشــی که انقالب اول ایجاد
میکــرد ،خیــزش از اراده و اطاعــت شــیطانی و طاغوتــی بــود
ً
و حقیقتــی اوال سیاســی و ارادی و حاکمیتــی داشــت؛ اما این
انقالب بر بســتری از سیاســت و حاکمیت و والیت قــرار دارد و
بنا دارد هویت فرهنگی و اقتصادی یک امت را بپیراید.
نیاز مجدد انقالب به جوانان
این انقالب مجــدد نیاز به جوانــان دارد چــون جوانان محل
ُبروز این دو واقعیت هستند« :اســتقامت» و «قیام» .جوانان
کسانی هســتند که بر بســتر انقالب پرورده و تربیت شدهاند و
انقالب اول ،هر آنچه داشته در وجود آنها تثبیت کرده و حاال
این نسل بنا دارد گام دوم را بردارد.
حتــی بــرای تغییــر اراده عمومــی مــردم و اینکــه انقــاب بــه
خود جوانان هستند که
دســت جوانان ســپرده شــود نیز این ِ
باید دســت به کار شــوند .جوانان باید «گفتمان انقالب» را با
یک حرکت جدی به تمام جامعه منتقــل کنند .حرکت امروز
جامعه نیاز بــه امیــد دارد و آنجا کــه امید بهصــورت طبیعی،
بیشــتر از هر نقطهای خود را نشــان میدهد در وجود جوانان
اســت .جوان ،همین کــه وارد عرصــه شــود امید را مــیآورد،
قبل از اینکه حتی زبان به ســخن بگشــاید .حاال فرض کنید
امید صادق« :شما جوانان
جوان امروز ســخن از امید بگویدِ ،
باید پیــشگام در شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتی باشــید.
در خــود و دیگــران نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد.
ترس و نومیــدی را از خود و دیگــران برانید .این نخســتین و
ریشهایترین جهاد شما است».
شاید انقالب را نتوان با پیش از آن و یا با بسترهای غیرانقالبی
عالم مقایســه کرد؛ اما میتوان انقالب را با خودش ســنجید.
اگــر انقــاب را بــا خــودش بســنجیم خواهیم دیــد آنچــه باید
ُ
میبودیم نیستیم و دلیل کند شدن حرکت در برخی مقاطع،
همان نکتهای است که نســل جوان امروز باید حلوفصلش
کند« :بدانید که اگر بی ّ
توجهی به شعارهای انقالب و غفلت از
جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود -که
ّ
متأسفانه بود و خســارتبار هم بود -بیشــک دستاوردهای
انقــاب از ایــن بســی بیشــتر و کشــور در مســیر رســیدن بــه
آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی
وجــود نمیداشــت ».بنابرایــن اگــر اراده عمومی مــردم ،این
جریان و گفتمان انقالبی را دوباره با بســامدی باالتر به چشم
آورد ،ایــن گام را نیــز برخواهیــم داشــت و دوران اســتقامت و
مقاومت بهتمامه ُبــروز خواهد نمود ،یعنی جوانــان انقالبی،
کشور را تحویل خواهند گرفت.
دوران جدیــدی در حــال آغــاز اســت و رمــز و رازهــا در ایــن
پیر ســلوک امت انقالبی به نســل جوان نهفته اســت.
اشــاره ِ
رابطهای اســت بیــن این پیــر و ایــن جوانــان؛ رابطــهای که
یادآور ارتباط امام و جوانان انقالبی و رزمنده است.
دوره جدید

مشاره  16هبمن 98

51

همین نسل جدید باشد که بتواند این امر را محقق کند»
ایــران مســتقل و پیشــرفته ،در همــه ایــن ســالها
دشــمن
ِ
ِ
امیدوار بوده و هســت کــه کاری را که او نتوانســته در میدان
نبردهای ســخت و نیمهســخت با جنگ و تحریــم و ترور به
سرانجام برساند ،از طریق «نفوذ نرم فرهنگی» و «تغییر باور
و رفتار» ،به دســت خــود جوانان ایــران انجام شــود و جوان
ایرانی ،کشــورش و دنیا را آنگونه ببیند و بخواهد که رئیس
کاخ سفید میخواهد .محل اصلی نزاع ،هستهای و موشک
نیســت ،محــل اصلــی فکــر و مغزافــزار جــوان ایرانی اســت.
استعمار فرانو ،مایلتر اســت قلب و مغز جوانان یک کشور را
تسخیر کند تا زمینشان را.

نسل جوان به آرمانهای انقالب پایبند است

کابوس هر روزه
دشمنان ایران

احسان صالحی ،تحلیلگر مسائل سیاسی

تیرمــاه ســال  ۹۴و پــس از توافــق بــر ســر برجــام ،یکــی از
محورهــای نقــد آن در داخــل آمریــکا ،بندهایــی از توافــق
موســوم به «غــروب برجــام» بود کــه به ایــران اجــازه مــیداد پس از
ً
ً
توقفی حدودا  ۱۰ســاله در بخشهایی از برنامه هســتهای ،مجددا
فعالیت در آن بخشها را از ســر گیرد .پاســخ مقامهای وقت آمریکا
به این انتقادها ،پاسخهای فنی یا سیاسی نبود ،جنس پاسخهای
آنها «فرهنگی و اجتماعی» بود .مقامهای آمریکایی آشکارا ابراز امیدواری میکردند که پس از
این  ۱۰سال ،جامعه ایرانی جامعهای متفاوت از امروز خواهد بود؛ یعنی اگر امروز ما باید با آنها بر
ســر باز کردن پیچومهرههای هستهایشــان بجنگیم ،تغییرات نســلی و فرهنگی در ایران به
ً
سمتی است که تا ۱۰سال دیگر ،آنها اساسا تمایلی به این جنبهها نخواهند داشت.
باراک اوباما رئیسجمهور وقت آمریکا همان روزها در مصاحبهای ،آرزوی خود درباره «تغییر
سیرت جمهوری اسالمی» به دست نســل جدید را اینگونه به زبان آورد« :در داخل ایران باید
گذار صــورت بگیرد ،حتی اگر تدریجی باشــد؛ گــذاری که طی آن درک شــود که شــعار «مرگ بر
آمریکا» و انکار هولوکاست از سوی رهبران ایران ،و تهدید اســرائیل به نابودی و دادن اسلحه
به حزباهلل -گروهی که در فهرســت تروریســتی قــرار دارد -و کارهایی از این دســت ،از ایران،
در چشــم بخش اعظم جهانیان ،کشوری طردشــده میســازد .و امید من این است که چنین
اتفاقی بیفتــد .چنین امری نیازمند تغییر در سیاســت و رهبری ایران اســت .تغییــر طرز فکر در
زمینــه رویکرد ایران بــه بقیه جهان و رویکردشــان به کشــورهایی مثل ایاالت متحده و شــاید
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انتظار رهبری از جوانان
رهبــر انقــاب اســامی در بیانیــه تاریخیشــان ،نزدیــک بــه
 ۴۰بــار از جــوان ایرانــی نــام بردنــد و در  ۲۰مــورد از آن ،امید و
اعتماد خود را نثار جوانان و آیندهسازان ایران مقتدر کردند.
برآمــدن یک نســل مؤمــن ،مســتقل ،آزاد ،دانشپــژوه ،ضد
اســتکبار ،عدالتخــواه و مبــارز بــا فســاد ،کابــوس ترامــپ و
نتانیاهــو و اخــاف و اســاف و متحدانشــان اســت« .جــوان
ایرانی» ،همان خاکریزی است که باید با استحکام ،دانایی
و توانایی ،آرزوی ائتالف ضد بشری را نقش بر آب کند.
نســل جــوان تربیتشــده انقــاب در ایــن  ۴۰ســال ،کابوس
دشــمنان ایــران بوده اســت؛ چــه آن روز کــه در دفاع
هر روزه
ِ
مقــدس و در واقــع در جنــگ جهانی علیــه ایران حتــی اجازه
نــداد یک وجــب از خاک کشــور به دســت اجنبــی بیفتد ،چه
در جهاد علمی و ســرآمد کردن کشــور در جهان ،چه در مبارزه
فرهنگــی و روزبهروز ُپرشــورتر کردن مناســک و مراســمهای
دینی و ایســتادگی مقابل هجوم فرهنگی ،چه در اوج گرفتن
فکری و عملی و پس زدن امواج سیلآسای تبلیغاتی دشمن
که بــه دنبــال تبدیل جــوان ایرانی بــه یک عنصــر کوتهفکر،
بدون عمق و چشمبسته بر حقیقت است.
انتظــار رهبــری از جوانانش نــگاه جامع بــه این پیشــرفتها
و ادامــه دادن ،گســترش و تعمیــق همیــن حرکــت مبــارک
اســت .رهبر بهســان پدری دلســوز و حکیمی که بالنده شدن
جوانانــش او را بــه وجــد مــیآورد و درعینحال حقــد و کینه و
دندان به هم ساییدن حسودان از این بالندگی را نیز به عینه
میبینــد ،از فرزندانــش هم انتظــار دارد کــه از مکر حســودان
غفلــت نکننــد .پــدر توقــع دارد فرزنــدان و جوانــان ایــران
همانها که قد کشیدن فکر و عمل آنها شیرینترین خاطرهاوســت -صحنه را درســت و کامل ببینند تا ناامید نشــوند ،تا
برای مشکالتشان خودشان راهحل پیدا کنند ،تا اجازه ندهند
گرگها و روباههای حسود به بهانه راهحل ،آینده آنها و کشور
را تباه کنند و راه را چاه ،و چاه را راه نشانشان دهند.
چندســالی از آرزوی غــرب بــرای اســتعمار فکــر و رفتــار جوان
ایرانی میگذرد؛ جوان ایرانی -همان که چشم امید رهبرش
به او است -ایستاده اســت تا روزی که آرزوی استعمار دوباره
ایران را همراه با هرکس که صاحب این آرزو اســت ،به خاک
بســپارد همچنانکه ریگان و بوش و شــارون را با ایــن آرزو به
گور فرستاد.

جوانان

بخش دوم بیانیه ،امروز انقالب اســت .رهبــر معظم انقالب
به خوبــی بــه تصویــر کشــیدند دینــداری امــروز را ،اســتقالل
امــروز را ،آزادی امــروز را ،جایــگاه علمــی امــروز را .بــا آن قلــم
شیوا بیان کردند «چه بودیم ،چه هستیم و چه داریم» .این
بخش هم یک ضرورت انقالب ما اســت .چرا؟ به دلیل آنکه
اگر برجســتگیها دیده نشــود ،خدای ناکرده دچار ناسپاسی
ََ ْ ََ
ــن کف ْر ُت ْــم ِإ َّن
میشــویم و ایــن هشــدار قــرآن اســت کــه «ول ِئ
َ َ
َعذ ِابی ل َش ِد ٌید» این آیه میگوید اگر ناسپاسی کردید ،نه تنها
نعمت را از شما میگیرم که این بدیهی است گرفته میشود،
بلکــه مجــازات خواهیــد شــد .ایــن برکــت «ترســیم آنچــه
هســتیم» اســت ،که در عرصههــای مختلــف در ایــن بیانیه
ترسیم شده است.

تمام امید رهبر انقالب
به جوانان است
حجتاالسالم و المسلمین سید احمد خاتمی

بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب یک متن بســیار فشرده
در رابطه با ســه مســأله اصلی انقالب اســامی اســت .یکی
دیروز انقالب اســت ،که متأســفانه آن چنان که شایســته اســت کار
نشده و نسل دوم ،سوم و چهارم انقالب آن چنان که شایسته است
از آن مطلع نیستند .رهبر معظم انقالب بیانیهشان را از دیروز شروع
کردند ،دیروزی که همه ســرمایههای این ملت به تــاراج میرفت؛
دین مردم ،آزادی مردم ،استقالل مردم و سرمایههای اقتصادی مردم .رهبر معظم انقالب به
عنوان بزرگی که خــود در متن رویدادها ،حوادثی را به چشــم دیــده و آنها را روایت کرده اســت.
یک مرتبه کســی روایتگر اســت لکن از تاریــخ و در کتاب خوانده اســت ،اما رهبــر معظم انقالب
آنچــه را کــه دیــده بــه قلــم آورده اســت .ایــن یــک بخــش کــه مــن پیشــنهادم ایــن اســت که
فرهیختگان این بخش را مســتند کنند ،جمله جملــه رهبر معظم انقالب جای مســتند کردن
یشــود از آنها اســتفاده کرد و با
دارد .الحمدهّلل در این عرصه مورخین متعهد فراوان داریم که م 
مستندکردن این رهنمودها بر غنای این بیانیه پرمحتوا افزود .اگر این مستند فقط به صورت
کتبی نباشد و از هنر مستندسازی رسانهای دیگر در عرصه شنیداری و دیداری استفاده بشود.
بایــد از هنــر متعهــد در ایــن عرصههــا اســتفاده کــرد .معتقــدم در عرصــه مکتــوب کــم نداریم،
کتابهایی در این رابطه نوشته شده ولی باید این مکتوب را به تصویر کشید.

امید به جوانان
بخش سوم این بیانیه آینده انقالب است .در رابطه با آینده
انقالب آنچه در این بیانیه موج میزند تمام امید رهبر معظم
انقــاب بــه جوانان اســت .ایــن بیانیــه را اگر کســی پیگیری
کنــد ،بیــش از هــر واژهای ،واژه جوانــان در این بیانیــه به کار
گرفته شده است .این یک شــعار از طرف رهبر معظم انقالب
نیســت ،یک باور اســت .باوری که وجــود مقدس نبــی اکرم
(ص) داشت .پیامبر اکرم (ص) سه تا ُپســت به جوانان داد
که آن روز و امروز برای بعضیها قابل تحمل نبود و نیست.
 .1پیغمبــر اکــرم (ص) یک جوان  ۲۰ســاله به نــام ُم َ
صعب
بــن ُعمیــر را نماینده خــودش و امــام جمعــه مدینه قــرار داد.
دیروز که جای خــود دارد ،امروز هــم اگر یک جوان  ۲۰ســاله
را امام جمعه بخــش بگذارند ،میگویند بچههــا امام جمعه
شــدند ،ولــی پیغمبــر اکــرم (ص) ایــن ادبیــات را نداشــت،
توانایی جوانان را باور داشت.
 .2بعــد از فتــح مکه پیامبــر (ص) عــازم جنگ ُحنین شــد،
ُ
جوان  ۲۱ســالهای بــه نام َع ّتــاب بن ا َســید هم فرمانــدار مکه
شــد ،هم امــام جماعــت مســجدالحرام .بعضیهــا اعتراض
کردند ،گفتند که مگر نبودند کسانی که سن بیشتری داشته
َ
باشــند و پختهتــر باشــند؟ پیغمبــر اکــرم (ص) فرمــود«َ :و ل
َی ْح َت َّج ُم ْح َت ٌّج ِم ْن ُک ْم به صغر ِس ِّــن ِه» کسی نگوید سن َ
«ع ّتاب»
ْ َْ َ
ََ
َْْ
کم است« .فل ْی َس ال ک َب ُر ُه َو الف َضل» این َطور نیست َهر کس
ْ ْ ُ
ْ ْ
ســنش بیشــتر شــد ،برتر هم باشــد«َ .ب ِل الف َضل ُه َــو ال ک َبر»،
بلکه هر کس فضیلت بیشتری دارد ،او بزرگتر هست.
 .3هفــت روز مانــده بــود بــه ارتحــال نبــی اکــرم (ص) که
جنگــی علیــه مســلمانها تحمیل شــد .پیامبــر اکــرم (ص)
ُا َ
قــرار داد و فرمود:
ســامه بــن زیــد  ۱۸ســاله را فرمانــده لشــگر
َ
ّ
َ
َ َ
«همه بروند زیــر پرچــم او» «ل َع َن ُ
اهلل َمــن َتخلــف َعن َجیش
ُ
اسامه» .این سنت ،سیره و روش نبی اکرم (ص) است.
در رکاب امیرالمؤمنیــن (ع) هــم همیــن بــوده اســت ،از
چهرههــای بســیار برجســته رکاب امیرالمؤمنیــن محمــد بن
ابی بکر اســت ،که قبــل از جناب مالک اشــتر ،اســتاندار مصر
شــد .در حادثــه جانگــداز کربــا هــم ســیمای جوانــان مــوج
میزنــد .در رکاب حضــرت ولیعصــر ارواحنــا لتــراب مقدمــه
الفــداه هم روایــت تصریــح دارد اکثریــت قریب به اتفاقشــان
جوانان هستند.
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جوانان

ویژ گی جوان
مؤمن انقالبی
حجتاالسالم و المسلمین سعید صلح میرزایی ،نویسنده و پژوهشگر
از بهمن ســال  ۵۷دو گفتمــان در محافــل اجتماعی ایران
اســامی ایجــاد گردیــد :گفتمــان انقالبــی و گفتمــان
ضدانقالبــی .بــا روی آوردن ّ
ّ
ضــد انقــاب بــه اعمال خشــونتبار و
تروریســتی ،این جریان از صحنه حضور و مواجهــه علنی در داخل
کشــور کنار رفت؛ یا به خــارج از کشــور گریخت یا در پوشــش نفاق،
پنهان شد.
از ســال  ۵۷تاکنون ،نیروهای انقالبــی که بــا القابی چــون حزباللهی ،والیی ،بســیجی و...
ّ
ّ
خوانده شدهاند توانستهاند با رشادت و فداکاری خود ،پیشــران تفکر انقالبی در مسیر تحقق
اهداف نهضت امام خمینی ّ
(قدس ّ
ســره) باشــند؛ چه در عرصه تثبیت ســاختارها و نهادهای
تحرکات جداییطلب ،چه در مقابله با جریان تروریســم ضدّ
حکومتی ،چه در مســیر مبارزه با ّ
مردمی پیــروان رجــوی ،چه در عرصــه دفاع ّ
مقــدس و مقابلــه با تهاجم صــدام ،چــه مقابله با
ّ
کودتاها و چه در عرصه سازندگی و مقابله با تفکرات منحرف.
موقعیت ّ
ّ
حساس کشــور ،صفآرایی دشمن
طی ســالهای اخیر رهبر انقالب اســامی با درک
و نیاز مضاعف کشــور بــرای گذر از این مشــکالت توســط مؤمنان انقالبی از ســویی و احســاس
54

دوره جدید

هبمن  98مشاره 16

کم ّ
توجهــی بــه نیروهــای انقالبــی از ســوی برخی مســئوالن
از ســوی دیگر ،بــه پررنگ کــردن گفتمــان انقالبــی و تقویت
جریانهای انقالبی پرداختند.
در آغاز گام ّدوم انقالب اســامی ،این معنــا ضروریتر به نظر
میرســد و از همینرو اســت که ّ
معظ ٌمله با خطاب قرار دادن
ّ
جوانان به عنوان مخاطبان اصلی بیانیه خود ،حرکت پیش
رو را ترســیم میکننــد« :ایــن ســخنان در قالب سیاســتها و
قوانیــن ،بارهــا تکرار شــده اســت ولی بــرای اجرای شایســته
آن ،چشــم امیــد بــه شــما جوانهــا اســت؛ و اگــر زمــام اداره
بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا
و کاردان -که بحمداهلل کم نیستند -ســپرده شود ،این امید
برآورده خواهد شد؛ انشاءاهلل».
چنانچــه تعریف درســت و جامعــی از «مؤمــن انقالبــی» ارائه
نشــود ،ممکــن اســت کجفهمیهایی ایجــاد شــود .بهترین
ً
منبع بــرای یافتــن تعریف صحیــح کــه قاعدتا با اســتقصای
ویژگیهــای انقالبــی بــه دســت میآیــد ،مراجعه بــه بیانات
حضــرت امــام خمینــی(ره) و رهبــر انقــاب اســامی اســت.
بــا مراجعــه بــه بیانــات ایــن دو بزرگــوار میتــوان فهمیــد که
ویژگیهای مؤمن انقالبی به دو دسته «باورها و شناختها»
و «رفتارها و کنشها» تقسیم میگردد.
باورهــا و شــناختها را میتــوان بــه دو بخــش تقســیم کرد:
باورهایی که هر انسان مســلمان و مؤمنی باید داشته باشد،
همچون باور به توحیــد ،باور به کامــل بودن اســام ،باور به
ّ
ســنتهای آفرینش و باورها و شــناختهایی که وجه امتیاز
مؤمنــان انقالبی اســت .مثل بــاور به شــعار «مــا میتوانیم»،
باور به شعار «نه شــرقی و نه غربی» ،شــناخت تاریخ معاصر،
شناخت دشمن و...
ّ
البتــه بهگونــهای میتــوان پایــه و اســاس تمــام باورهــا و
شــناختهای انقالبی را در باورهای دینــی یافت .رفتارهای
مؤمن انقالبی را نیز میتوان به چهار بخش تقسیم نمود:
ّ
 .۱رفتارهــای دینــی و اخالقی مثــل ّاتکال و تــوکل به خدا،
تالش برای زمینهســازی ظهــور امام زمان (عــج) ،فداکاری
و ایثار و ...
ّ
 .۲رفتارهــای انقالبــی مثل کوشــش بــرای برپایــی تمدن
اســامی ،گوش ســپردن به فرمانهای رهبر ،داشتن جاذبه
و دافعه ،حضور بهنگام در صحنه و ...
 .۳رفتارهــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی :همچــون
مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی ،ســرلوحه قــرار دادن عمــل بــه
قانــون ،حفظ وحــدت و پرهیز از تفرقــه ،انجــام کار فرهنگی
تمیز و خودجوش ،تحکیم روابط خانوادگی و ...
 .۴رفتارهــای اقتصــادی و خدماتی همچــون تالش برای
آبادانــی کشــور ،قــدم نهــادن در مســیر خودکفایــی کشــور،
ّ
تقویت تولید ملی و ...
در یــک پژوهــش کــه بــا بررســی در بیانــات حضــرت آیتاهلل
خامنهای انجام شــده اســت در مییابیم که ایشان به بیش
از  ۵۰رفتــار و  ۱۸باور مربوط به مؤمن انقالبی اشــاره کردهاند.
امید اســت با ایجاد و حفظ ویژگیهای انقالبــی و ترویج آن،
بتوان شاهد رسیدن انقالب اسالمی به اهداف بلند خود و در
نهایت ایجاد جامعه و ّ
تمدن آرمانی اسالمی باشیم.

جوانان

تنها مسیر
موفقیت

محمدحسین وزارتی ،کارشناس مسائل سیاسی

بیایید تصور کنیم مســیری که با پیروزی انقالب اســامی
پیمودهایم همانند یک دوی امدادی میماند که دور اول
مســابقه اگرچه پرفــراز و نشــیب اما بــا موفقیت بــه پایان رســیده و
دونده باید چوبدستی را به نفر بعدی تیم خود بدهد تا او با همان
هــدف و در همــان جهت ،امــا با ســرعت بیشــتر بــه مســابقه ادامه
دهد .حال چلــه اول انقالب اســامی ایران بــه پایان رســیده و باید
چوبدستی به نفر بعدی داده شود تا «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی» آغاز شود.
پیامی پرمحتــوا و تحلیلی جامع نســبت به گذشــته ،حــال و گام دوم انقالب اســامی از ســوی
حضرت آیتاهلل خامنهای منتشر شــد؛ پیامی سراســر اقتدار و امید و مصداق بارز آرمانخواهی
واقعبینانــه .بــه زعــم نگارنده امــا مهمتریــن نکته ایــن پیــام ،فرمــان پوســتاندازی در بدنه
حاکمیتی جمهوری اسالمی در آغاز چله دوم انقالب است؛ یعنی لزوم گشودن عرصه حاکمیتی
برای ورود «نســلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانی  ۴۰ســال دوم میشــود» و «پــا به میدان
عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند».
شاید این طور به ذهن متبادر شود که رهبر انقالب همیشه به نقش جوانان در مسیر پیشرفت

کشــور تأ کیــد میکردهانــد و نــام جوانــان را در کنــار دیگــر
ظرفیتهــای کشــور برمیشــمردند و امیــد و نویــد آینــدهای
خوب را بــرای ایران مــا مــژده میدادنــد .اما به نظر میرســد
تفاوتــی در این پیــام با ســخنان گذشــته رهبر انقــاب وجود
دارد.
درست اســت که رهبری همیشه به مســؤوالن کشور توصیه
میکننــد از ظرفیــت جوانــان اســتفاده شــود ،امــا اینبــار
امیــدواری بــه آینــده کشــور را منــوط بــه حضــور جوانــان در
عرصــه حاکمیتــی کردنــد« :راه طیشــده فقــط قطعــهای از
مســیر افتخارآمیز به ســوی آرمانهای بلند نظــام جمهوری
اســامی اســت .دنبالــه ایــن مســیر کــه بــه گمــان زیــاد ،بــه
دشــواری گذشــتهها نیســت ،بایــد بــا همــت و هوشــیاری و
سرعت عمل و ابتکار شــما جوانان طی شود .مدیران جوان،
کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعاالن جوان ،در همه
میدانهــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی و بینالمللــی
و نیــز در عرصههای دین و اخــاق و معنویــت و عدالت ،باید
شــانههای خــود را به زیــر بــار مســؤولیت دهنــد ،از تجربهها
و عبرتهــای گذشــته بهــره گیرنــد ،نــگاه انقالبــی و روحیــه
انقالبی و عمل جهادی را به کار بندنــد و ایران عزیز را الگوی
کامل نظام پیشرفته اسالمی بسازند».
بــا ایــن اوصــاف میتوانیــم بگوییــم تنهــا راه موفقیــت و
پیشــرفت انقالب در دومیــن چلــه از زندگی خــود و نیز اصالح
عیبهــا و نقایــص موجــود ،ورود جوانــان بــه عرصههــای
حاکمیتی و مدیریتی کشور است.
حال این نقشه راه ،دو مخاطب اصلی دارد:
اول ،جوانان هســتند که باید با درک موقعیت کشور ،خود
را آماده این انتقال بزرگ کنند.
دوم ،سیستم حکمرانی کشــور که باید ضمن زمینهسازی
و فراهــم کــردن مقدمــات ایــن انتقــال نســلی در عرصــه
حاکمیتــی و مدیریتــی ،خــود را آمــاده تحویــل ایــن عرصه و
میدان به جوانان بکند.
بــه نظــر میرســد ایــن کار بــزرگ بــه یــک نقشــه راه اجرایــی
و زمانبنــدی واقعبینانــه نیــاز دارد تــا بــا کمتریــن هزینــه و
حاشــیه ،این پوســتاندازی صــورت پذیــرد .اگــر جمهوری
اســامی بتوانــد ایــن اتفــاق بــزرگ را بهخوبــی رقــم بزنــد،
یکــی از مهمتریــن گامهــای خــود را در جهت اصــاح چرخه
ً
معیوب اجرایــی و نیز شکســتن حلقه تکــراری و بعضا بســته
مدیریتــی کشــور برداشــته اســت .گرچــه ســابقه خوبــی از
ایــن تغییــر و تحــوالت در اذهــان مــا وجــود نــدارد و حتــی در
برهههایی بیشــترین مقاومــت را در برابر اینگونــه تغییرات
شــاهد بودهایم ،امــا امیدواریم با انتشــار این پیــام ،راه برای
ایــن اتفــاق حیاتــی و سرنوشتســاز هموارتــر شــود .همیشــه
در مســابقات دوی امــدادی ،چهــار دونده را طــوری چینش
میکننــد که نفــرات آخــر ،توانایــی و ســرعت عمل بیشــتری
نسبت به نفرات اول داشته باشند تا بتوانند قدمهای نهایی
را بهتر بردارنــد و هم اینکه اگر نفــرات قبل ،بنا بــه هر دلیلی
ضعف و کاســتی داشــتند ،بــا توانایــی نفر آخــر جبــران کنند.
بنابراین بــه انگیــزه ،همــت و اســتعداد جوانانمــان اعتماد
کنیم و چله دوم انقالب را به آنها بسپاریم.
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جوانان
موتور پیشران
حرکت به سوی
تمدن اسالمی
حجتاهلل عبدالملکی ،استاد دانشگاه
چهل ســال پر فراز و نشــیب را پشت ســر گذاشــتهایم اما در
این چهل ســال ،انقــاب اســامی از همه مخاطــرات عبور
کــرده و اکنــون به یک جــوان برومند تبدیل شــده اســت .مقایســه
چهل سالگی انقالب اسالمی با چهل سالگی یک انسان ،قیاسی به
جا نیســت .انســان در چهل ســال اول زندگی نقطــه اوج خویش را
گذرانــده اســت امــا در ارتبــاط بــا تمدنهــا اینگونه نیســت .چهل
ســالگی یک تمدن مانند دوران گذر از نوجوانی اســت که تازه از مخاطرات عبور کرده و از آب و
گل درآمده است .انقالب اسالمی ما ،در این مقطع قرار دارد و آماده جهشی بسیار جدی است.
مقــام معظــم رهبری چهــل ســال دوم را بــا این پیــام شــروع میکننــد که اکنــون بایســتی اوج
بگیریم .ایشان تأ کید دارند که ما از سختیها عبور کردهایم و در این مرحله اوجگیری بایستی
به چندین مورد توجه جدی داشته باشیم.
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چرا جوانان؟
حــال ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه چــرا رهبــری جوانــان را
مخاطــب قــرار دادهانــد؟ در همــه ادوار یــک تمــدن نیرویــی
بســیار قــوی الزم اســت تــا آن مرحلــه با ســرعت و قــدرت طی
شــود .در ابتــدای انقــاب و تشــکیل نظــام اســامی ،جوانان
نســل اول انقالب انرژی و نیروی محرکه اصلی را برای کشــور
فراهم کردند .در مراحل بعدی مســائلی چــون جنگ ،دوران
سازندگی ،دوران جنگ نرم ،تهاجم فرهنگی ،جنگ سیاسی
و  ...را داشــتیم .در تمامــی ایــن مقاطــع انــرژی اصلی را قشــر
جــوان فراهــم میکردنــد و در این مرحلــه که چهل ســال دوم
انقالب اســامی را پیش رو داریم جوانان را بایســتی مخاطب
قرار داد .در مرحله دوم جوانان دو ویژگی مهم دارند.
 .۱ویژگی نخســت این اســت که اکنــون جوانان بســیار با
بصیــرت و معنویــت هســتند و حتــی در ایــن مــوارد از ســطح
جوانان اول انقالب باالتر هســتند .در این پیــام رهبر انقالب
در خصــوص مشــکالت اخالقــی و لجــنزاری کــه حاکمــان
قبل از انقالب بــه زندگی مــردم و جوانــان کشــانده بودند نیز
صحبت به میان میآورند و اینکه با شروع انقالب گندزدایی
ً
از فضــای اجتماعــی و خانوادگــی اتفــاق افتــاد و طبیعتــا قرار
اســت جوانانــی بــا معنویــت باالتــری در دوره دوم انقــاب،
سکان کار را در دست بگیرند.
 .۲ویژگــی دوم مجهــز شــدن جوانــان بــه عنصــر علــم و
فناوری اســت .جــوان دهــه پنجم انقــاب اســامی از جهت

جوانان

دانــش و ســطح آ گاهــی بــه مراتــب از جــوان قبــل یــا اوایــل
ً
انقالب پیشــرفتهتر اســت .قطعا کشــوری که از نظر علمی در
جغرافیای علم و فناوری دنیا تا سال  ۵۷هیچگونه جایگاهی
نداشــت اکنــون یکــی از قدرتهــای علمــی و کشــورهایی
محســوب میشــود که در تولیــد علم و فنــاوری حرفــی برای
گفتن دارد .در برخی محورها حتی جزو نخستینها هستیم.
حدود چهارده تا پانزده میلیــون نفر جوان تحصیلکرده یا در
حال تحصیل در مقطع دانشــگاهی داریم .جریان جوان که
ً
حدود چهل میلیون نفر از جمعیت کشــور را مجموعا تشکیل
میدهند باســاح معنویت ،علم و فناوری اکنــون آماده این
ت کــه دومیــن مرحلــه اوجگیــری انقــاب اســامی را رقم
اســ 
بزند ،بنابر این رهبر انقالب جوانان را خطاب قرار میدهند.
امیدبخشی
در این بیانیه مهمترین مؤلفه ،مســئله امیدبخشــی اســت.
رهبــر معظم انقــاب تأ کیــد دارنــد کــه از امیــد واهــی دادن و
همینطــور وادادنهــا پرهیــز میکننــد .ایشــان ســعی دارند
فضای امیدوارکننده و چشــماندازی قابل حصــول را در این
ً
پیام بیــان کننــد و تأ کیــد دارنــد کــه دشــمن اتفاقــا آنچه که
هــدف قــرار داده همــان امیــد ملــت اســت .نقطــه انحطــاط
انقالب زمانی اســتکه مردم و بهخصوص جوانان امید خود
را از دست بدهند .ســعی کنید امید را در خود حفظ کرده و آن
را در جامعه نشر دهید.
از نظر موضوعی نیز رهبر انقالب به تمامی مســائل فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی و  ...پرداختند و از این میان
شاید از نظر مردم ما ،مســئله اقتصاد اهمیت بیشتری داشته
باشد .چرا که متناسب با وضعیتی استکه طی میکنیم.
 .۱مهمتریــن گالیه مــردم در حــوزه اقتصادی و معیشــتی
اســت .رهبــری تأ کیــد بســیار مهــم و بهجایــی دارنــد کــه
اگــر رویکردهــای انقــاب در زمینههــای مختلــف از جملــه
اقتصــاد رعایــت میشــد و مســئولین بــه آن پایبنــد بودنــد و
حتی گلــه میکنند کــه مســئولین در مقاطعــی پایبندی الزم
را نداشــتند در غیــر اینصــورت دســتاورد جدیتــری اتفــاق
میافتــاد .اگــر در ُبعــد اقتصــادی ســه مولفــه اصلــی مــورد
ً
توجه قــرار میگرفت و محقق میشــد ،قطعا شــرایط بهتری
را میگذراندیــم .رهبــری نیــز بــه ایــن مــوارد اشــاره کردنــد.
اولین مولفــه اقتصــادی بحث اســتقالل در سیاســتگذاری
ً
اقتصــادی اســت .رهبری قبــا نیز بــا عناوینی چــون الگوی
اســامی اقتصــادی پیشــرفته و بــا نــام اقتصــاد مقاومتی به
آن پرداختنــد .اقتصــاد مقاومتــی همــان رویکــرد مســتقل از
سیاســتگذاری اقتصــادی اســت فــارغ از چارچوبهــای
فکــری اقتصاددانــان غربی کــه متأســفانه میبینیــم برخی
هنوز از آن تفکرات در حوزه اقتصاد استفاده میکنند.
 .۲دومین محور در بحث اقتصاد مســئله احتــرام و ایمان به
ظرفیتهای داخلی اس ـتکه در این مورد هم متأســفانه برخی
از افرادی که بهنوعــی نمایندگان جریان غربی در داخل کشــور
ً
هستند دائما این ظرفیتها را نهی کرده و به تمسخر میگیرند.

جر یان جوان
که حدود چهل
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 .۳ســومین مؤلفــه بحــث مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و
اجــرای عدالــت اســت .رهبــری ایــن موضــوع را بــه عنــوان
محــوری جداگانه مطرح کردنــد .این مورد ارتباط مســتقیم
و تنگاتنــگ بــا مســئله اقتصــاد دارد .رهبــر انقــاب اســامی
تأ کیــد بــر عدالــت و طهــارت اقتصــادی را شــرط مشــروعیت
تمام مســئولین درنظر گرفتهاند که بایســتی برقرار باشد و به
آن توجه شــود .این مــورد در ارتقای وضعیت معیشــت مردم
بسیار مؤثر است.
 .۴رهبــری چندیــن بــار در ایــن بیانیــه مطــرح کردنــد کــه
جوانــان مؤمــن و دانــا و مســلط بایســتی در موضوعــات
مختلفی چون اقتصاد شــرکت داشته باشــند و تاکید رهبری
بر این موضوع اســت که مواردی کــه بیان میشــود در قالب
سیاستهای کلی ،قوانین و مسائل راهبردی قانون اساسی
مطــرح شــده امــا در مرحلــه اجرایــی باقی مانــده و بــرای این
بحث بایستی جوانان کار را به دست بگیرند.
چگونگی انتقال مسئولیت به جوانان
رهبــری خطــاب بــه مســئولین ارشــد و ســران کشــور اعــم از
مســئولین دولتی و ســایر قوا این موضوع را الــزام میکنند که
آن جوانان دانا و مؤمنیکه گفته شده را شناسایی کنید و کار
را به ایشان بسپارید.
 .۱ایشــان به دولــت تأ کید میکننــد گروههایــی از جوانان
مؤمن و دانا در داخل دولت کار را به دست گیرند .به نظر من
به طور مستقیم مخاطبین ایشان مســئوالن اجرایی هستند
که بایســتی زمینــه حضــور جوانــان را در داخل دولــت فراهم
ً
کنند .طبیعتا ضعفی اساسی وجود دارد و به اصطالح شکاف
نســلی در دولت وجود دارد و این مســئله مجاهدتی از ســوی
مسئولین میطلبد تا دستور رهبری را جامع عمل بپوشانند.
 .۲بخــش دیگــر یا نــوع نــگاه دیگر ایــن اســتکه جوانان
تــاش کننــد تــا کار را بهدســت گیرنــد .بــه هــر حــال آینــده
انتخابــات مجلــس را پیــش رو داریم و حتی ســال بعــد از آن
انتخابــات ریاســت جمهــوری را داریــم و بنــده فکــر میکنــم
تکلیفی بر دوش جوانان مؤمن است تا وارد صحنه شوند.
 .۳نگاه و توضیح ســوم در خصوص جایــگاه جوانان این
اســت که لزومی نــدارد منتظر دســتیابی به مناصب باشــند.
در همیــن شــرایطی که قــرار دارنــد و بــر اســاس اختیاراتی که
ً
اکنون دارند وارد فضا و بســتر اقتصادی شــوند .مثال موضوع
کارآفرینی موردی اســتکه نیــازی به منصب و مقــام و ثروت
نــدارد .جــوان اگــر مهارتهــای کارآفرینــی را کســب کــرده و
روحیات و از ویژگیهای روانشناســانه یــک کارآفرین آ گاهی
یابــد بــه اصطــاح خــود را در معــرض تربیــت کارآفرینــی قرار
میدهد .بنابراین قادر است وارد عرصه اقتصاد شود .لزومی
ً
ندارد که حتمــا جوانان مســئولیتهای اقتصادی را داشــته
باشــند .ترکیــب فضــای تولیــد و بــا فضــای تحصیــل نیــز به
کارآفرینی دانش بنیان تبدیل خواهد شد.
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جوانان

انقالب است که:
َ  .۲جهاد َو عمل و حرکت جهادی
نشــانه ُ َ
َ
ُُ ْ َ َ َ
یــن َج َ
اهَّلل ّال ِذ َ
اه ُدوا
أ ْم َح ِس ْــب ُت ْم أ ْن َت ْدخلــوا ال َج ّنــة َو ل َّما َی ْعل ِــم
م ْن ُک ْــم َو َی ْع َل َــم َّ
الص ِاب ِر َ
یــن .جهــاد ویژگــی بــارز و اختصاصــی
ِ
انقالب اســامی اســت .معنی جهاد ،تالش و کوشش مستمر
در مقابل دشمن اســت .تالش ،مبارزه و اســتقامت در مقابل
دشــمن در همــه عرصههای طــرح شــده در بیانیــه حضوری
ُپررنگ دارد و حتی پا در عرصه مفاهیم نهاده است و در جای
جــای بیانیــه ،جهاد بــا مفاهیــم و القائــات نظام اســتکباری
موج میزند.
دســتاوردهای مردمــی انقــاب اســامی،
 .۳اعجــازات و
ِ
بدون حضور یــک معلــم و مربی انقالبــی که ریشــه در والیت
َ ْ
َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ
یــن ِإذ
اهَّلل َعلــی ال ُمؤ ِم ِن
نیســت کــه :لقــد مــن
دارد قابل تصور
ً
ُ َ
ّ
َ ُ
َ
َب َع َث ِف ِیه ْم َر ُســول ِم ْن أ ْنف ِس ِــه ْم َی ْتلو َعل ْی ِه ْم َآیا ِت ِــه َو ُیز ِک ِیه ْم َو
َُُّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ــاب َو ال ِحک َمة .حضور مربــی در این بیانیه موج
یع ِلمهم ال ِکت
میزنــد :چــه در تأســیس جمهــوری اســامی کــه بــا «ترکیب
ّ
ّ
اسالمیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن ،جز
جمهوریت و
با هدایت الهــی و قلب نورانی و اندیشــه بزرگ امــام خمینی،
به دســت نیامد» چه در مقاومت بعــد از ایجاد تقابــل دوگانه
ّ
جهــادی
مدیریتهــای
جدیــد «اســام و اســتکبار» و چــه در
ِ
پیشرفتهای شــگفتآور که با آموزش اصل «ما میتوانیم»
شــدنی شــد و چه در افزایش چشــمگیر عیار ّ
معنویت و اخالق
در فضای عمومی جامعه.

تربیت انقالبی
در مدرسه انقالب
عباس بیات ،کارشناس تعلیم و تربیت
عرضه بــار ســنگین امانتداری بــه جوانان برای پیشــبرد
انقالب تا ایجاد تمدن نوین اســامی و آمادگی برای طلوع
خورشید والیت عظمی (ارواحنا فداه) این پرسش را در ذهن ایجاد
میکند که ایــن جوانان در چه بســتری و با کــدام روش تربیتی و در
کدام مدرســه تربیت شــدهاند که چنین وظیفه ســنگینی به عهده
عمل
آنها گذاشته شده است؟ با مرور چندباره مرامنامه و راهنمای ِ
گام دوم درمییابیــم که این جوانــان خروجی هیچ یک از دســتگاهها و نهادها بــه تنهایی و با
نگاه جزئی نیســتند .انقــاب ،یک حقیقــت کالن و فــوق اجزاســت؛ فضایی حاکــم و غالب بر
ساختارها ،نهادها و سیستمها و ترکیبی که فهم و تحلیل آن با نگاه جزئی خطای محاسباتی
طرح دشــمن اســت .لذا در بیانیه گام دوم کلیــت انقالب و حرکــت کلی آن مــورد توجه بوده
و ِ
است .به نظر میرسد سه ویژگی و شــاخص کالن در بیانیه برای انقالب و حرکت کلی آن قابل
شناسایی است که موجد این رویشها و تربیت در بستر و فرآیند انقالب اسالمی بوده است:
َ
َ
ُ  .۱جوهر انقالب «مبارزه و استقامت» است؛ استقامت امت در سایه والیت ،که :ف ْاس َت ِق ْم ک َما
اب َم َع َ
أ ِم ْر َت َو َم ْن َت َ
ک .شروع بیانیه با تجلیل از اســتقامت ملت ایران و انقالب آنهاست .از هر
عبارت بیانیه مبارزه اســتخراج میشــود؛ یا بیان و تجلیل از مبارزات و استقامتهای گذشته
امتداد مبارزه و استقامت در امروز و فردای کشور.
است یا اعالم نیاز به
ِ
58

دوره جدید

هبمن  98مشاره 16

معلم انقالب
احصــاء و تشــریح نقــش ویــژ ه ایــن معلــم و مربــی در
دستاوردهای انقالب اسالمی موضوعی اســت که باید به آن
بیشــتر پرداخته شــود اما با جــرأت میتــوان گفــت در تمامی
معلم بــزرگ انقالبــی نه تنهــا هویدا
دســتاوردها ،نقــش ایــن ِ
است بلکه تداوم و توســعه دســتاوردها به حضورش وابسته
اســت .ضمن اینکه در برخی موارد از جمله در پیشرفتهای
علمی ،نقش این معلم اختصاصی و بیبدیل است.
با ترسیم این سه ضلع میتوان چنین گفت که در چهل سال
نورانی انقالب ،استقامت و حرکت جهادی ذیل آن با راهبری
و مربیگری ممتاز دو معلم بزرگ انقالبی ،یک فضای تربیتی
برای امت ایجاد کرده و خود به مدرســهای به وسعت کشور،
بلکه امت اســامی تبدیل شــده اســت .حــال میتوان ســؤال
طرح شــده در ابتدای نوشــته را پاســخ گفــت :مدرســهای که
چنین جوانانی تربیت کرده مدرســه انقالب اســت و آن روش
تربیتی جهاد و حرکت انقالبی است .تربیت این نسل حاصل
مبارزه ،استقامت و حرکت جهادی امت با امامت است.
مدرســه انقالب با دو معلم خود ،باشــتاب در راه پیشرفت و در
حال شکوفا کردن اســتعدادها اســت اما به گفته رهبر انقالب
دســتگاههای تربیتی اگــر توانســتند این نســل رو به رشــد را،
نسل نوخاسته را به شــکل درســت تربیت کنند ،این حرکت،
ســریعتر و پرشــتابتر پیــش خواهد رفــت .انقــاب متوقف و
منحصر در ساختارها نیست و خود به عنوان یک موجود زنده
و کل حاکــم بر اجــزاء در حال رشــد و رشــد دهندگی اســت .اما
برای تحقق گام دوم که الزام آن حرکت پرشــتاب است ،باید

جوانان
ُ
ســاختارهای خرد کشــور نیز هر چه بیشــتر و کاملتر با حرکت
کلی انقالب همراستا و در صورت نیاز باز تعریف شوند.
جهاد نیروسازی
ِ
اصلی تحقق بیانیه گام دوم،
های
ت
زیرساخ
از
یکی
بیشک
ِ
نظام تعلیــم و تربیت اســت .تبیین تحوالت و تغییــرات مورد
نیاز در آمــوزش و پرورش کشــور بر اســاس مــدل کالن تربیتی
گفته شده به فرصتی بیشــتر نیازمند اســت اما در ادامه برخی
رئوس ضروری در این زمنیه را میتوان اینچنین برشمرد:
ّ .۱
نظریه نظام انقالبــی ،ما را به آموزش و پــرورش و تربیت
انقالبی ،مدرســه انقــاب و مدرســه انقالبی هدایــت میکند.
دوم خودســازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی برای نیل
گام ِ
به تمــدن نویــن اســامی بــه نیروســازی و تربیتی گســتردهتر
و کیفیتــر از جوانــان تربیــت شــده در گام اول نیازمند اســت.
حــال ایــن جوانــان تربیــت شــده گام اول هســتند کــه باید با
روحیه انقالبی و تالش جهــادی ،بهتر از خــود را تربیت کنند!
ً
و این صرفــا در بســتر انقــاب و نظــام والیت ممکن اســت که
انســانی ،انســانی بهتــر از خــود و جامعــهای ،جامعهای رشــد
یافتهتر از خود را تربیت کند .اولین بایسته این امر جلب توجه
نخبگان جوان انقالبی به حضور گسترده و جهادی به منظور
ِ
نقشآفرینی در عرصه تعلیــم و تربیت به عنــوان اولویت اول
نظام اســت .وظیفه دولت نیز فراهم آوردن بســتر این حضور
اســت :شــاید بتوان گفت اولیــن دســتگاهی که امــام انقالب
حضور جوانان انقالبــی در مدیریتهای کالن و ســطح باالی
آن را از مسئولین مطالبه کرد آموزش و پرورش بود.
 .۲گســتردگی و کیفیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز ،لــزوم
تــاش مؤمنانــه ،جهــادی ،هوشــمندانه و عالمانــه را بــرای
ساختارســازیهای انقالبــی متناســب بــا افــق گام دوم
مــورد تأ کید قــرار میدهــد .چــه در این بخــش و چه در ســایر
حوزهها ،این مهم با انقالب در ســاختارها دســتیافتی است
انقالب
که جوانــان بایــد آن را رقم بزننــد .البته نه به صــورت
ِ
جوانان بــر علیه ســاختارهای نظام ،کــه برخی به اشــتباه در
آتش آن میدمند و میخواهند آرمانهای انقالب اســامی را
َ
بهعنوان ابزاری علیه نظام اســامی َعلم کنند ،بلکه انقالب
و تحــول ســاختارهای نظــام تحت تدبیــر و راهنمایــی معلم
آن باید با ســپردن زمام اداره بخشهای گوناگون کشــور به
انقالبــی دانــا و کاردان صورت پذیــرد .در بند
مؤمــن
جوانان
ِ
ِ
ِ
اهمیــت حضــور جوانــان در عرصــه تعلیم
فوق بــه اولویــت و
ِ
و تربیت اشــاره شــد .اما در ُبعد ســاختاری به نظر میرسد که
ساختارهای مورد انتظار از تجمیع نرم حرکتهای «آتش به
فرهنگی جوانان انقالبی باید شــکل
اختیار» و کارهای تمیــز
ِ
داده شــود .هویــت جدیــد ایــن ســاختارها بهگونــهای اســت
که پشــتیبان حرکتهای آتــش به اختیــار (مردم ســاالرانه)،
نوآورانــه ،خالقانه و پیشــبرانه مردمی اســت .نظــام تعلیم و
تربیــت بایــد بــا مســئولیتپذیری و روحیــه انقالبی ،خــود را
پیشــرو و موظــف در جامعهســازی ببیند و نــه تابعــی از وضع
موجود و متوقف و منفعل نســبت به اصالح ســایر بخشها.
ســاختار جدیــد بایــد بتوانــد بــه عنــوان مهمتریــن دســتگاه

حاکمیتی ،فرآیند جامعهسازی و نیل به تمدن نوین اسالمی
را با نگاه تربیتی زمینهسازی کند.

رهبر انقالب
آموزش و پرورش
را کانون اساسی
خلق دنیای آینده
ِ
و ز یرساخت
اصلی سعادت
ِ
ملت و پیشرفت
کشور میدانند
که اهداف آن
ً
عینا اهداف نظام
اسالمی است

 .۳در گام دوم بایــد جهــادی مضاعــف در حیطــه تزکیــه و
تعلیم صورت بگیرد .مبارزه عمیقــی در این حیطه در جریان
اســت .امروز تالش دشــمن بر هجمــه تربیتی اســت .دوگانه
«اسالم و استکبار» در حوزه تربیت در حال ُر خنمایی و جدال
اســت .دالیــل ،مختصــات و اهــداف ایــن دوگونــه تربیت در
دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان در سال ۹۵
توسط رهبر انقالب تبیین و تشریح شده است.
نظــام اســتکبار و ســلطه از طریــق اســناد و توصیههــای
بینالمللــی و حمایــت مســتقیم و غیرمســتقیم و نــرم از
مدلهــای تربیتی و مــدارس خاص بــه دنبال این اســت که
اهــداف خــود را بــه کمــک جریــان تربیــت پیــش ببــرد .این
ً
تالشها با پوشــشهای شــیک و بعضا مورد نیاز آینده نظام
و حتــی بــا ظاهــر خیرخواهانــه (مهارتآمــوزی و کارآفرینی،
دوســتی با طبیعت و حفظ محیط زیســت ،عدالت جنسیتی
و )...صــورت میپذیــرد .مهمتریــن وجه ایــن تالشها کنار
زدن تربیت انقالبی و جهادی است.
دیرپــای
ذات
همچنیــن
اســتفاده از ایــن پوشــشها و
ِ
اقدامهــای تربیتــی ،شــناخت و اثرســنجی ایــن جریانــات
را ســخت میکنــد .از طــرف دیگــر چالشهــای اقتصــادی و
مدیریتی نیز سایه سنگینی بر مسائل تعلیم و تربیت انداخته
و گاهــی نادانســته و ناخواســته فرصــت را بــرای جریانــات
فوقالذکــر فراهم کرده اســت؛ همــه این مــوارد نیــاز به عمل
جوانــان مؤمــن انقالبــی را در عرصه تعلیــم و تربیت
جهادی
ِ
بیش از سایر زمینهها به ذهن متبادر میکند.
انقالب اســامی البته در این زمینه نیز مستحکم ایستاده و از
خود مقاومت نشان میدهد .تدوین ســند تحول بنیادین و
پیگیری مســتمر اجرایی شــدن آن و حساســیت و ایستادگی
هوشــمندانه و مقتدرانه در برابر اجرای سندهای بینالمللی
جریــان انقالب اســامی
در تعلیــم و تربیــت از رئــوس اقامات
ِ
در زمینــه تعلیــم و تربیت بوده اســت .تــاش بیوقفــه برای
اجرایــی کــردن ســند تحــول بنیادیــن و مبانــی نظــری آن و
تالش بــرای تکمیل و ارتقــاء این اســناد ،چــه در عرصههای
کالن و چــه در عرصــه اجــرا و مدرســهداری از ضروریــات ایــن
جهاد و مقاومت تربیتی است.
در نهایت میتوان ایــن جمعبندی را از بیانیــه گام دوم ارائه
داد کــه ایــن بیانیه یــک نســخه و نقشــه تربیتی نیز هســت.
توصیههــا و تکالیــف هشــتگانه رهبــر انقــاب بــه جوانــان
بــا تربیــت در مدرســه انقالبــی دســتیافتی خواهنــد شــد.
ایشــان در نقش یک معلم ضمن مــرور درسهایــی از تاریخ،
اقتصاد ،اخالق ،علمآموزی ،سیاســت خارجی و ...تکالیفی
مشــخص کردهاند که انجام آن انشــاءاهلل جوانان ،مردم و
کشور را به سر منزل مقصود و قله آرمانی تمدن نوین اسالمی
خواهد رساند .به همین جهت است که رهبر انقالب آموزش
خلــق دنیــای آینده و زیرســاخت
و پــرورش را کانون اساســی ِ
اصلی سعادت ملت و پیشرفت کشور میدانند که اهداف آن
ًِ
عینا اهداف نظام اسالمی است.
دوره جدید
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59

جوانان

براعت استهالل
سید مرتضی نبوی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خصوص بیانیــه راهبردی گام دوم انقــاب باید توجه
کنیم این پیــام از جانب چه شــخصیت و جایگاهی صادر
شــده اســت .یکی از نکات برجســته انقالب و جمهوری اســامی،
جایگاه رهبــری چه در زمــان امام(ره) و چــه در زمــان رهبر معظم
انقالب اســت .این شــخصیتها بســیار مؤثر در پیشــبرد انقالب و
پیشرفتهای نظام جمهوری اســامی بودهاند .رهبری با اتکا به
علم ،عدالت ،تقوی و تزکیه نفس از تأییدات الهی نیز برخوردار هستند.
امام خمینی(ره) تحقق اهداف انقالب در داخل کشــور را منوط به نابودی رژیم شاهنشاهی
میدانســتند .مســبب مشــکالت منطقــهای را رژیــم صهیونیســتی و همچنیــن مشــکالت
در ســطح جهــان را زیــر ســر آمریــکا میدانســتند .ایشــان در این بســتر بــرای انقالب اســامی
هدفگذاری کردند .رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر انقالبی ماندن نظام و مسئولین بسیار
تأ کید دارند و در ســند چشــمانداز نیز این عبارت را افزودنــد که با «هویت انقالبی و اســامی»
باید پیش برویــم .رهبر انقالب در ایــن بیانیه نگاهی جامع به گذشــته ،حــال و آینده انقالب
اسالمی داشتهاند .این بیانیه خطاب به جوانان و ناظر به چهل سال آینده صادر شده است.
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وظایف نخبگان و جوانان
در اصطالحــات ادبــی بارهــا بــه واژه «براعــت اســتهالل»
برخوردهایــم .کلمــه براعــت بــه معنــی توفیــق و بــه کمــال
رســیدن اســت و اســتهالل نیز بــه معنــای دنبال ماه گشــتن
اســت .در قدیــم دیــده شــدن مــاه در مــاه مبــارک رمضــان
اهمیــت خاصــی داشــت بنابرایــن افــرادی کــه چشــمان
تیزبینتری داشــتند بــر روی بلندیها رفته تا ماه را در شــب
اول تشــخیص داده و به دیگــران اطالع دهنــد .واژه براعت
اســتهالل در ادبیات ما جاری اســت .در شــاهنامه فردوســی
که حــاوی چندیــن هزار بیــت اســت در واقــع ابیــات آغازین
نوعــی براعــت اســتهالل اســت و آشــکار میکنــد در کل ایــن
مجموعه گسترده چه چیزی وجود دارد.
در قــرآن کریــم ،ســوره حمــد براعــت اســتهالل اســت و در
حقیقت چکیده کل قرآن در این سوره آمده است و نیز در هر
ســورهای ،آیات ابتدایی براعت اســتهالل همان سوره است
یعنی بــه صــورت چکیــده ،کل مفاهیم یک ســوره بــزرگ در
آیات ابتدایی همان ســوره بیان شــده اســت .این بیانیه نیز
به خاطــر جایــگاه و شــخصیت رهبــری و نیز شــناخت جامع
ایشان نسبت به مسائل و مشــکالت داخلی و جهانی ،نوعی
براعت اســتهالل اســت .یعنی از زاویــه دید و افقی بــاال ،رهبر
انقالب گذشــته ،حال و آینده را مشــاهده کــرده و این بیانیه
را بهصــورت چراغ راهــی برای چهل ســال آینده انقــاب قرار
دادهانــد .یــک بیانیه راهبــردی بایســتی مهمترین مســائل
داخلــی و خارجــی را تشــخیص داده ،مســائل را شناســایی
کــرده و ســپس مدیریــت کنــد .همچنیــن بایســتی قــادر بــه
شناســایی فرصتها و تهدیدات بــوده و با حداکثر اســتفاده
از فرصتها ،تهدیــدات را نیز به فرصت تبدیــل کند .بیانیه
گام دوم انقالب تمامی این ویژگیها را دارد.
باید خط به خط ایــن بیانیه تبیین و بــا پژوهشهای علمی
کاربردی چگونگی تحقق موارد ذکر شده در آن آشکار گردد.
وظیفه نخبگان و صاحبان تجربه این است تا این گفتمان
را بــه روز و معتبــر نگاهــداری کــرده و نظامــات اداری را بــه
نوعی اصــاح کنند تــا به کارآمدی بیشــتر نظــام کمک کند.
نخبــگان باید از نقش خــود در توزیــع این بیانیــه راهبردی،
گفتمانســازی پیرامــون آن و انتقــال مفاهیــم آن بــه نســل
جوان آ گاه باشــند .انتظار میرود نخبگان این وظایف را به
راهبردی گام دوم انقالب را به صورت
عهده گرفته و بیانیه
ِ
گفتمــان قابــل جــذب در ســطح مردمــی انتشــار دهنــد .این
بیانیه باید تبدیل به گفتمانی غالب در سطح کشور و جبهه
مقاومت شــود .نســل جوان نیز با توجه به فرهیختگیهای
کســب شــده باید نقشآفرین باشــند .جوانان باید مدیریت
آینده را بــه دســت گرفته تــا جهشــی محســوس در انقالب و
اداره نظام را در سالهای پیشرو شاهد باشیم.
رهبر انقالب توصیهای کلیدی نیز در این بیانیه داشــتهاند.
نگاه خوشبینانه به آینده و همینطور امید صادق و متکی
بر واقعیتهای عینی یکی از مسائل بســیار مهم است .این
مســئله وظیفهای اســت بر دوش نخبگان تا با امیدبخشــی
به جامعه و برطرفســازی شــبهات ،راهکارهایــی برای رفع
مشکالت ارائه دهند و فضای روشنی را ایجاد کنند.
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در ایـن بخـش پژوهشـگران حوز ههـای مختلـف ماننـد عبـداهلل شـهبازی،
مصطفی غفاری ،محمد جمشیدی ،مسعود اسداللهی ،مصطفی ملكوتیان
و تعـدادی دیگـر از اعضـاء هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراكز پژوهشـی كشـور
به واكاوی تحلیلی مفاهیم و محتوای بیانیه گام دوم انقالب پرداختهاند.

تحلیل و تبیین

فرایند مستمر نظام سازی
مرزبندی مشخص با دشمن
چهل سال  بدون ݣݣخیانت به آرمانها
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هفت الیه عقالنیت
مصطفی غفاری ،پژوهشگر
با تصور واژه «چهلســالگی» شــاید هیچ واژهای بــه اندازه
«پختگی» به ذهن متبادر نشــود .در واقع ،فهم عمومی و
عرفــی ۴۰ ،ســالگی را ســن بلــوغ عقلــی و تــوازن آرمانگرایــی -
واقعبینــی میداند؛ چه درباره یک انســان باشــد و چــه درباره یک
ً
نهاد .این پختگی معموال با مقوالت زیر قرین است:
 .۱دغدغه مسیر طیشده و سنجش گامها
پیشرو
 .۲تصویر جامعتر از مسئلههای ِ
 .۳شناخت دقیقتر از ظرفیتها و محدودیتها
 .۴واقعبینانه شدن امیدها و چشماندازها
 .۵کاهش هزینههای تصمیم و افزایش مقبولیت آن
از هنگامــی که پیــام رهبــر انقــاب بــا عنــوان «گام دوم انقــاب» در چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب منتشــر شــده ،تحلیلهای متنوع و مختلف و متضادی درباره متن و حاشــیه آن ارائه
ً
شده است .بخشی از واکنشها که عمدتا از سوی اپوزیسیون سیاسی نظام جمهوری اسالمی
ً
به سبکی پریشــانگویانه نشــان داده شــده ،این پیام را فاقد «حرف تازه» دانستهاند! احتماال
با این انتظار که تحت تأثیر فشــارهای روانی  -اقتصادی تشــدید شــده ،رهبر انقــاب وادار به
اســامی امام(ره) و مردم شــود .آنها ایستادگی بر
«تجدید نظر» در خطوط اصلی مســیر انقالب
ِ
آرمانها و امید خوشبینانه به آینده که در این متن موج میزند را «لجاجت» ترجمه کردهاند
و در خوشبینانهتریــن وجــه ،از یــاد بردهانــد که چهلســالگی بــرای موجــود خردمنــد و پویا،
هنگامه پختگی است.
اما عقالنیت حاکم بــر این متن را چگونه میتوان دریافت و نشــان داد؟ آنچــه در ادامه میآید
البته یک احصای کامل نیست اما به زعم نگارنده ،چهارچوب عقالنی و واقعبینانهای است
که از البهالی تصریحات و اشارات متن برمیآید:
 .۱مبناگروی:
ً
آنچه موجب حساسیت و عصبانیت برخی کجاندیشــان شده ،دقیقا «سنگ بنای عقالنیت»
مکــرر مصرانه بــه ارزشهــا و آرمانهایی کــه انقالب بر
در پیــام گام دوم اســت؛ یعنــی تصریح
ِ
اســاس آنها شــکل گرفته و ادامه یافته و هرچه دســتاورد و پیروزی داشــته ،حاصل کاشــتهها
62

دوره جدید

هبمن  98مشاره 16

و پایبندیاش به همان اصول اســت .البته فاصله عذابآور
میان آرمانها و واقعیتها در این رهیافت دیده میشــود اما
این فاصله با ایستادگی بر مبانی ،طیشدنی است.
 .۲نقدپذیری
ُ
انتظار انفعــال و تجدیدنظر در مبانیای که کنشــگر خردمند
طبق آن عمل میکند ،واقعبینانه نیســت امــا انعطاف برای
رســیدن به هدفها انتظــار معقولی اســت کــه واقعبینی آن
را تأییــد میکنــد .پس بایــد با حساســیت مثبت به اســتقبال
نقــد رفت و آمــاده اصــاح بود امــا «مرجع نقــد» اگر گم شــود،
موجود زنده و بالنده سر از بیراهه در خواهد آورد .بر این پایه،
هرگونه توصیه ولو دلســوزانه برای انصــراف از الگوی نظریه
و نظام انقالبی در واقع ارتجاع اســت ،نه تصحیح؛ بازگشــت
است ،نه پیشرفت.
 .۳روشنفکری
ُ
جمهوری اسالمی بهعنوان یک کنشــگر خردمند ،پایههای
حاکمیت خــود را بر توســعه روشــنفکری و عقالنیــت عمومی
بنا کرده اســت .این امر ،جلوههای گوناگونــی دارد؛ از جمله
ارتقــاء ســطح ادراک و تحلیــل جامعــه از مســائل سیاســی
داخلی و خارجــی .در واقــع آن نگــرش انتقادی ارزشــمند که
در جهان فکــری مــدرن همــواره بهعنــوان جریان حاشــیه و
اصلــی هــوادار غربمحوری
عزلتنشــین نســبت به جریان
ِ
و ســلطهگری بوده ،در ایران پــس از انقــاب بهمثابه جریان
اصلی و عمومی درآمده اســت .البته توســعه و تعمیق جریان
روشنفکری که نوعی عقالنیت انتقادی را تجویز میکند ،در
نگاه به خود نیز جاری اســت کــه برای نمونه در ایــن پیام در
مســائلی که محل مناقشــات فکری در حوزه عمومی اســت،
دیده میشــود« :فســاد اقتصــادی و اخالقی و سیاســی ،توده
چرکین کشــورها و نظامها و اگــر در بدنــه حکومتها عارض
شــود ،زلزله ویرانگــر و ضربهزننده به مشــروعیت آنها اســت؛
و ایــن بــرای نظامــی چــون جمهــوری اســامی کــه نیازمنــد
مشــروعیتی فراتــر از مشــروعیتهای مرســوم و مبنائیتــر از
مقبولیت اجتماعی اســت ،بســیار جدیتر و بنیانیتر از دیگر
نظامها اســت .اخالق و معنویت ،البته با دســتور و فرمان به
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دســت نمیآید ،پس حکومتهــا نمیتواننــد آن را بــا قدرت
ً
قاهره ایجــاد کنند ،امــا اوال خود بایــد منش و رفتــار اخالقی و
ً
معنوی داشته باشند ،و ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه
فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراینباره میدان دهند
و کمک برســانند؛ بــا کانونهای ّ
ضــد معنویت و اخــاق ،به
شــیوه معقول بســتیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمیها
مردم را با زور و فریب ،جهنمی کنند».
 .۴تفکیکاندیشی
ُ
یکی از نشــانههای پختگــی و بلوغ عقالنی ،توان کنشــگر در
دو زمینه است:
ً
الف-تفکیک خــوب و خوبتر یا بــد و بدتر کــه طبیعتا دقت
و ظرافتی افزون از شــناخت خــوب از بد میطلبــد؛ مهمترین
ً
نمونه این اســت که گذشــته از تکیه بر مبانی ،اساسا راهحل
ُ
هیچ مشکلی در جمهوری اســامی زانو زدن و کرنش در برابر
نظام سلطه نیســت؛ چیزی که در متن پیام با استعاره بوسه
بر پنجــه گرگ بیــان شــده اســت .اگــر مشــکالت و معضالت
فعلی ،مردم ایران را بهخصوص از حیث معیشت در تنگنای
بدی قرار داده ،درمانش اعتماد به نسخه دشمن نیست که
گرفتن وضعیت معیشتی ،بدتر میکند.
کار را حتی با معیار
ِ
ب-تفکیک مسائل با علل مختلف و متنوع از هم و در پیش
گرفتــن راهحلهــای متناســب با هــر یک؛ مثــال بارز ایــن امر
در متن اخیر ،جدا ســاختن نوع تعامــل ایران اســامی با اروپا
و آمریکا در مراودات بینالمللی اســت .البته در هــر دو مورد از
ارزشهای خود عقبنشینی نمیکنیم و از تهدیدهای آنها
نمیترســیم اما درحالیکه حل هیچ مشکلی از طریق مذاکره
بــا آمریــکا را متصــور نمیدانیــم ،برخی مشــکالت با اروپــا را از
طریق مذاکره حکیمانــه و مصلحتجویانه از موضع انقالبی
قابل حل میبینیم.
ت شناسی
 .۵ظرفی 
انســان یا نهــاد پختــه در کــوره حــوادث و ســوانح ایــام ،باید
نسبت به ظرفیتهایی که بهطور بالقوه دارد توجه بیشتری
پیدا کند .این یک اصل اساسی مدیریت نیز هست که بتوان
با شناســایی منابع بیشــتر و توزیــع بهتــر ،امکانات را توســعه
داد و بــه موفقیــت دســت یافــت .این نکتــه نیــز از دیــد رهبر
انقالب پنهان نمانده اســت .دربــاره غفلت دســتاندرکاران
در اســتفاده از ظرفیتها به اشاره کلی اکتفا نشــده و اشاراتی
هست تا برای جوانان خردمند ،پرانگیزه و کاردانی که از این
پس بارهای مدیریتی را در کشور بر عهده میگیرند« ،سرنخ»
باشد« :ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان ،دارای
 ۷درصد ذخایر معدنی جهان است :منابع عظیم زیرزمینی،
موقعیت اســتثنائی جغرافیایی میان شــرق و غرب و شمال و
جنوب ،بــازار بزرگ ملی ،بــازار بزرگ منطقهای با داشــتن ۱۵
همســایه با  ۶۰۰میلیون جمعیت ،ســواحل دریایی طوالنی،
حاصلخیزی زمین با محصــوالت متنوع کشــاورزی و باغی،
اقتصاد بــزرگ و متنــوع ،بخشهایــی از ظرفیتهای کشــور
اســت؛ بســیاری از ظرفیتهــا دســتنخورده مانــده اســت.

گفته شده اســت که ایران از نظر ظرفیتهای استفادهنشده
طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است».

تعدیل انتظارات
به معنای دست
کشیدن از آرمانها
یا کوتاه آمدن از
وعدههایی که
در شعارهای
انقالبی به مردم
داده شده نیست؛
بلکه تصو یر
صادقانهای
از آغاز و اوج
حرکت عمومی
کشور در مسیر
انقالب اسالمی
به دست میدهد
که هم تحلیلها
را در چهارچوب
پذیرفتنیتری
قرار میدهد و
هم نسخههای
برو نرفت و
بهبود را کارآمدتر
میسازد

 .۶اولویتسنجی
ُ
کنشــگر خردمنــد ،دنیــای واقعــی اطــراف خــود را مجموعــه
درهمتنیــدهای از محدودیتهــا و امکانهــا و فرصتهــا
و تهدیدهــا میبینــد امــا بایــد بتوانــد بــر اســاس مبانــی و
شــاخصهای خود ،بــرای بــاز کــردن کالفهای ســردرگم و
پیدا کردن راه برونرفت از معضالت و رســیدن به پیشرفت،
دســت بــه انتخــاب میــان اولویتهــا بزنــد .نمونه برجســته
ایــن امــر در پیــام «گام دوم» ،تمرکــز رهبــر انقالب بــر مکاتبه
یا مخاطبــه با جوانــان اســت؛ چراکه هرگونــه تداوم یــا تغییر
شایســته با محوریت آنها بهتر به نتیجه میرســد و هرگونه
آسیب در مورد آنان تبعات و مخاطرات بیشتری دارد.
ل گرایی
 .۷تعدی 
یکــی از مهمتریــن وجــوه عقالنیــت و واقعگرایــی ،تعدیــل
سطح انتظارات از خود و دیگران ،مطابق با مبانی ،امکانات
و محدودیتهاســت .بــرای موجــود عاقــل متحــرک ،یکــی
از مهمتریــن نشــانههای چنین تعدیلــی ،داشــتن تصویری
دقیق از مبدأ و مقصد خود اســت .این مقوله دســتکم در دو
بخش از پیام «گام دوم» بهروشنی بیان شده است:
الف .مبــدأ و نقطه آغــاز برای یــک نظام نوپدیــد« :انقالب
ً
اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطه صفــر آغاز شــد؛ اوال:
همهچیــز علیه ما بــود ،چــه رژیم فاســد طاغوت که عــاوه بر
وابســتگی و فســاد و اســتبداد و کودتایــی بودن ،اولیــن رژیم
ســلطنتی در ایــران بــود کــه بــه دســت بیگانــه -و نــه بــه زور
ســر کار آمده بود ،و چه دولت آمریکا و برخی
شمشیر خود -بر ِ
دیگــر از دولتهــای غربــی ،و چــه وضــع بشــدت نابســامان
داخلــی و عقبافتادگی شــرمآور در علم و فناوری و سیاســت
ً
و معنویــت و هــر فضیلت دیگــر .ثانیــا :هیچ تجربه پیشــینی
و راه طیشــدهای در برابــر مــا وجــود نداشــت .بدیهی اســت
کــه قیامهــای مارکسیســتی و امثــال آن نمیتوانســت بــرای
انقالبی که از متن ایمان و معرفت اســامی پدید آمده اســت،
الگــو محســوب شــود .انقالبیــون اســامی بــدون سرمشــق و
تجربه آغاز کردند».
ب .مقصــد و نقطــه اوج بــرای نظامــی که میخواهــد پیرو
حکومت علــوی شــناخته شــود[« :عدالت] کلمــهای ّ
مقدس
در همه زمانها و ســرزمینها اســت و بهصورت کامــل ،جز در
ولیعصر (ارواحنافداه) ّ
حکومت حضرت ّ
میســر نخواهد شد
ولی بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای
بر عهده همه بهویژه حاکمان و قدرتمندان است».
چنانکه پیداســت ،این تعدیــل انتظارات به معنای دســت
کشــیدن از آرمانهــا یــا کوتــاه آمــدن از وعدههایــی کــه در
شــعارهای انقالبی به مردم داده شــده نیســت؛ بلکــه تصویر
صادقانــهای از آغــاز و اوج حرکــت عمومــی کشــور در مســیر
انقــاب اســامی به دســت میدهــد کــه هــم تحلیلهــا را در
چهارچــوب پذیرفتنیتــری قــرار میدهــد و هم نســخههای
برونرفت و بهبود را کارآمدتر میسازد.
دوره جدید
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بررسی اض

الع ف
رهنگی بیانیه گام دوم انقالب

خودآ گاهی تاریخی

مهدی جمشیدی ،عضو هیأت ع
لمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

انقالب ،نیازمند «مراقبت» اســت و این «غفلت» است که
انقــاب را بــه غیرخــودش تبدیــل میکنــد و بــه بیراهــه
میکشــاند .اســتاد مطهــری میگفــت همیشــه «نــگاه داشــتن
انقــاب» ،از «ایجــاد کــردن انقــاب» دشــوارتر اســت .از ایــن رو،
انقالبهایی که بهسختی محقق شدند ،بهآسانی از دست رفتند.
این واقعیت تاریخی ،تکلیفی ســنگین بر عهــده نیروهای انقالبی
میگــذارد و آنهــا را برمیانگیزانــد کــه همــواره بــا حساســیت و جدیــت ،به انقــاب بنگرنــد و از
رسالت تاریخی و تعیینکننده،
«اصالت » و «خلوص» آن دفاع کنند .و البته بیش از همه ،این
ِ
بــر شــانه رهبــر انقــاب ســنگینی میکنــد؛ اوســت کــه بایــد چونــان دیدهبانــی تیزبیــن و
عاقبتاندیش ،از ســطوح و ظواهر فراتر رود و به اعماق و آیندهها نظر افکند و از کیان و اساس
ت ایدئولوژیک» اســت کــه ّ
ولیفقیه باید به
انقالب ،حراســت کند .والیت فقیه ،از آن رو «والی ِ
انقــاب و تمــام اجــزا و عناصــر آن بنگــرد و همــه امــور را رصــد کنــد تــا هرگونــه ناهماهنگــی و
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ناهمخوانــی مضمونــی و هویتــی را عــاج کنــد .در غیــر ایــن
ِ
صــورت ،طولی نخواهد کشــید که انقــاب ،از دســت خواهد
رفت؛ هرچند پوسته و ظاهری بی ّ
خاصیت از آن برجا بماند.
رهبــر انقــاب میخواهنــد نوعــی «خودآ گاهــی تاریخــی و
انقالبــی» در مــا ایجــاد کننــد تــا دریابیــم کــه در کــدام نقطــه
تاریخی ایستادهایم و به کجا میرویم و چه مسئولیتهایی
بــر عهــده داریــم .ایشــان اینبــار بهمناســبت چهلســالگی
انقــاب« ،ارزیابیهــای راهبــردی» خــود را دربــاره گذشــته
انقــاب و «تجویزهــای راهبــردی» را دربــاره آینــده آن،
در اختیــار مــا قــرار دادهانــد .مــن در ایــن یادداشــت ،پارههــا
و اضالعــی از بیانیــه گام دوم انقــاب را کــه معطــوف بــه
«فرهنــگ» هســتند و در آنهــا ســخن از «فرهنــگ اســامی و

ـابتبیین
تحلیل و
کت ـ ـ ـ ـ

انقالبــی» بــه میــان آمــده اســت ،تحلیــل و تفســیر میکنم و
میکوشــم با تکیه بــر مواضع و دیدگاههای پیشــین ایشــان،
توضیحات و شــر حهایی درباره داللتها و نتایج این بخش
از نوشته ایشان ،ارائه کنم.

الف) امر فرهنگی در گام اول انقالب
ارزیابی راهبردی

 .۱به فرهنگ انقالبی وفادار ماندیم
ّ
«انقــاب ُپرشــکوه ملــت ایــران [ ]...تنهــا انقالبــی اســت که
ّ
یک چلــه ُپرافتخــار را بــدون خیانت بــه آرمانهایش پشــت
سر نهاده و در برابر همه وسوســههایی که غیر قابل مقاومت
بــه نظــر میرســیدند ،از کرامــت خــود و اصالــت شــعارهایش
صیانت کرده[است»].
اینگونــه نیســت کــه ِاعــراض انقالبهــا از مقاصــد و غایات
اولیهشــان ،قهــری و اجتنابناپذیــر باشــد و هــر انقالبــی
بهســبب طبــع و تقدیــر خــود انقــاب ،پــس از مدتــی ،راه
اســتحاله و فرســایش ایدئولوژیــک را در پیــش گیــرد و
بــه ضــد خــود تبدیــل شــود؛ بلکــه برعکــس ،انتظــار ایــن
اســت کــه انقــاب ،هرچــه کــه از مبــدأ تاریخــی خــود فاصله
میگیــرد ،قویتر و مقتدرتر شــود و بــه آرمانهــا و وعدههای
نخســتینش ،جامــه عمــل بپوشــاند .بیمــاری مضمونــی
انقالب ،امــری َ
«ع َرضــی» و «ثانوی» و «خالف مســیر طبیعی
انقالب» اســت که به آن تحمیــل میشــود .بااینحال چون
نیروهــای انقالبی بعــد از وقــوع انقــاب ،دچار خطــا و لغزش
میشــوند یــا دســتکم غفلــت میکننــد ،انقــاب در مســیر
متفاوتــی قــرار میگیــرد و بهآســانی بــه ضــد انقــاب تبدیــل
میشــود .ایــن امــر در انقــاب اســامی ایــران محقــق نشــد،
بهطوری که با وجود گذشــت  ۴۰ســال از وقوع ایــن انقالب،
همچنــان بــه آرمانهــا و مقاصــد اولیــهاش پایبنــد و متعهد
است و همان اندیشهها را در سر میپروراند .امروز همانند روز
اول« ،فرهنــگ انقالبی» رســمیت دارد و ارزشهــای مندرج
در آن ،ارزشهای برتر و مطلوب انگاشــته میشــوند .به این
ترتیب ،گذر زمان نتوانســته غبار فراموشــی بر چهره فرهنگ
انقالبی بنشاند و فرهنگ انقالبی را به حاشیه سوق دهد.
صفر فرهنگی آغاز کردیم
 .۲از نقطه ِ
«انقــاب اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطه صفــر آغاز
ً
اوال :همهچیز علیه ما بود ...[ ،از جمله] وضع به ّ
شدت
شــد؛
ّ
نابســامان داخلی و عقبافتادگی شــرمآور در علــم و فناوری
ً
و سیاســت و ّ
معنویت و هر فضیلــت دیگر .ثانیــا :هیچ تجربه
پیشینی و راه طیشدهای در برابر ما وجود نداشت».
بسیار جای تعجب است که «فرهنگ انقالبی» در جامعهای
شکل گرفت که در مسیر «تجدد» قرار داشت و سیاستهای
فرهنگــی رســمی و غالــب در آن ،هیــچ نســبتی بــا دیانــت
نداشــتند و میرفت که دیــنداری در جامعه ایــران ،صورت
ّ
بســیار رقیق و اقلی پیدا کند .آنچه که ورق را به نفع فرهنگ
اســامی و انقالبی بازگردانــد ،وقوع «تحول باطنــی و روحی»
در افــراد جامعــه بــود؛ چنانکــه مــردم در اثــر روشــنگریها و
معــارف امــام خمینــی(ره) تغییر یافتنــد و به دیگــری تبدیل

از متن جامعهای
«سراشیبی
که در
ِ
فرهنگی»
قرار داشت و
ارزشهای عالی و
معنوی ،در حال
افول و فرو پاشی
بودند ،ناگهان
جوانانی برخاستند
که مستغرق در
ُ
شخصیت قدسی
امام خمینی شدند
و در راه هدفها
و آرمانهای الهی
و اسالمی ،سر از
پا نشناختند و به
میدان خطرناک
مبارزه وارد شدند

شــدند .اگــر ایــن تحــول درونــی نبــود ،انقــاب نیــز محقــق
نمیشد؛ زیرا انقالب ،فر ع بر این تحول و حاصل آن بود.
تاریخــی پیــش از ایــن تحــول باطنی شــگفتانگیز،
در دوره
ِ
مناسبات و اندیشــهها و انگیزهها ،در سمتوسوی متفاوتی
قــرار داشــت و انســان ایرانــی ،در مــرداب تجــدد غربــی ،فرو
رفتــه و وضــع انفســی تأســفباری پیــدا کــرده بــود .کســی
تصور نمیکرد کــه جامعه ایران ،بــا چنین شــتابی و در مدت
کوتاهــی ،ایــن انــدازه دگرگــون شــود و در آن ،ارزشهــای
دیگــری بــر ذهــن و قلــب مــردم ،حاکــم شــود .امــا در کمــال
ناباوری ،این امر واقع شــد .به این ترتیب ،از متن جامعهای
«سراشــیبی فرهنگی» قرار داشــت و ارزشهــای عالی و
که در
ِ
معنــوی ،در حال افــول و فروپاشــی بودند ،ناگهــان جوانانی
ُ
برخاســتند که مســتغرق در شــخصیت قدســی امــام خمینی
شــدند و در راه هدفها و آرمانهای الهی و اســامی ،ســر از پا
نشناختند و به میدان خطرناک مبارزه وارد شدند.
عیار فرهنگ دینی افزوده شده است
 .۳بر ِ
ّ
معنویــت و اخــاق را در فضــای عمومــی
«[انقــاب ]،عیــار
جامعــه بهگونــهای چشــمگیر افزایــش داد ]...[ .نمــاز و حج
و روزهداری و پیــادهروی زیــارت و مراســم گوناگــون دینــی و
انفاقــات و صدقــات واجــب و مســتحب در همهجــا بهویــژه
میــان جوانــان رونــق یافــت و تــا امــروز ،روزبــهروز بیشــتر و
ّ
باکیفیتتر شده است».
برخــاف داوریهــای مشــهور و رایــج کــه ســادهنگرانه و
خاماندیشــانه هســتند ،هرگــز اینطور نیســت کــه در جامعه
ایــران پــس از انقــاب ،فرهنــگ اســامی و انقالبــی ،دچــار
انحطــاط و زوال شــده باشــد و جامعــه از ارزشهــای عالــی
دور افتــاده باشــد .کســانی کــه چنیــن تحلیــل و برداشــتی
دارند ،یا گذشــته را بســیار آرمانــی و مطلوب تصویــر میکنند
و خیالپردازانــه هیــچ نقــص و خللــی در آن نمیبیننــد،
یــا پــارهای ظواهــر نقصآلــود و ناخوشــایند کنونــی ،آنهــا را
میفریبــد و بر اســاس همین ظواهــر و نمودهــای نامطلوب،
قضاوت میکنند و جامعه را سرشــار از کاســتی و کژی قلمداد
میکنند .حال آنکه نه گذشــته اینچنین خوشایند و آرمانی
بــود ،نه زمــان حــال ایــن انــدازه آغشــته بــه نقصــان و عیب
اســت .برعکس ،اگر فارغ از حساسیتها و جهتگیریهای
واقعیتگریز ،به جهان فرهنگی انقالب بنگریم ،درخواهیم
یافت که در ایــن قلمرو نیــز پیشــرفتها و تحــرکات انقالب،
چشمگیر و درخور توجه بوده است؛ چنانکه شواهد و قراین
عینــی ،حاکــی از ایــن مدعــا هســتند و آن را اثبــات میکنند.
کســانی که از وضع فرهنگــی در دوره پهلوی مطلع هســتند و
حقایــق آن را دریافتهانــد ،میتواننــد بهخوبــی ایــن «تحول
فرهنگــی عمیــق و کالن» را درک کننــد و انقــاب را بهخاطــر
چرخش فرهنگی بزرگی که با خود به ارمغان آورد ،بستایند.
 .۴بیتوجهی به فرهنگ انقالبی خسارتبار بود
«اگــر بی ّ
توجهــی بــه شــعارهای انقــاب و غفلــت از جریــان
انقالبــی در برهههایــی از تاریــخ چهلســاله نمیبــود -کــه
ّ
متأسفانه بود و خســارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای
دوره جدید

مشاره  16هبمن 98

65

ـابتبیین
تحلیل و
کت ـ ـ ـ ـ

انقــاب از ایــن بســی بیشــتر و کشــور در مســیر رســیدن بــه
آرمانهــای بــزرگ بســی جلوتــر بــود و بســیاری از مشــکالت
کنونی وجود نمیداشت».
در حیــات چهلســاله انقــاب ،نقصهــا و عیوبــی نیــز در
میان بوده اســت ،اما حکــم انصاف این اســت کــه ضعفها
و کاســتیها را بــه عملکردهــا و جهتگیریهــای برخــی از
«کارگزاران» و «مدیران» نسبت دهیم نه «انقالب» .اینطور
نبوده که تمــام مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی در همه
دورهها ،بهخوبی و متناســب بــا گفتمان انقــاب عمل کرده
باشــند و دچــار لغــزش و خطاهــای کوچــک و بــزرگ نشــده
باشــند .آنچــه کــه میتــوان و بایــد از آن بهطــور مطلــق دفاع
کــرد« ،انقــاب» و «نظام اســامی» اســت ،نــه «کارگــزاران» و
«مدیــران» .بایــد میــان ایــن دو« ،تمایز» نهــاد و تصــور نکرد
«ســاختار دیوانســاالری دولتــی» و بهدســت
کــه هــر چــه در
ِ
«مســئوالن» انجام میگیرد ،به معنی «انقالب» اســت و باید
آن را به پای «انقالب» نوشــت .در اینجــا ،تمایز نهادن میان
«اصل انقالب و نظام» از یکســو و «سیاســتها و اقدامهای
مسئوالن» از سوی دیگر ،یک اصل منطقی و راهگشاست .بر
این اساس باید گفت در طول چهل سال گذشته ،مسئوالنی
هــم در حاکمیــت حضــور داشــتند کــه یــا دچــار «بیتوجهــی
به شــعارهای انقــاب» یا گرفتــار «غفلــت از جریــان انقالبی»
شــدند؛ و این دو بــرای انقــاب «خســارتبار» بود؛ چــون اگر
ایــن قبیــل ســوءتدبیرها و کجرویهــا در کار نبــود ،بهقطع،
کارنامــه انقــاب بســیار ُپربارتــر و درخشــانتر از ایــن بــود و ما
قلههــای بیشــتری را فتح کــرده بودیــم .این امــر را کــه رهبر
انقالب با تلخی از آن یاد میکنند ،نباید ساده انگاشت ،بلکه
باید اهتمام داشت که از این پس ،اوضاع به نفع انقالبیگری
تغییــر کند و کســانی در جایــگاه قدرت سیاســی حضــور یابند
که بهمعنــی واقعی کلمه ،متعهــد و وفادار بــه فرهنگ اصیل
اســامی و انقالبی باشــند .نبایــد تجربههــای تلخ گذشــته را
دوباره تکــرار کرد و در چرخــهای معیوب و نامعقــول افتاد که
همــواره ،نقصانهــا را بازتولید میکنــد ،بلکه باید از گذشــته
درس گرفت و عبرت اندوخت و موجبات رشد و بلوغ معرفتی
جامعه را فراهم کرد؛ جامعهای که با بصیرت بیگانه اســت و
حافظه تاریخی ندارد ،بارها و بارها یک خطا را تکرار میکند و
هزینهها و صدمات گزافی را بر خود تحمیل مینماید.

امر فرهنگی در گام دوم انقالب
ب) ِ
تجویز راهبردی

 .۱فرهنگ انقالبی به دلیل فطری بودن
تاریخی نیست
«بــرای همهچیــز میتــوان طول عمــر مفیــد و تاریــخ مصرف
فرض کــردّ ،اما شــعارهای جهانــی این انقــاب دینــی از این
قاعده مستثنا است؛ [ ]...زیرا فطرت بشــر در همه عصرها با
آن سرشته است».
نکتــه نخســت دراینبــاره آن اســت کــه برخــاف القاءهای
جریانهــای نفــوذی ،هرگــز اینگونــه نیســت کــه فرهنــگ
انقالبــی ،امــری «تاریخــی» باشــد و بــه دهــه  ۶۰اختصــاص
داشــته باشــد .کســانی چنیــن تصــوری دارنــد کــه حتــی اگر
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فرهنگ انقالب،
«خط قرمز
انقالب» است
و انقالب از این
خط قرمز عبور
نمیکند .هیچ
مصلحتی باالتر از
فرهنگ انقالبی
نیست که بتوان
با استناد به آن،
مسیر کنار نهادن
فرهنگ انقالبی
را هموار کرد.
درغلتیدن به
بیراهه عبور از
فرهنگ انقالبی
بهمعنی «تهی
شدن انقالب
از ماهیت و
غایاتش» است

ارزشهــای انقالبــی ،مطلــوب و معقــول هــم بودهانــد،
اختصاص به همــان دوره تاریخــی داشــتهاند و قابل تعمیم
بــه دورههای بعــدی حیات انقالب نیســتند .ایــن قضاوت،
ناشــی از شــناخت غلــط و ناصــواب از ماهیــت ارزشهــای
انقــاب اســت؛ ایــن ارزشهــا از آنجــا کــه از معــارف و تعالیم
الهی نوع انسان دارند،
اســام برمیخیزند و ریشــه در فطرت ِ
هرگز رنگ کهنگــی نمیپذیرند و کنارنهادنی نیســتند .آری،
چنانچــه احــکام و تجویزهــای فطرت انســان تغییــر یافته،
این ارزشهــا نیز بایــد تغییــر کننــد و از دوره تاریخی خــود ،پا
فراتــر نگذارنــد؛ امــا چنیــن پیشفرضی محــال اســت و هرگز
الهــی نوع انســان تغییر کرده.
نمیتوان ادعا کــرد که فطرت ِ
پس در اینجــا ،مــاک داوری ما عبارت اســت از خود انســان
و واقعیتهــای تکوینــی وجــود او .انســان از آن جهــت کــه
انســان اســت و خــدای متعــال در درون او ارزشهــای عالــی
و معنــوی را نهاده اســت ،تغییرکردنی نیســت و چــون چنین
فرهنگ مطابق بــا صورت تکوینــی وجود انســان نیز
اســت،
ِ
دگرگونیپذیر و زایلشدنی نیست.
 .۲تجدیدنظر در فرهنگ انقالبی روا نیست
«انقالب اســامی [ ]...تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست.
[ ]...به هیچ بهانهای از ارزشهایــش که بحمداهلل با ایمان
دینی مردم آمیخته اســت ،فاصله نمیگیــرد ]...[ .به اصول
خود به ّ
شــدت پایبنــد و بــه مرزبندیهای خــود بــا رقیبان و
ّ
دشمنان به شدت ّ
حساس اســت .با خطوط اصلی خود هرگز
بیمباالتینمیکند».
فرهنگ انقــاب« ،خط قرمــز انقالب» اســت و انقــاب از این
خط قرمــز عبــور نمیکنــد .هیــچ مصلحتــی باالتــر از فرهنگ
انقالبی نیست که بتوان با اســتناد به آن ،مســیر کنار نهادن
فرهنگ انقالبی را همــوار کــرد .درغلتیدن به بیراهــه عبور از
فرهنــگ انقالبــی بهمعنــی «تهــی شــدن انقــاب از ماهیت و
غایاتش» اســت و ایــن یعنی «اســتحاله و فروپاشــی هویتی و
ایدئولوژیک» .دشــمن نیز در «جنگ نــرم» ،در پی همین امر
است و میکوشد ما را از «خویشتن انقالبی»مان بیگانه سازد
و به این واســطه ،انقــاب را «از درون» شکســت بدهــد .آغاز
بهانهگیری و توجیهگیری برای به حاشــیه رانــدن ارزشها،
آغــاز «اســتحاله انقــاب» و «تبدیــل شــدن انقــاب بــه ضــد
انقالب» است.
 .۳نظریه نظام انقالبی
ضامن تداوم فرهنگ انقالبی است
«انقالب اسالمی پس از نظامسازی ،به رکود و خموشی دچار
نشــده و نمیشــود و میان جوشــش انقالبی و نظم سیاسی و
اجتماعی تضاد و ناســازگاری نمیبیند ،بلکــه از ّ
نظریه نظام
انقالبی تا ابد دفاع میکند».
علم اجتماعــی غربی ،از این نظــر دفاع میکنــد که «نهضت»
نمیتواند ســازگار با «نهاد» باشــد و چون «نهضت» به «نهاد»
تبدیل شــد ،خواهناخواه دوران «نهضت» به ســر خواهد آمد.
این امر بــدان دلیل اســت کــه ذات نهضت« ،پویایی» اســت
و ذات نهــاد« ،ایســتایی»؛ و ایــن دو امــر متناقــض ،در محــل
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یشــوند .از ایــن رو «نظــام انقالبــی» تعبیــری
واحــد جمــع نم 
متناقضنمــا و متنافیاالجــزا اســت؛ هنگامــی که انقــاب به
یشــود ،دیگر نمیتوان ســخن از انقالب گفت
نظام تبدیل م 
شهــا و مقاصــد انقالبی تــن داد و ادعــای انقالبیگری
و به رو 
داشت .بر این اساس کسانی ،یا «اصالح» را جایگزین انقالب
کردنــد یــا «نظــام» را .آن عــده کــه «اصــاح و اصالحگــری» را
یســتایند ،بــه مذمــت انقــاب میپردازنــد و انقــاب را بــه
م 
نهــای کورکورانه و دشــمنتراش
واقعیتی آغشــته بــه هیجا 
و بلندپروازانــه متهــم میکننــد کــه مــا را بــه ناکجاآباد ســوق
میدهد؛ و کسانی که «نظام جمهوری اســامی» را جایگزین
یشــمرند ،بر ایــن باورنــد که بایــد میان
«انقــاب اســامی» م 
این دو ،یکــی را انتخــاب کنیــم ،بهطوری کــه یا بایــد دوران
انقالب و انقالبیگری را ب هســرآمده و تما مشــده فــرض کنیم و
حکمرانی متــداول گــردن نهیم ،یا بایــد معترضانه
به قواعــد
ِ
و ناســازگارانه ،در برابــر دنیا قــرار گرفتــه و فریاد برآوریــم .این
هر دو ،خطاســت؛ انقــاب و انقالبیگــری ،با تعبیــری که امام
خمینی از آن داشتند و رهبر انقالب نیز از آن سخن میگویند،
سیاسی برآمده از انقالب،
تمامشدنی و تاریخی نیست و نظام
ِ
اگر بــه انقالب پشــت کنــد و بــا توجیــه «ثبــات» و «منطــق» و
«عقالنیــت» ،از فرهنــگ انقالبــی عبــور کنــد ،آفــت ویرانگــر
«ارتجــاع» بهآســانی تحقــق خواهد یافــت و حاصــل انقالب،
چیزی جز «جابهجاشدن حاکمان» نخواهد بود.
 .۴آرمان انقالب
آمادگی برای طلو ع خورشید والیت است
«شــمایید کــه بایــد کارآزمــوده و ُپرانگیــزه از انقــاب خــود
حراست کنید و آن را هرچه بیشــتر به آرمان بزرگش که ایجاد
ّ
تمــدن نویــن اســامی و آمادگی بــرای طلوع خورشــید والیت
عظمی (ارواحنافداه) است ،نزدیک کنید».
انقــاب اســامی ،انقالبــی «ملــی» نبــود کــه بتــوان آن را بــه
مرزهــای ایران محــدود کــرد؛ بلکه ایــن انقــاب بهصراحت
و از ابتــدا «آرمانهــای جهانــی» در ســر داشــت و مقاصــد
فراملــی را دنبــال میکــرد .انقــاب نقطــه آغــاز تحــول بــود؛
تحولی کــه مرحلــه نخســت آن ،برانــدازی ســلطنت پهلوی
بود .اما گامهــای دیگری نیــز در میان بود که بایــد بهتدریج
برداشــته میشــد .از ایــن رو ،رهبــر انقــاب در دهــه اخیــر،
بســیار بر مفهوم «تمدن نوین اســامی» تأ کید کردنــد و آن را
صــورت خالصهشــده آرمانهــای انقــاب دانســتند .بــر این
اســاس ،ایــران باید بــه «مهــد» و «گرانیــگاه» تمدن اســامی
تبدیــل شــود و عمدهتریــن نقــش را دراینبــاره ایفــا نمایــد.
ایشــان مراحل پنجگانهای را ترســیم کردند که مشــتمل بود
بر« :انقــاب اســامی»« ،نظام اســامی»« ،دولت اســامی»،
«جامعه اسالمی» و در نهایت «تمدن اســامی» .ما اکنون در
مرحله ســوم قرار داریــم و باید بــرای تحقق آن تــاش کنیم،
امــا درعینحــال نبایــد غفلــت کنیــم کــه در مراحــل بعدی،
پیــشرو داریم که جهان
هدفهای عامتر و فراگیرتــری نیز
ِ
اسالم را دربرمیگیرند.
 .۵دنباله مسیر انقالب ،به دشواری گذشته نیست

رهبر انقالب،
بهصراحت
ما را مخاطب
خو یش خوانده
و خواستهها
و توقعاتش را
با ما در میان
نهاده است .ما
باید بیدرنگ و
دغدغهمندانه،
احساس
مسئولیت کنیم و
نسبت خود را با
مفاد و مضامین
این بیانیه
مشخص ساز یم

دشواری گذشتهها
«دنباله این مسیر [ ]...به گمان زیاد ،به
ِ
نیست ».این ســخن بدان معنی است که انقالب به «ثبات»
و «طمئنینــه» دســت یافتــه و تکانههــا و تنشهــای بعدی،
ویرانگــر و دشــوارتر از مراحل قبلی نیســتند .مــا از گردنههای
پیــشرو ،دشــوارتر از
ســخت عبــور کردهایــم و گردنههــای
ِ
گردنههایــی نیســتند کــه تاکنــون از آنهــا عبــور کردهایــم.
انقالب از هفتخــوان گرفتاریهــا و تنگناهای طاقتفرســا
عبــور کــرده و اینــک در دهــه پنجــم حیــات خویــش ،بــا
چالشهایــی روبهرو نیســت که نســبت به گذشــته ،مــا را در
وضع ســختتری قــرار دهــد .ظرفیتهــا و قابلیتهایی که
انقالب کسب کرده ،او را در برابر هجوم مشکالت و مشقتها
توانمند کرده و توازن قوا به نفع انقالب تغییر کرده است.
 .۶انقالبیگریّ ،امالمسائل است
«[جوانــان بایــد] نــگاه انقالبــی و روحیــه انقالبــی و عمــل
جهادی را به کار بندند».
ســر ماندگاری انقــاب و ّ
ّ
ســر تمــام فتوحــات و توفیقــات آن،
ِ
«انقالبیگری» است .با از دســت رفتن انقالبیگری ،همهچیز
بهراحتی فرو خواهد پاشــید و انقالب ،به عقــب رانده خواهد
شــد .بیاعتنایی بــه انقالبیگــری و مالمــت و تحقیــر روحیه
انقالبــی ،مصیبــت و بــای بزرگــی اســت کــه اگــر در میــان
حاکمان و در جامعه نفوذ کند ،ورق برخواهد گشت و دشمن
بر ما غالب خواهد شد .در دوره تاریخی اخیر ،از آنجا که رهبر
انقالب دریافتنــد که کســانی بهعنوان «عقالنیــت» و «علم»
و «سیاســتورزی حرفهای» ،در پی «فراموشــاندن انقالب»
هســتند و میخواهنــد انقالبیگــری را تخطئــه کننــد ،آنقدر
بر مفهوم و معنــای انقــاب و انقالبیگــری اصــرار ورزیدند که
بینظیر و بیســابقه بود .این روند ،همچنان نیــز ادامه دارد
و در این بیانیه نیز جلوهگر است.

نظریهای که راهنمای عمل است

کاری کــه بــر عهــده ماســت ،ایــن اســت کــه ایــن بیانیــه را
بهعنوان یک متن راهبردی و راهگشــا ،در دستور کار خویش
قرار دهیم و متناســب با هر یــک از مطالبــات و مقاصد نهفته
در آن ،برنامهریــزی و تدبیر کنیم .رهبــر انقالب ،بهصراحت
مــا را مخاطب خویــش خوانده و خواســتهها و توقعاتــش را با
ما در میان نهاده اســت .ما باید بیدرنــگ و دغدغهمندانه،
احساس مســئولیت کنیم و نســبت خود را با مفاد و مضامین
این بیانیه مشخص سازیم.
این نوشــته ،خطوط اصلی و عمده حرکت مــا را در دهههای
آینده ،روشــن کــرده و همانند نظریــهای کــه راهنمای عمل
اســت ،در برابــر ما قــرار گرفته اســت .اینک مــا باید بــه فهم و
درک عمیــق آن همــت گماریم و آنــگاه از طریق تقســیم کار،
ترجمــه و تحقــق عملیاتی بخشهــا و پارههــای مختلف آن
را بر عهــده گیریم .این کار ،مــردان مرد میطلبد؛ کســانیکه
ّ
میتواننــد بــه تاریــخ ،در کلیتــش بنگرنــد و بــرای خویــش،
رسالتهای بزرگ و تعیینکننده تعریف کنند و در این راه ،از
ّ
ایمان و ارادهای برخوردار باشــند که هیچ مانع و مشقتی ،آن
را متزلزل و متوقف نگرداند.
دوره جدید
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فرایند مستمر
نظام سازی

عبداهلل شهبازی ،پژوهشگر تاریخ سیاسی

در واژگان سیاســی  ،دو مفهــوم «رژیم» و «نظــام» متفاوت
ً
اســت« .رژیم» معمــوال به حکومتــی اطالق میشــود که با
اتکا بر قهر و غلبه میتواند ســلطه خــود را بر جامعهای مســتقر کند
ولی بهطور نسبی قادر به ایجاد پیوند طبیعی با تاروپود آن جامعه
نیســت .بدینســان« ،رژیم» فاقــد آن توانمنــدی و کارمایــه درونی
اســت که با جامعه پیوند ارگانیک برقرار کند و به ایــن دلیل پس از
ً
دورانی ،معموال نــه چندان طوالنی ،حذف میشــود یا از درون میپاشــد« .نظام سیاســی» نیز
میتواند ،به دالیل عدیده ،چنین سرنوشــتی یابد ولی در دورانی طوالنیتر و به تأثیر از عواملی
بزرگتر و عمیقتر.
در دوران اســتعماری (از ســده شــانزدهم تا بیســتم میالدی) و پسااســتعماری (از سده بیستم
68
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میالدی تــا امروز)  ،یعنــی دورانی که بهتدریــج «غرب جدید»
تکویــن یافــت و حاکمیــت جهانــی خــود را مســتقر کــرد ،در
بسیاری از کشورهای «جهان پیرامونی» چنین «رژیم»هایی
پدیــد آمدنــد؛ در بســیاری مــوارد بــا دخالــت مســتقیم و
غیرمســتقیم کانونهای قدرت جهانی و به شــکلی تحمیل
شــده بر جوامع بومــی و فاقــد پیوندهــای طبیعــی بــا تاریخ و
فرهنگ و ســنن آن جوامع .بدینســان« ،رژیم»های سیاسی
عمری مستعجل داشتند و به دلیل جابجایی مدام این نوع
حکومتهــا بهویژه در دو ســده اخیــر بخش مهمــی از جهان
معاصر با تالطمهای سیاسی فراوان مواجه بوده است.
در مقابــل ،در جوامعــی کــه بــا انقطــاع مــدام در ســیر تحــول
طبیعی سیاســی مواجه نیســتند ،تسلســل و تــداوم نهادها و
ساختارهای اجتماعی و سیاسی برای دورانی طوالنی بهطور
نسبی حفظ میشــود و «نظام سیاســی» پدید میآید« .نظام
سیاســی» با جامعه پیونــد طبیعــی مییابــد و بخشهایی از
آن بــه ســاختارها و نهادهای مدیریــت جامعه بدل میشــود
بــه نحوی کــه حذف ایــن بخشهــا قابــل تصور نیســت .در
جهــان امــروز ،در برخــی جوامــع غربی ،کــه تداوم و تسلســل
نظم سیاســی طی چند سده حفظ شــده ،برخی ســاختارها و
نهادهای اجتماعــی چنین وضعی یافتــه و به ســازوکار و ابزار
مدیریت جامعه بدل شدهاند.
حکومــت پهلــوی ،بــه دلیــل انحطــاط و فروپاشــی درونــی
ایران در اوائل ســده بیســتم میالدی ،بهویژه تأثیرات بسیار
عمیق و مهلک جنگ اول جهانــی ( )۱۹۱۸ -۱۹۱۴بر جامعه
ایرانی ،در دهه  ۱۹۲۰میالدی مســتقر شــد ،در دوران ترسیم
جغرافیــای سیاســی جدیــد منطقــه از ســوی قدرتهــای
پیروزمنــد در جنــگ بهویــژه اســتعمار بریتانیــا .ایــن وضــع
مختص بــه ایران نبــود و سراســر منطقــهای را کــه در واژگان
متــداول «خاورمیانــه» نــام گرفتــه (شــامل بخــش مهمــی از
غرب آســیا و قســمتی از شــمال آفریقا و بخــش اروپایی ترکیه
جدیــد) دســتخوش دگرگونیهــای بزرگ کــرد و به تأســیس
دولتهای جدید ،بهویژه بر ویرانه ســرزمین پهناور عثمانی
مغلوب در جنگ ،انجامید.
حکومــت پهلــوی ،بــر بنیــاد اســتراتژی کــه قدرتهــای
پیروزمنــد در جنــگ جهانــی اول بــرای «خاورمیانــه جدیــد»
تعریف کردند ،باید به نظم سیاســی مقتدری تبدیل میشد
که بــدون تحمیل هزینــه مالی بــر غرب ،بــا ثــروت ایرانیان،
اهداف قدرتهای بزرگ غربی را در منطقه محقق کند.
در سیاســت داخلــی ،حکومــت پهلــوی بــر بنیــاد انــگاره
«اســتبدادگری خوب» تکویــن یافت که آرمــان تجددگرایان
غربگــرای ایرانــی دوران مشــروطه بــود .آنــان ایــن انــگاره
را مســتقیم یــا غیرمســتقیم از متفکــران سیاســی دســتگاه
اســتعماری بریتانیــا آموختنــد .ایــن راهی اســت که پیشــتر،
در ســده هیجدهــم میــادی ،روســیه رفتــه بــود در دوران
حکومت پطــر اول ،که به «پطر کبیر» شــهرت یافتــه ،مقارن
با اواخر صفویــه در ایــران .در اوائل ســده نوزدهــم ،مقارن با
دوران فتحعلی شــاه و نخســتین سالهای ســلطنت محمد
شــاه قاجار در ایــران ،محمــود دوم ،ســلطان عثمانــی ،مدل
«اســتبدادگری خوب» را از غرب اخذ کرد و محمدعلی پاشــا،
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حکمــران مصــر ،نیــز همزمــان آن را تجربــه کــرد .در ایــران،
اندیشــه «اســتبدادگری خــوب» از نیمــه اول ســده نوزدهــم
میــادی ،بهطــور عمــده از طریــق کارکنــان وزارت خارجــه و
ســایر کســانی که بــا «اصالحــات» محمود دوم آشــنا شــدند و
نامهایــی چــون «مــدارس رشــدیه» را در عثمانــی شــنیدند،
بهتدریــج وارد شــد و ســرانجام در کــوران ناکامیهــای پــس
از نهضــت مشــروطه در قالــب آرمــان «دیکتاتــوری مصلــح»
سربرکشید و پایه استقرار حکومت پهلوی قرار گرفت.
محققینــی ژرفنگــر پیامدهــای عمیــق تخریبــی ایــن
اقدامــات «اصالحی» را بــرای جوامع فوق شــناختهاند و آن را
عامــل بســیاری از نابســامانیهای پســین روســیه و عثمانی
و مصــر دانســتهاند .آیزایــا برلین ،متفکــر بریتانیایــی ،درباره
پیامدهــای اقدامــات پطر در روســیه مینویســد« :پطر طبقه
کوچکی از مردان نو پدید آورد که نیمه روســی و نیمه خارجی
بودند؛ در روســیه بــه دنیا آمــده ولــی در خــارج درس خوانده
بودنــد .این مــردان در طول زمــان هیئت حاکمــه کوچکی از
مدیــران و دیوانیــان دولتــی پدید آوردنــد که باالی ســر مردم
قــرار داشــتند و دیگــر در فرهنــگ ...آنهــا ســهیم نبودنــد؛
برای همیشــه از آنهــا بریــده بودند… بــه این ترتیــب ،گروه
کوچــک فرمانفرمایــان از تــوده عظیــم فرمانبــرداران دورتر و
دورتر میشــدند ».اســتانفورد شاو ،عثمانیشــناس برجسته
آمریکایــی ،مینویســد« :تنها در ســده نوزدهم میــادی و در
نتیجــه نفوذ غــرب بود کــه کشــور عثمانــی درواقع بــه نوعی
حکومــت مطلقــه و متمرکز ،کــه اروپــا از دیربــاز آن را انتخاب
کــرده بــود ،دســت یافــت ».و هلــن ریولیــن ،اســتاد تاریــخ
دانشگاه دولتی نیویورک ،محمدعلی پاشا را هم «بنیانگذار
دولــت ملــی» در مصــر میدانــد و هــم «بنیانگــذار تمامــی
مصائب اقتصــادی و اجتماعی کــه جامعه مصر تا بــه امروز از
آن رنج میبرد».
تجربــه ایــران را بایــد بــه ســه تجربــه دردنــاک تاریخــی فوق
افــزود .در هیچ یک از این چهار کشــور «اســتبدادگری خوب»
نتوانســت به اســتقرار نظمی درونیشــده و با ثبــات بینجامد
کــه بــه عکــس ســاختارها و نهادهــای کارآمــد پیشــین را نیز،
کــه گاه بســیار کهــن و ریشــهدار و انتخابــی و مردمــی بودنــد،
نابود کــرد .پیامــد تجربه حکومــت پهلــوی در ایران اســتقرار
حکومتی اقتدارگرا و متکی بر دیوانســاالری حجیم و متمرکز
بود که دوامش متکی بر حمایت قدرتهــای غربی بود .این
دیوانساالری با درآمدهای نفتی عجین شد و هیوالیی پدید
آورد کــه در واژگان سیاســی جدیــد «دولــت رانتیــر» یــا «دولت
نفتی» نامیده میشــود؛ دولتی که از جامعــه تغذیه نمیکند،
بهطور عمــده بر درآمدهای نفتی متکی اســت و بــه این دلیل
به تعبیه ســازوکارهای افزایش تولید ملی عالقه واقعی ندارد.
بعالوه ،به دلیــل ثروتی کــه از طریق فــروش ذخایر انــرژی به
دســت میآورد این امکان را دارد که طر حهای تخیلی خود را
اجرا کند بیآنکه به سود و زیان مادی و معنوی آن بیندیشد.
بدینســان ،برای  ۵۴ســال در ایران «رژیم» ی اســتقرار یافت
که ،بهرغم تأثیرات مهمش بر فرهنگ و سیاســت و اقتصاد،
هیچــگاه «نظــام» نشــد .در تمامــی ایــن دوران حکومــت
پهلوی اندامی بود که نه کوشید و نه توانست با بافت جامعه

رفتار سیاسی
حضرت امام
خمینی(ره) و
حضرت آیتاهلل
خامنهای در این
دوران چهل ساله
بر «نظامسازی»
استوار بوده است

ایرانی پیوند طبیعی برقرار کند و ســرانجام جامعــه آن را دفع
کرد .انقــاب اســامی ایران هــم دفع ایــن «انــدام تحمیلی»
بــود و هــم ،تــا حــدودی و بــه انحــاء مختلــف ،وارث نهادها
ُ
و ســاختارها و خــرده فرهنگهایــی کــه در دوران حکومــت
پهلوی پدید آمد.
تصــور میکنم اکنــون زمــان بلــوغ چهل ســالگی اســت و باید
از «تجربــه» نیز گفــت .البتــه که انقــاب جامعــه ایرانــی را به
معنــای واقعــی زنــده کــرد .البتــه کــه انقــاب مبــداء تحولــی
شــگرف در تاروپود جامعه ایرانی بود .البته که انقالب ،برای
نخســتین بار در تاریخ معاصر ایران« ،آحاد مردم» را به عناصر
تأثیرگذار در سرنوشــت سیاسی کشــور بدل کرد؛ پدیدهای که
در نهضت مشروطه ،بهجز برخی شهرهای بزرگ و در مقیاسی
اندک ،نبــود .و البته که در چهل ســال گذشــته ناکارآمدیها
و اشــتباهات فراوان بــود که منافاتی بــا تأثیر بــزرگ انقالب در
احیای جامعه ایرانی نــدارد .از منظر من ،قیاس نابجا اســت
اگر انقالب اســامی ایــران را بــا انقالب فرانســه در اواخر ســده
هیجدهــم میالدی مقایســه کنــم کــه در تاریخنــگاری غرب
جایــگاه منحصربفــرد بــدان دادهانــد و «انقــاب کبیــر» ش
خواندهانــد .ولــی شــاید نمیدانیــم که ایــن «انقــاب کبیر»،
بهرغــم تأثیــرات عمیقــش در تکوین تمــدن جدید غــرب ،تا
هفــت دهــه بعــد (کمــون پاریــس  )۱۸۷۱پیامد مســتقیمش
استقرار سلطنتهایی به شــدت فاســد و جنگ و کشتار و فقر
و پریشانی کممانند در سرتاسر قاره اروپا بود .تصویر دردناکی
که ویکتــور هوگــو در «بینوایــان » ارائــه داده واقعی اســت و به
شــهر یــک میلیونــی پاریــس ســه دهــه پــس از «انقــاب کبیر
فرانســه» ،عصر لویی فیلیپ اورلئان ،تعلق دارد که از شــدت
فساد به «سلطنت بورژوازی» شهرت داشت.
رفتار سیاســی حضرت امــام خمینــی(ره) و حضــرت آیتاهلل
خامنــهای در ایــن دوران چهــل ســاله بــر «نظامســازی»
اســتوار بوده اســت .این «حکومت جدید» وارث ساختارها و
نهادهای دوران پهلوی بود؛ و بهطور عمده با همان نهادها
و ســاختارها ،و در برخی موارد با همــان نگرشهای فکری-
کارشناسی و در برخی موارد در ضدیت با نگرشهای فکری-
کارشناســی پیشــین ،راه نو را آغــاز کرد و مکــرر و مکــرر تجربه
کرد .بارها و بارهــا در تنگناهــا ،حداقل در نزد خــود و بیآنکه
آشــکارا بیان کنیم ،از عدم ورود رهبری بــرای حل معضالتی
بزرگ ،که بهنظرمــان با دخالت مســتقیم رهبــری قابل حل
است ،شکوه کردهایم .به گمانم ،رمز درک این رفتار رهبری
را باید در ســیره نظامســازی دو رهبر نظام جمهوری اســامی
جستجو کرد و تالش صبورانه برای نهادینه کردن حکومتی
که باید «نظام» باشــد نه «رژیم»؛ آنگونه که در این ســخنان
رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان
رهبری ۱۷ ،شــهریور  ۱۳۹۰بیان شده اســت« :نظامسازی -
که گفتیم امام بزرگوار ما بر اســاس مبانی فقهی ،نظامسازی
کرد  -یک امــر دفعــی و یکباره نیســت؛ معنایش این نیســت
که ما یــک نظامی را بر اســاس فقه کشــف کردیم و اســتدالل
کردیــم و ایــن را گذاشــتیم وســط ،و ایــن تمــام شــد؛ نــه،
اینجوری نیست .نظامسازی یک امر جاری است؛ روزبهروز
بایستی تکمیل شود ،تتمیم شود».
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نگاهی به مفاهیم اساسی
خارجی نظام انقالبی
در سیاست
ِ

مرزبندی مشخص
با دشمن

محمد جمشیدی ،عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بیانیــه رهبــر معظــم
انقالب اســامی با عنوان
«گام دوم انقــاب» در ابعــاد
مختلــف بــه مســاله سیاســت
خارجــی و روابــط بینالملــل
میپــردازد .برخــی از ایــن ابعــاد
مربوط به سیاســت خارجی جمهوری اســامی اســت و برخی
دیگــر بــه نــوع تحــوالت و پویشهــای راهبــردی در محیــط
بینالملل اشــاره دارد .فهم نوع ادراک رهبــر انقالب از فرآیند
تحوالت از گذشــته تــا آینده ،بــرای هر صاحبنظــری دارای
اهمیت راهبردی است.
برای تبییــن بهتر چیســتی و علــل رویکــرد سیاســت خارجی
طــرح شــده در گام دوم انقــاب باید بــه این نکتــه توجه کرد
کــه اکنــون پــس از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی،
«اصــل انقالب»
همچنان مســاله غرب بهخصــوص آمریکا،
ِ
اســت .به عبــارت دیگــر ،آمریــکا نــه تنها بــا انقالب اســامی
و نظــام برآمــده از آن یعنــی جمهــوری اســامی کنــار نیامــده
بلکه آن را تهدید نیــز تلقی میکند .در دوره ترامپ بیشــترین
حمــات علیــه «ماهیــت و اصــول انقالبــی» کشــور انجــام
شــده اســت .گروه اقــدام ایــران کــه مســتقر در وزارت خارجه
آمریکاســت ،در گزارشــی اعــام میکند ایــران تنهــا حکومت
انقالبی باقی مانده در روی زمین اســت که آمریکا باید کار آن
را یکسره کند .در واقع مفهوم کلیدی سیاست خارجی دولت
ترامــپ در قبــال ایــران انقــاب اســت و تمــام خواســتههای
آنها از جمله شــروط  ۱۲گانه پامپئو در قبال ایــران نیز متمرکز
بــر همیــن کنــار گذاشــتن دســتاوردهای انقــاب اســامی در
عرصههــای مختلف اســت .بــه این ترتیــب ،راهــکار مدنظر
آمریــکا بــرای عــادی شــدن ایــران در محیــط بینالملــل،
«انقالب ُزدایی از جمهوری اســامی» است .به عبارت دیگر،
از منظر دشمن این انقالب اسالمی اســت که ایران را حتی به
لحاظ مادی ،قدرتمند کرده اســت و رفع تهدیــد ایران تنها از
طریــق انقالب ُزدایــی از سیاســت خارجی جمهوری اســامی
میسر اســت .اینک با فهم این چارچوب میتوان به اهمیت
تاکید رهبری بر مساله انقالب و لزوم تداوم آن پی برد.
صرف گالیههای آمریکا از مخرب بودن انقالب اسالمی برای
منافع غرب ،شــاهدی بر درســتی موضع رهبری اســت مبنی
بر اینکه تاریخ چهل ســاله انقالب بدون خیانــت به آرمانها
سپری شــده اســت .ایشــان در چند مورد تصریح میکنند که
ً
هــدف انقــاب صرفــا گرفتن حکومــت نبــوده و دغدغــه آن،
ً
برخالف آنچه غربیها ترویج میدهند ،صرفا بقای رئالیستی
نیســت .بلکه از آنجا که این حکومت مبتنی بر اسالم و مردم
است صرف سلطه نه مشروعیت میآورد و نه مقبولیت.
راهبردی نظام انقالبی
مفهوم
ِ
از سوی دیگر ،هم استراتژیستهای آمریکایی نظیر کسینجر و
هم برخی از چهرهها و مسئولین غیرانقالبی کشور این جمله
را تکرار میکنند که ایران باید بیــن دو گزینه «دولت -ملت»
بودن یا «نهضت انقالبی» بودن انتخاب کند .برخالف این،
راهبردی «نظام انقالبی» تاکید میکند .این
بیانیه بر مفهوم
ِ
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دو با هم تناقضی ندارند چراکه اولی ساختار را نشان میدهد
و دومی آرمان را .گرفتن انقالب از جمهوری اسالمی به معنی
گرفتــن آرمــان و هویت از آن اســت .امــروز هیچ کشــور مهمی
در دنیا وجود نــدارد که سیاســت خارجیاش متأثــر از آرمان و
هویتش نباشــد .به عبارت دیگر ،این هویت اســت که حتی
منافع را مشخص میکند .نظام انقالبی به معنی جستجوی
واقعبینانه آرمانهای یک ملت اســت .بد نیســت کســانی که
نقش هویت ،آرمانها و ارزشــها در سیاســت خارجــی ایران را
نقد میکننــد نگاهی بــه اســناد امنیت ملــی آمریــکا بیندازند
چراکه همواره یک فصل از این اســناد به پیشــبرد ارزشــهای
آمریکایــی اختصاص دارد .نظام سیاســی بــدون ارزش هرگز
مولد «قدرت نرم» باشد و لذا هرگز نمیتواند داعیه
نمیتواند ِ
حرف جدیــد در روابــط بینالملل را داشــته باشــد .فهــم این
مســائل نشــان میدهد چرا تأ کید بر عنصر انقالب و چیستی
معنــای آن در عرصــه سیاســت خارجــی اهمیــت دارد .بــه
عبارت دیگر ،انقالب اســامی باعث پیشــرفت و قدرتیابی
جمهوری اســامی شــده و هرجا جمهوری اســامی با مشکل
مواجــه شــده اســت ناشــی از عقبگــرد و غفلــت و دلزدگــی
مسئولین از انقالب اسالمی بوده است .این مضمون چند بار
در بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است.
مرزبندی با دشمن
مفهوم مهــم دیگر در عرصه سیاســت خارجــی« ،مرزبندی با
دشمن» است .این امر در ابتدا نیازمند پذیرش وجود دشمن
ً
و دشــمنی اســت و ثانیا نیازمند مرزبندی با آن اســت .برخی
در داخــل قائل به وجود دشــمن نیســتند و علت مشــکالت را
سوءتفاهم معرفی میکنند و راهکار را گفتگو ،تعامل و ادغام
در غــرب میدانند .برجام شــاهد مثــال خوبی بــر ُبطالن این
فرضیه اســت .رهبــر انقالب ضمــن اینکــه قائل بــه گفتگو با
دشمن درباره مشــکالت حلشدنی اســت اما راهحل را ادغام
در غــرب نمیبینــد و بــر مرزبنــدی تأ کیــد میکنــد .مرزبندی
فقط در عرصــه هویت نیســت بلکــه یکــی از کارکردهــای آن
اینســت کــه منافــع خــود را بهتــر تشــخیص میدهیــد .اگــر
مرزبنــدی وجــود نداشــته باشــد شــاید حتــی منافــع دشــمن
را بهجــای منافع خــود تعریــف کنند .نمونــه بارز کســی که با
دشمن مرزبندی نکرد محمد مرسی رئیس جمهور مصر پس
ً
از بیداری اســامی اســت که نهایتا با حمایت آمریــکا از کودتا
سرنگون شد.
افول آمریکا و قدرتیابی فزاینده جمهوری اسالمی
مســاله ســوم مربــوط بــه تحــوالت ژئوپلتیــک اســت .رهبــر
انقــاب از بــروز تحــول در مناســبات جهانــی و قــرار گرفتن ما
در یــک نقطــه عطف تاریخــی خبــر دادهاند کــه ایــن ارزیابی
مورد تأیید صاحبنظــران و حتی ســرویسهای اطالعاتی از
جمله جامعه اطالعاتی آمریکاســت .بهعبــارت دیگر همه بر
این باورنــد که موقعیت کنونی ما شــبیه دورانهای تاریخی
کنگــره ویــن در  ،۱۸۲۵دهههــای  ۱۹۲۰و  ۱۹۴۰و وقــوع
جنگهای جهانی و فروپاشــی شــوروی در  ۱۹۸۹است .این
تحــوالت در منطقــه خاورمیانــه در قالــب بیــداری اســامی و

رهبر انقالب
ضمن اینکه قائل
به گفتگو با دشمن
درباره مشکالت
حلشدنی است
اما راهحل را
ادغام در غرب
نمیبیند و بر
مرزبندی تأ کید
میکند .مرزبندی
فقط در عرصه
هو یت نیست
بلکه یکی از
کارکردهای آن
اینست که
منافع خود را
بهتر تشخیص
میدهید

پیامدهای آن و همچنیــن در قالب ناتوانی آمریــکا از تمرکز و
مدیریت منطقه خودنمایی میکند .دو عنصر کلیدی در این
رابطه اهمیــت دارد :اول ناکامی جریان و پروژه سکوالریســم
در خاورمیانــه اســت کــه جریانهــای اصلــی فکــری آمریــکا
اکنــون بــه ایــن مســاله اشــاره دارنــد و شکســت دولتهــای
سکوالر منطقه نیز نتیجه آن شکست بزرگتر است .دوم رشد
جمعیــت مســلمانان در منطقــه و جهــان و گرایــش فزاینــده
مســلمانان به زندگــی بر اســاس شــریعت اســت .اینها همه
ارزیابیهایی هستند که دولتهای غربی نیز به آنها تصریح
میکننــد .ایــن بســتر نوظهــور زمینــه قدرتیابــی فزاینــده
جمهوری اسالمی را فراهم آورده است .این فرآیندها به ضرر
منافــع راهبردی غرب هســتند و لذا در اینجاســت کــه معلوم
میشــود چــرا آمریــکا بــا انقــاب اســامی همچنــان مخالــف
است؟ یعنی هر دو عنصر انقالبی بودن و اسالمی بودن.
چرا در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست؟
حرکت انقالب اســامی نــه تنها بــه راحتــی میتوانــد منطقه
را از دســت آمریکا خــارج ســازد و منافع راهبردی واشــنگتن و
متحدانش را با چالش اساســی مواجه کند بلکه میتواند آثار
جدیدی در عرصه فرا منطقه داشــته باشــد .بــه همین دلیل
اســت که بیانیه رهبر انقالب ،گام دوم و مســیر پیــشرو را در
ســطح بینالمللــی تعریف میکنــد .جالــب اینجاســت که در
حالی که برخــی در داخل با اتخــاذ رویکــرد تجدیدنظرطلبی
ً
این ایــده را مطرح میکنند که اساســا انقالب ایران ،اســامی
نبوده اســت تحلیلگران غربی در باب چهل ســالگی انقالب
تاکید آ گاهانهای داشــتند که این انقالب ،از اســاس اسالمی
بــوده اســت و دیــدگاه تجدیدنظرطلبــان را رد میکردنــد .بــا
خواندن این مقاالت این ســؤال به ذهن متبادر میشــود که
علت تأ کید دشمن بر اسالمی بودن انقالب چیست؟
در پاســخ باید گفت هدف آنها این اســت که با افزایش فشــار
بــر مــردم و محاصــره تبلیغاتــی و نــاکام نشــان دادن انقــاب
اســامی ایــن الگــو را بــرای مــردم منطقــه شکســتخورده
نشــان دهند .بــه عبارت دیگــر ،بــرای غرب واضح اســت که
رشــد اســام و اســامگرایی در جهان یک واقعیت اســت و راه
مدیریت آن اینســت که با تخریــب الگوی ایــران ،اجازه طی
شدن مســیر انقالب اســامی ایران برای فرایندهای نوظهور
در منطقــه داده نشــود .چنیــن درک راهبــردی میتوانــد بــه
این ســؤال نیز پاســخ دهد که چــرا «در مورد آمریــکا حل هیچ
مشــکلی متصــور نیســت و مذاکــره بــا آن جــز زیــان مــادی و
ً
معنــوی نــدارد ».علــت این اســت کــه آمریــکا اساســا بــا خود
ً
این هویــت و موجودیت مبتنــی بر آن مشــکل دارد نــه صرفا
بــا رفتارهای ما .مســاله آمریــکا با ایــران ،ماهیت ماســت و تا
زمانی که این نــوع تفکر در آمریکا غالب اســت طبیعی اســت
که کار آمریکا مشکلسازی برای ایران است نه حل مشکل.
نکته پایانی اینکه این بیانیه باید مورد توجه سیاستگذاران
در عرصه سیاســت خارجــی و امنیــت ملی قــرار گیــرد .بر این
اساس ،باید طراحی برای گام دوم انقالب مبتنی بر بازیگری
در ســطح بینالمللی و حفــظ و پیشــبرد هویــت و آرمانهای
انقالب اسالمی در دستور کار قرار گیرد.
دوره جدید
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 10راهبرد سیاست خارجی
در چهل سال دوم

الگویی نوین
در نظام بینالملل
مسعود اسداللهی ،کارشناس و تحلیلگر مسائل بینالمللی

بیانیه گام دوم شــامل مطالب بســیار مهمــی بهخصوص
در زمینــه سیاســت خارجــی و روابــط جمهــوری اســامی
ایران اســت کــه در اینجــا به صــورت محــوری هر کــدام را شــرح و
بسط خواهم داد.
 .۱اولیــن نکتــه مهمــی کــه ایشــان در زمینــه سیاســت خارجــی
مطرح کردهاند این اســتکه ایران هیچگاه آغازگر هیچنوع جنگ ،درگیری و تنش با دولت و
کشور دیگری نبوده است.
این دیگران بودند کــه مثل صدام یا آمریکا یا عربســتان آغازگر تنش ،درگیــری و توطئه علیه
ایــران بودند .این مســئله بســیار مهم اســت .چرا که نشــاندهنده سیاســت مســالمت آمیز و
در حقیقت مثبت ایران اســت کــه بهخصوص با کشــورهای همســایه هــمکاری میکند و به
دنبال ایجاد آشــوب و بیثباتی در منطقه نیســت .این اتهامی اســت که غربیها و اکنون نیز
عربســتان به ایــران میچســبانند .رهبر انقــاب نیز بــا صراحت عنــوان کردهاند که مــا آغازگر
نبودهایــم اما هرگاه تنشــی به مــا تحمیل شــود پاســخ محکمــی خواهیــم داد .بنابراین عدم
شروع تنش از سمت ایران به معنای ضعف ما نیست.
ایــران در عیــن قــدرت ،اقدامی بــه ایجــاد بیثباتــی نمیکنــد و به همیــن خاطــر هنگامی که
دیگران چنین اموری را به ایران تحمیل کنند ما با قدرت پاسخ داده و خواهیم داد که نشان
قدرت ماست .اما هیچگاه از این قدرت سوء استفاده نکردهایم.
 .۲نکتــه دیگر که حضرت آیتاهلل خامنهای به آن اشــاره داشــتهاند این اســت که انقالب
اســامی ایران هیچگاه از ابتدا تاکنون بیرحم و خونریز نبوده اســت .این پاسخی است که
به عملکرد گروههای افراطی چون داعش و تکفیریهای وهابی که اســام خشن ،وحشی و
منزجر کننده را به دنیا ارائه دادهاند تا مردم دنیا و حتی مســلمانان را از اسالم اصیل بترسانند
و منزجر کنند و مانع رســیدن پیام اســام به گوش مردم دنیا شــدهاند .این نکته بســیار مهم
اســت و ما بایســتی در تبلیغاتمــان و در دفاع از اســام این مــورد را در نظر داشــته باشــیم که
وحشــیگری این گروهها را از ســاحت اســام مبــرا کرده و بــه دنیا اعــام کنیم چنیــن حرکاتی
هیچ ارتباطی با اسالم ندارد.
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 .۳رهبــر معظــم انقــاب در بیانیهشــان اعــام کردنــد که
هدف انقالب اســامی ایجاد تمــدن اســامی و آمادگی برای
طلــوع خورشــید والیــت عظمــی حضــرت صاحــب الزمــان
ّ
عجلاهلل تعالی فرجه اســت .مطلب بســیار مهمی اســت به
این معنا کــه ایدههای بــزرگ مثــل وحدت جهان اســام به
معنای واقعی و تشــکیل امت واحــده در زمان آقــا امام زمان
محقق خواهد شــد .وظیفهای که بر عهده داریم این اســت
که زمینــه را آمــاده کــرده و بــرای آن دوره آماده شــویم و این
آمادگــی از طریــق ایجــاد تمــدن اســامی اســت .در حقیقت
فرهنــگ و ارزشهــای اســامی را بایســتی ارائــه دهیــم و در
حکومــت اســامی آن را اعمــال کنیــم تــا زمانیکــه حضــرت
صاحب ظهور میکنند با پایه و اساســی که وجــود دارد اقدام
به گسترش عدل الهی و تمدن اسالمی در سراسر دنیا کنند.
 .۴رهبر انقالب میفرمایند تجربهای که انقالب اســامی
ارائــه داده اســت تجربهای بیســابقه بــوده کــه همانند آن
وجود نداشته است .در حقیقت راه طی شده مشابهی وجود
ً
نداشته که قبال دیگران آن را آزموده باشند و انقالب اسالمی
در حقیقــت ادامــه آن راه باشــد .ایــن مطلــب اشــاره دارد به
الگوهای انقالبی و اســامی که در تاریخ معاصر و شاید قرون
قبلی شــاهد آن بودیم .حــال از دید انقالبهــا؛ انقالبهای
سوسیالیســتی ،لیبرالیســتی ،قومیتــی و اســتقاللطلبانه را
ً
شــاهد بودیم .ایشــان تاکیــد میکننــد انقــاب اســامی ابدا
از جنس هیــچ یــک از ایــن انقالبهــای دیگر نیســت و یک
تجربــه تازه اســت و مبتنــی بــر راه طی شــده توســط دیگران
نیســت .حتی از طــرف گروههای اســامگرایی کــه در جهان
ً
اســام اینهــا را دیده بودیــم که بعضــا هنوز هم حضــور دارند
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الگوهایــی را بــرای مبــارزه و فعالیت ارائــه میدهنــد .اینکه
ایشــان میفرماینــد الگــوی انقــاب اســامی ایــران الگویی
متکی به خود اســت و با این الگوهــا و عملکردهای تاریخی
ً
موجــود ارتباطی نــدارد و لذا الگوی ما بایســتی کامال شــفاف
به دنیا ارائه شود یک نکته اساســی و مهم در تحلیل جریان
انقالب اسالمی است.
همــه مــا میدانیــم کــه در دوران پــس از جنگ جهانــی دوم
یــک نظــام دوقطبــی بــر دنیــا حاکم شــده بــود .ولی ایشــان
معتقدنــد که بــا پیــروزی انقــاب اســامی در حقیقــت نظام
دوقطبــی بــه نظــام ســهقطبی تبدیل شــده بــود .ایــن مورد
نشــاندهنده این اســت که شــعاری کــه جمهوری اســامی
و مــردم ایــران در طــی انقــاب میدادنــد کــه نــه شــرقی نــه
غربی جمهــوری اســامی در حقیقت اشــاره به همیــن نظام
ســهقطبی دارد کــه جمهوری اســامی نه وابســته بــه بلوک
شــرق و نــه غــرب بــوده اســت و الگویــی متفــاوت از آن دو
قطب را ارائــه داده و تبدیل به قدرتی بزرگ شــده که اکنون
تعیینکننــده بســیاری از تحوالت اســت .جالــب اینکه بعد
از فروپاشــی شــوروی دوباره این نظــام ســهقطبی تبدیل به
نظام دوقطبی میشــود اما این دوقطبی بــا دوقطبی دوران
جنگ ســرد متفــاوت اســت .در دوران جنگ ســرد کمونیزم
در مقابل سرمایهداری قرار داشــت اما در نظام دوقطبی بعد
از فروپاشــی شــوروی ،اســام در مقابــل اســتکبار قــرار گرفته
اســت .این تعبیر بســیار زیبا نشــان میدهد چرا جهان غرب
و نظام ســرمایهداری تا این انــدازه کمر به مبــارزه و مواجهه
با جمهوری اســامی بســته اســت .چرا که این نظــام الگوی
قدرتمنــدی را از یــک قطــب قــدرت جدیــد بــه دنیــا عرضــه
میکند.

رهبر انقالب
مرزبندی با
دشمن را در بحث
مصلحت نظام
بیان میکنند .به
مصلحت نظام
است که با دیگر
کشورها مرزبندی
داشته باشیم
نه اینکه تنها
به کلیات اکتفا
کنیم و مسائل را
مبهم بیان کنیم
به گونهای که
مشخص نباشد
دوست و دشمن
کیست

 .۵از جملــه دیگر مــوارد اساســی بیانیه اشــاره بــه افزایش
چشــمگیر بینــش سیاســی آحــاد مــردم ایــران در اثــر انقــاب
اســامی اســت .انقالب اســامی ایران بر پایه جهــل و ناآ گاه
نگه داشــتن مردم شــکل نگرفته اســت بلکه برعکس .پایه
انقالب اسالمی ایران بر اساس علم ،آ گاهی و بصیرت مردم
است و از آ گاهی مردم نه تنها واهمه ندارد بلکه رسالت خود
میداند تا آ گاهی مردم به باالترین ســطح برســد و به همین
خاطر میبینیم مردم ایران طی چهل ســال گذشــته مواضع
بســیار درخشــانی در مســائل بینالمللی از جمله فلســطین و
تحوالت ســالهای اخیر منطقه و بــروز گروههای خطرناک
تکفیــری و  ...اتخــاذ کردهانــد .مــردم ایــران درک درســتی
از ســیر وقایع داشــته و اســیر عملیات و جنگ روانی گسترده
رسانههای غربی و منطقهای نشدهاند .این دستاورد بسیار
بزرگ سبب شد مردم ایران در مقابل نهادهای استکباری و
فشارهای استکبار جهانی تسلیم نشوند.
 .۶رهبر معظم انقالب چند ســال قبل ســه اصل بنیادین
در سیاســت خارجــی را بر اســاس عزت ،مصلحــت و حکمت
مطــرح کردنــد کــه بــر اســاس ایــن مــوارد دولــت جمهــوری
اســامی بایســتی روابط خود را در صحنــه بینالملل تنظیم
کنــد .در این بیانیه مصادیق و شــاخههایی از این ســه اصل
مطرح شــده اســت .در زمینه عزت منظور ایشــان عزت ملی
اســت یعنــی ملــت ایــران ملــت عزیــزی اســت ،ســلطهپذیر
نیســت و در مقابــل فشــارها مقاومــت کــرده و ســر تعظیــم
فرود نمــیآورد .این مــورد را دولــت بهعنــوان نماینده ملت
بایســتی در سیاســت خارجی اعمال کند .عزت ملی بایستی
در سیاســت خارجــی و روابط خارجــی ایران با دیگر کشــورها
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نمایان باشــد نه اینکــه ملت از عــزت برخوردار باشــند اما در
زمینه روابط خارجی دولت در موضع ضعف عمل کند.
 .۷در مســئله حکمــت نیز رهبــر انقالب به روابــط خارجی
اشاره دارند .به این معنا که هرچند ما انتقادات گستردهای
به نظام اســتکبار جهانی داریم ولی مصلحت ما این نیست
کــه ارتبــاط خــود بــا جهــان را قطــع کنیــم بایســتی در عیــن
حــال کــه روابطمــان را بــا دیگر کشــورها حفــظ میکنیــم اما
روابطمان بر اســاس مصلحت و مرزبندی با دشــمن باشــد.
ً
یعنــی کامــا آ گاه باشــیم که خــط و محــور تقابــل و خا کریز
اصلی که در مقابل دشــمن ترســیم شــده اســت ،کجاست و
حدود خود را از دشمن جدا کنیم.
رهبر انقالب مرزبندی با دشــمن را در بحــث مصلحت نظام
بیان میکنند .به مصلحت نظام اســت که با دیگر کشــورها
مرزبندی داشته باشــیم نه اینکه تنها به کلیات اکتفا کنیم
و مسائل را مبهم بیان کنیم به گونهای که مشخص نباشد
دوست و دشمن کیست.
بایستی رودربایستی را کنار گذاشــته و با شجاعت و حکمت
دوســت را از دشــمن جــدا کــرده و ایشــان را بــه مــردم و دنیــا
معرفــی کرد تــا نشــان داده شــود کــه ایــران بــه دنبــال قطع
ً
روابط بــا دنیا نیســت بلکــه صرفــا در مقابــل دشــمنی برخی
دولتها موضع قوی و تقابلی خواهد گرفت.
 .۸از نــکات مهــم دیگــری که رهبــر انقالب در ایــن بیانیه
به آن اشــاره کردند ،مفهوم نهضت بیداری اســامی اســت.
از اواخر ســال  ۱۳۸۹تحوالت جدیدی در جهان عرب اتفاق
افتاد و چندین نظام در تونس ،مصر و یمن ســرنگون شدند
و این بحث از طرف جمهوری اســامی مطرح شــد که از این
تحــوالت بــه عنــوان بیــداری اســامی یــاد کردند .بســیاری
از افــراد بیــداری اســامی را بــه معنــای تــاش ملتهــای
مسلمان برای اقامه حکومت اسالمی میدانستند اما انتقاد
داشــتند که در تونــس ،مصــر ،یمــن و لیبــی و ...ندیدیم که
نظامهــای جدیــد ادعــای برپایی حکومت اســامی داشــته
باشــند و به همین خاطر مطرح کردند که بیداری اســامی با
واقعیتهای صحنه منطبق نیست.
ً
رهبــری کامال شــفاف بــه این نکتــه اشــاره میکنند کــه این
تحــرک جدیــد تحــت عنــوان نهضــت بیــداری اســامی بــر
اســاس الگوی مقاومت در برابر ســلطه آمریکا و صهیونیسم
به وجود آمده اســت .یعنی معنــای بیداری اســامی از منظر
ایشــان بیداری ملتهای مســلمان بــرای مقاومــت در برابر
ســلطه آمریــکا و صهیونیســم اســت و ایــن تعریفــی واضــح و
منطبق با تحوالت منطقهای اســت .بنابراین شبههای که
عدهای در مــورد مفهوم دقیق بیــداری اســامی ایجاد کرده
بودند را پاسخ میدهد.
 .۹در مــورد محور شکســت سیاســتهای آمریــکا در غرب
آســیا و زمینگیر شــدن هــمکاران آمریــکا میتوان ســاعتها
حــرف زد و تحلیــل کــرد .نکتــه اینجاســت کــه در ابتــدای
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در ابتدای انقالب
وضعیت بهگونهای
بود که آمر یکا با
بهکارگیری چند
نفر ایرانی خود
فروخته تالش کرد
تا کودتا راه بیندازد
و فکر میکرد با
انجام کودتایی
همچون  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲میتواند
انقالب اسالمی
را سرنگون کند؛
اما اکنون بعد
از چهل سال
وضعیت به
جایی رسیده که
آمر یکا فکر میکند
برای مقابله با
ایران خودش به
تنهایی نمیتواند
کاری انجام
دهد و به دنبال
ائتالفسازی
است

انقــاب اســامی زمانــی کــه انقــاب بســیار نوپــا بــود ،ابتکار
عمــل در منطقه در دســت آمریــکا و ُعمالش بــود .جمهوری
اســامی در موضــع اقداماتی بــود که آنهــا انجــام میدادند.
در حقیقت ابتکار عمل باعث میشــد تا ایــران تنها از موضع
تدافعی به اقدامات آنها پاســخ دهد .این مورد ســبب شده
بود تا ما در درون مرزهای خودمان مورد حمله قرار بگیریم.
چالشهایی بســیاری وجود داشــت .آمریکاییها به دنبال
ً
ً
کودتا در داخل ایــران بودند یــا مثال آیــا واقعا رابطه بــا آمریکا
و وجــود ســفارت آمریــکا در ایــران بــه مصلحــت جمهــوری
اسالمی بود یا خیر؟!
با توجه بــه تجاربــی که از دخالــت آمریــکا در امور کشــورها و
انجــام کودتاهــا وجــود داشــت ،بحــث ادامــه فعالیتهای
ســفارت آمریکا در ایران که با امنیت ملی جمهوری اســامی
انطباق نداشت ،پیش آمد.
همچنیــن در روز اول پیــروزی انقــاب ،ســفارت رژیــم
صهیونیســتی نیــز تعطیــل شــد زیــرا وجــود ســفارت رژیــم
صهیونیســتی در ایران با ماهیت جمهوری اســامی انطباق
نداشــت و بــه همین دلیــل جمهــوری اســامی این ســفارت
را تحویــل نماینــدگان فلســطین داده و آن مکان بــه عنوان
سفارت فلســطین تعیین شــد .حتی میدان و خیابان مقابل
سفارت را نیز با نام فلسطین نامگذاری کردند.
ایــن چالشهــا در ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی وجــود
داشــت و جنگی که صدام تحمیل کرد نیز باعث شد تا ایران
از داخــل مورد هــدف قرار گیــرد اما بعــد از چهل ســال اکنون
میبینیم که در خصوص قدرت ایران در خارج از مرزهایش
چالش وجود دارد.
چالشــی که اکنون رژیم صهیونیســتی در رابطه با ایران دارد
حضور قوی ایران در فلســطین ،لبنان و ســوریه است .حال
شــما ببینید از کجا شــروع کردیــم و بــه کجا رســیدیم .حتی
اتهاماتی که غربیها در خصــوص نفوذ ایران در یمن ،عراق
و  ...میزننــد یــا فراتــر از آن در کشــورهای آمریــکای التیــن
صحبــت از نفــوذ ایــران در ونزوئال و روابــط گســترده ایران با
چندین کشــور آمریکای التین مثــل کوبا بولیوی و ..نشــان
میدهد که چــه انــدازه قــدرت و توانایی جمهوری اســامی
ایران در زمینه شکســت سیاســتهای آمریکا چــه در داخل
ایران و چه در کشورهای آمریکای التین موفق بوده است.
نمونه دیگــری که رهبــر انقالب بــه آن اشــاره دارند چالشــی
اســت که ایران برای آمریکا و همپیمانهایش بهخصوص
رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده است.
در زمــان جنــگ تحمیلــی چالــش ایــن بود کــه مانــع فروش
ســاح بــه ایــران شــوند و آنقــدر در ایــن کار پیــش رفتند که
ً
حتی مانع فروش ســیم خاردار -که یک وسیله صرفا دفاعی
اســت و با آن نمیتوان هیچنوع هجومی را طراحی کرد -به
ایران میشدند .حتی به شرکتهای ژاپنی فشار وارد کردند
تــا از فــروش خودروهــای ژاپنــی بــه ایــران خــودداری کننــد
چراکــه از ایــن خــودرو در جنــگ اســتفاده میکردیــم .یعنی
چالــش در آن زمــان تا این حد گســترش پیــدا کرده بــود .اما
اکنــون آنچنــان قــدرت جمهــوری اســامی گســترش پیدا
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کرده کــه چالش آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی این اســت که
چگونــه مانــع فــروش ســاحهای پیشــرفته ســاخت ایــران
بــه گروههــای مقاومــت شــوند .زمانــی رژیــم صهیونیســتی
ارسال هر نوع ســاح پیشــرفته برای حزباهلل را خط قرمزی
میدانســت کــه نســبت بــه آن موضعگیــری خواهــد کــرد.
اکنــون حتــی کار بــه جایی رســیده کــه خــط قرمــزی فراتر را
مطرح میکنند .رژیم صهیونیســتی حضور ایــران در منطقه
و بهخصــوص در ســوریه را بهعنــوان خــط قرمــزی بزرگتــر
عنوان میکنند.
ایشــان درباره شکست سیاســتهای آمریکا اشــاره میکنند
کــه در ابتــدای انقــاب وضعیــت بهگونــهای بــود کــه آمریکا
بــا بهکارگیــری چنــد نفــر ایرانــی خــود فروختــه تالش کــرد تا
کودتا راه بینــدازد و فکر میکــرد با انجــام کودتایی همچون
 ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲میتواند انقالب اســامی را ســرنگون کند؛
اما اکنــون بعد از چهــل ســال وضعیت بــه جایی رســیده که
آمریکا فکــر میکند بــرای مقابله با ایران خــودش به تنهایی
نمیتواند کاری انجام دهد و به دنبال ائتالفســازی است.
آمریــکا تــاش میکنــد ائتــاف بزرگــی از کشــورهای غربــی و
عربی معاند را دور هم جمع کــرده و ائتالفی قوی علیه ایران
به وجــود بیــاورد .این مســئله بزرگتریــن دلیل بــر موفقیت
نظام جمهوری اســامی اســت که از آن وضعیــت در ابتدای
انقالب به جایی میرســد که آمریکا با تمــام قدرتش نیازمند
تشــکیل ائتــاف علیــه ایــران اســت .همــه ایــن موفقیتها
از دیــد حضــرت آقــا براســاس عــزت جمهــوری اســامی و بــا
مدیریــت مدیران جهــادی به وجــود آمده اســت .یعنــی اگر
بخواهیــم این مســیر چهــل ســالهای که بــا عــزت و حکمت
به جایی رســیده که ایران یکی از قدرتهــای بزرگ منطقه
اســت را ادامه دهیم بایســتی مثل چهل ســال قبل مدیریت
جهادی بــر روابط خارجی ما حاکم باشــد و سیاســت خارجی
بخشــی از سیاســتهای مــا بــه عنــوان یــک نظــام انقالبــی
استکه بایستی با عزت و حکمت و مصلحت عمل کند.
درباره مرزبندی با صراحت و شــفافیت ایشــان به این نکته
اشــاره دارنــد کــه عــاوه بــر آمریــکای جنایــتکار تعــدادی از
دولتهــای غربــی و اروپایی نیــز خدعهگــر و غیرقابــل اتکاء
هســتند .نظام جمهــوری اســامی مدتها تــاش میکرد تا
نشــان دهد که نظام آمریکا دولتی فریبکار اســت .خیلیها
به این نکته شک داشتند و این مسئله را نوعی افراطگرایی
در سیاســت خارجــی ایــران میدانســتند اما بــا ســر کار آمدن
ترامپ آنقــدر ایــن خصوصیت آمریکا آشــکار شــد کــه اکنون
دیگــری نیــازی بــرای اســتدالل آوردن در مــورد فریبکاری
آمریکا وجود نــدارد .اکنــون ما گامــی رو به جلو برداشــته و از
این مســئله عبور کردهایم .برخی از کشورهای اروپایی مثل
انگلیس ،فرانســه و حتی آلمان نیز خدعهگر هستند و تالش
دارنــد تــا چهــره متفاوتــی از آمریــکا را نشــان دهند تــا اعتماد
مسئولین جمهوری اسالمی را جلب کنند.
خانم مرکل چندی قبــل نکته مهمــی را در کنفرانس مونیخ
مطرح کرد و به صراحت گفت که میان کشــورهای اروپایی
و آمریکایی اختالف راهبردی درباره ایران وجود ندارد بلکه

اگر بخواهیم
این مسیر چهل
سالهای که با
عزت و حکمت
به جایی رسیده
که ایران یکی از
قدرتهای بزرگ
منطقه است
را ادامه دهیم
بایستی مثل چهل
سال قبل مدیر یت
جهادی بر روابط
خارجی ما حاکم
باشد و سیاست
خارجی بخشی
از سیاستهای
ما به عنوان یک
نظام انقالبی
استکه بایستی
با عزت و حکمت
و مصلحت عمل
کند

اختــاف تاکتیکی نســبت به برخــورد با ایــران دارنــد .از نظر
من این مطلب صریحترین اعتراف یک مقام اروپایی اســت
که بهرغم ادعایی که نســبت به خروج آمریکا از برجام دارند
یا سیاســتهای افراطی چه در خصوص ایران و چه در مورد
بســیاری از توافقنامههای بینالمللی که آمریکا از آن خارج
شــده اســت از دید ســران اروپایی تفاوت تاکتیکی است .به
همراهــی اروپائیــان نیــز نمیتــوان اعتمــاد کــرد .هــر لحظه
امکان دارد موضع واحدی با آمریکا پیدا کنند و این مســئله
را بایستی دیپلماتهای ما و متولیان سیاستهای خارجی
مد نظر داشته باشند.
 .۱۰نکتــه پایانــی کــه بایســتی عرض کنــم این اســت که
در بیانیــه گام دوم مســئله مهمــی را مطــرح کردنــد در ایــن
مــورد کــه نبایســتی از تهدیــدات آمریکاییهــا و حتــی برخی
کشــورهای اروپایــی ترســید .اینهــا در حقیقــت بــه دنبــال
عملیــات روانــی هســتند تــا بــر رونــد تصمیمســازی میــان
مسئولین جمهوری اسالمی تأثیر بگذارند.
آمریــکا در وضعیتی نیســت تا بخواهــد جنگی را علیــه ایران
شــروع کند .اکنــون آمریکا بــر اثــر جنگهاییکــه در منطقه
بــه راه انداختــه اســت بنابــر اعتــراف رســمی ترامــپ حــدود
هفت تریلیون دالر هزینه کردهاند بدون اینکه دســتاوردی
آنچنانــی داشــته باشــند .بنابرایــن تهدیــدات آمریکاییها
توخالی اســت اما این مــورد را بهوســیله یک عملیــات روانی
انجام میدهند.
مسئولین جمهوری اسالمی بایســتی از پوچی این تهدیدات
آ گاه باشــند .آمریــکا در وضعیتــی نیســت تــا ایــن تهدیــدات
را عملــی کنــد و از طرفی نبایســتی تحــت تأثیر ایــن عملیات
عقبنشینی کنیم.
آمریــکا نشــان داده اســت کــه اگــر در مقابلــش یــک قــدم
عقبنشــینی کنیــم در حقیقــت راضــی بــه یــک قــدم
نمیشــوند .در حقیقت آمریکا حســن نیــت را با حســن نیت
پاســخ نمیدهد بلکه این مــورد را دلیل بر ضعــف میگیرند.
رهبری بر ایــن نکته اصرار دارند که نظام جمهوری اســامی
ایران نبایســتی از موضع انقالبی خود کوتــاه بیاید و در پایان
نیز اشــاره میکنند مخالف مذاکره با اروپائیان نیستند اما در
خصوص آمریکا بهطور کامل با هــر گونه مذاکرهای مخالف
هســتند .در حقیقــت اصــل مذاکــره بــا آمریــکا بــدون در نظر
گرفتن نتیجه آن ،پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
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کارکردهای گفتمانی بیانیه گام دوم انقالب

طرحی نو
درباره فردایی دیگر
سعید اشیری ،پژوهشگر و نویسنده

بیانیه گام دوم ،با ساخت و نظام ارزشهای جامعه ارتباط
تنگاتنگ و دوسویهای دارد؛ از سویی بر ساخت اجتماعی و
مسائل واقعی جامعه و در امروز و فردا تأثیرگذار است و از سوی دیگر
برآمده و تأثیرپذیر اســت از بافــت اجتماعی و تاریخ گذشــته و دیروز
انقالب .بر این اساس ،تحلیل کارکردها و تأثیر این بیانیه بر اکنون
و آینده ،از نکات مهم و متناسب با مقوله جامعهپذیری این بیانیه
خواهد بود؛ به ســخنی دیگر اینکه ایــن بیانیه چه ظرفیتهایــی دارد و با تمهید شــرایطی چه
ضعفهایی از جامعه شناسایی و رفع میکند و چه افقهایی را فراروی ما میگشاید.
 .1همگرایی فکری و وحدت امت
از راهبردیترین مســائل جامعــه دینی ــ از صدر اســام تا امروز ــ مســئله وحدت مســلمین بوده
اســت .بیانیه گام دوم ،در ســطوح مختلــف جامعه میتوانــد ــ و باید ــــ مایه و منبــع همگرایی
فکری شــود .بر اســاس اشــتراکات و همگراییهای فکری اســت که جامعه در الیــه هنجارها
ُ
و کنشهــا نیز بــه همگرایــی و وحــدت نزدیــک میگــردد و بر اســاس روندی کــه از الیــه فکر تا
ُ
کنش اجتماعی محقق میشــود ،ســاختارهای جامعه نیز از این فرآیند تأثیر خواهد پذیرفت و
بهتدریج ،استحکام ساخت درونی نظام و جامعه اسالمی ،افزونتر خواهد شد.
ایــن همگرایــی ،در تــداوم والیتپذیری جامعــه از ولیفقیه نیز ســهمی بســزا خواهد داشــت؛
ً
توصیهها و دستورهای رهبری ،قطعا در جامعهای که همگرایی فکری و وحدت اجتماعی در
آن رو به تزاید اســت ،بهتر و درستتر فهم و اجرا خواهند شــد .عمق تأثیر واقعی این بیانیه نیز
در چهار ســطح کلیت جامعه ایران ،منطقه غرب آسیا ،جهان اســام و جبهه مقاومت جهانی
علیه استکبار قابل پیجویی است.
 .2تعریف و وضوح بیشتر
ایــن نکتــه مهمــی در مباحــث روششــناختی اســت کــه راهحلهــا و روشهــا بــا مســئله (یــا
مســئلههای) مــا متناســب هســتند .اگــر در مســیر پیچدرپیــچ و ُپرحادثــه نظامســازی و
جامعهسازی دینی ،گاهی در انتخاب راهحلها ،مسیرهایی را بهدرستی انتخاب نمیکنیم،
بخشی از علت این وضع را باید در شناخت نادرست مسئلههای اصلی کاوید .بیانیه گام دوم
انقالب ،فهرســت منســجم و دقیق و تعریفشــدهای از موضوعات اصلی و مســائل اساسی ما
را در یــک پیوســتار زمانی (از گذشــته تا آینده) فــراروی میگشــاید .در این بیانیــه ،اصلیترین
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای جامعه ما طرح و تعریف میشوند.
 .3انسجام و نظاموارگی
ً
عطف به بند پیشــین ،ما در این بیانیه ،صرفا با فهرســتی از مســائل و مفاهیم اصلی و کلیدی
نظام اسالمی روبهرو نیستیم .این گونه نیســت که این کلیدواژگان مهم ،فهرستوارهای در
متن بیانیه باشند .بین این کلیدواژگان مهم ،روابط معنایی خاصی برقرار است که این روابط
معنایی ،برگرفته از کاربرد این کلیدواژگان در یک منظومه اندیشه است.
این بیانیه ،شــعاع و تصویــری کلی و متنی فشــرده و برآمده از ســپهر و منظومــه فکری انقالب
اســامی اســت؛ و حاکــی از قــوت نظــام فکــری صاحــب ســخن .کارکرد مهــم ایــن بیانیــه نیز
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چنیــن خواهــد بــود کــه مــردم و مســئوالن و نخبــگان،
دریافتــی از منظومــه مســائل کلیدی کشــور خواهند داشــت
و از رهیافتهــای جزئینگــر ،خطــی و غیــر سیســتمی در
تحلیــل مســائل اساســی ایــران ،فاصلــه خواهنــد گرفــت.
فرامــوش نکنیم کــه همــواره در جامعه ایــران ،بــا رفتارهای
زمانآ گاهانــه مردم در موســم فتنههــا و دشــواریها رو به رو
بودهایم و نزدیکترین شــاهد این مدعا ،راهپیمایی ُپرشــور
و گســترده مــردم در  22بهمــن  97اســت .ایــن زمانآ گاهــی
وقتی با رهیافت منظومهوار دیدن مسائل و مفاهیم اصلی و
کلیدی نظام اســامی ،تلفیق شــود ،عمق و کارکرد اجتماعی
بسیار بیشتری خواهد یافت.
 .4نظام اولویتدهی
در امر جامعه چه چیزی مهمتر اســت؟ این پرسشی است که از
رأس تا قاعــده جامعه ،همــواره ـ چه آ گاهانه و چــه غیر التفاتی
ـ بــدان توجه میکنند .مــردم همواره در پی چیزی هســتند که
مهم اســت و مســئوالن و حاکمان هــم؛ و ســاختارهای جامعه
همــواره در صدد تأمیــن امور مهم جامعه اســت .مســئله وقتی
شــکل پیچیدهتری به خود میگیرد که ما فرصتهــا و امکانات
محــدودی داریــم و نیازهــا و مســائلی گســترده ،مــا را احاطــه
کردهانــد؛ در اینجــا اســت که مســئله «انتخــاب» بــرای جامعه
ً
شهــا بایــد مبتنی بر
موضوعیت پیــدا میکنــد؛ و قاعدتــا گزین 
«مهمها» باشــند .در بیانیه گام دوم انقالب ،بــا منظومهای از
«امور مهم» روبهرو هستیم؛ این نکته ،بسیار بنیادی است که
ما در شناخت مســائل جامعه و تمدن خود ،با فهرستی بلندباال
لهــا و عرصههای
و ُپرشــمار از انواع و اقســام مســئلهها و راهح 
حرکــت عمومــی رودررو باشــیم یــا بــر اســاس ِحکمــت دینــی و
عقالنیت انقالبی و با نوعی آرمانگرایی واقعبینانه« ،ســامانه»
نســازی
و فضای منســجمی از «امور مهم نظام» و فرآیند تمد 
اسالمی پیش چشم ما گذارده باشــند .این بیانیه ،ضمن ارائه
منطقی در «اصلی-فرعی کردن امور» دسـ ِـتکم به دو پرسش
ما درباره نظام اولویتدهی پاسخ میدهد:
یــک) چه چیــزی باید بــرای مــا مهــم و مبنایی باشــد که ما
کمتر بــدان امــور مهم توجــه کردهایم؟ بــه عنــوان نمونه ،در
بخشــی از این بیانیه آمده« :گفته شده اســت که ایران از نظر
ظرفیتهای اســتفاده نشــده طبیعــی و انســانی در رتبه اول
جهان اســت ».پیجویی این نکتــه در گزارشهای عملکرد
بخشهای مختلف اجرائی ،چنین نشان میدهد که توجه
به ایــن قبیــل گزارشهــا و شــاخصها ،در پایینتریــن درجه
اهمیــت بــوده و در پیشــینه گزارشهــای کارشناســی ،کمتر
بدان اشاره شده است.
دو) چــه چیزی مهــم و مبنایی اســت و ما باید بیشــتر بدان
توجه کنیم؟ در نگاه رهبر انقالب ،نظام اسالمی «اینک وارد
دومیــن مرحلــه خودســازی و جامعهپــردازی و تمدنســازی
شــده اســت ».و «نکتــه مهمــی کــه بایــد آیندهســازان در نظر
داشته باشند ،این است که در کشــوری زندگی میکنند که از
نظر ظرفیتهای طبیعی و انســانی ،کمنظیر است ».در این
بیانیــه ،نــکات و مضامینــی از این دســت بســیار فراوانند که
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نسبت گذشته و امروز ما را با آیندهای روشن تعیین میکنند.
ِ
 .5تثبیت و استقامت
حرفهــای اصلــی ایــن بیانیــه ،تکــرار و تأ کیــد بــر حرفهای
اصلــی و مبنایــی گذشــته انقــاب اســامی اســت .بــر همین
اســاس اســت کــه انقــاب اســامی «تجدیدنظرپذیــر و اهل
انفعــال نیســت ».و «بــه هیــچ بهانــهای از ارزشهایــش که
بحمــداهلل بــا ایمــان دینــی مــردم آمیختــه اســت ،فاصلــه
نمیگیــرد ».و «از نظریه نظــام انقالبی تا ابد دفــاع میکند».
ایمان گذشته
ِ
داللت این گزارهها حاکی از لزوم اســتقامت بر ِ
تا اکنون و تثبیت نظریه نظام انقالبی است.
 .6هماهنگی ،ارجاع و ارتباط بینامتنی
مضامیــن و محورهــای موضوعــی ایــن بیانیــه را میتــوان
از گذشــتههای دور در اندیشــه انقــاب اســامی کاویــد و
ُ
بازجســت .جایجــای ایــن بیانیــه برخاســته از نظریههــا و
بیانات متعددی است که از سالیان گذشته تا اکنون ،از زبان
دید خواننده،
رهبر انقالب به دست ما رسیده اســت .از زاویه ِ
بایــد ایــن بیانیــه را در بافتــار متــون گذشــته انقالب اســامی
دید گوینده ،این
خواند و در آن با تعمق نگریســت؛ و از زاویــه ِ
بیانیــه ناظر بــه انســجام داللتهــای درونی نظام و ســامانه
فکری گوینده آن اســت .به ســخن دیگــر ،با مبنا قــرار دادن
این بیانیه ،اینگونه نیســت که ما بــا تعارضهای مفهومی و
مضمونی در یک اندیشه سینه به سینه شویم ،بلکه گذشته
اندیشــه رهبر انقالب ،مــدام در تأیید انگارههــا و نظریههای
پسین اســت؛ ســیری تدریجی و اســتکمالی در نظام اندیشه
که با حفظ مبانــی و اصول به امروز رســیده اســت و طرحی نو
درباره فردایی دیگر میگشاید.
 .7زمانآ گاهی و تعمیق زمان
عمقبخشی به مقوله زمان و افقگشــاییهای بلندمدت در
حرکت تمدنی جامعه ،کارکرد دیگر و مهم این بیانیه اســت؛
توجه واقعبینانه به شرایط واقعی امروز و ترسیم آیندهای که
«ما میتوانیم» بدان دست یازیم.
ناامیــدیُ ،رویــه دیگر فراموشــی آینده اســت .جامعــهای که
ُ
زمان آینده
به بارش بارقههای پرحجم امید آراســته اســتِ ،
خود را بلنــد و بلندتر درمییابــد .از همینجا اســت که بخش
ویــژهای از این بیانیــه معطوف بــه این جمله طالیی اســت:
«آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیتهای عینی
تکلیف ما نیز بر همین نکته بنیاد گرفته
است ».و مهمترین
ِ
اســت« :تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد .ایــن،
نخستین و ریشهایترین جهاد شما است».
ُ
 .8اسوگی و الگومندی
راه جامعهســازی و تمدنســازی را پــی گرفت؟
چگونه بایــد ِ
بخشــی از پاســخ بدیــن پرســش را بایــد در وجــه نرمافــزاری
تمدن نوین اسالمی دانست :سبک زندگی اسالمی .تحلیلی
از چگونگــی تحقــق ایــن مهــم در یــک فضــای میانــه ،بیــن

گذشته اندیشه
رهبر انقالب ،مدام
در تأیید انگارهها
و نظر یههای
پسین است؛
سیری تدر یجی
و استکمالی در
نظام اندیشه که
با حفظ مبانی و
اصول به امروز
رسیده است و
طرحی نو درباره
فردایی دیگر
میگشاید

دو وجــه آرمانگرایانــه و الگومنــدی جامعــه تعیین میشــود؛
در آرمانگرایــی ،ســخن از کمــال مطلــوب و وضــع معهودی
اســت کــه فــرد و جامعــه (و حتــی تاریــخ) میخواهنــد بــدان
ُ
برســند ،امــا در الگوســازی ،پیگیــری یــک اســوه ،نمونــه و
شــرایط تعینیافته اســت که خود را به فــرد و جامعــه معرفی
میکند .اگر ما در جامعه ،مدام از آرمانهــای بلندپروازانه در
دوردســتها ســخن بگوییم ،ایــن البته کارکردهــای خاص
خــود را خواهــد داشــت ،امــا وقتــی درباره الگوســازی ســخن
میگوییم ،بایــد بدانیــم که الگــو ،بایــد واضــح و همهفهم و
جامعهپذیر باشــد .در غیر این صورت ،افــراد جامعه خواهند
گفت :من اگر الگویی را نمیشناســم و یــا نمیتوانم بفهمم،
چگونــه میتوانــم آن را در زندگــی تکــرار کنــم و بر اســاس آن
رفتار کنــم؟ اهمیت و کارکــرد این بیانیه ،در همین جا اســت
ً
کــه صرفــا بلندنگــر و آرمانگــرا نیســت ،بلکــه بــه واقعیتها و
عینیتها نیز به طور مکرر ارجاع میدهد.
 .9گفتمانسازی
از کارکردهــای مهــم و قابــل توجــه بیانیــه گام دوم انقــاب،
حرکــت از معانــی و انگارههــا بــه ســوی گفتمانهــا اســت.
گفتمانســازی ،فرآینــد همهگیــر کــردن یــک مفهــوم و یــک
معرفت بــا اســتفاده از برنامهریزی مــداوم و دائمــی تبلیغی و
با هدف میانی رشــد اندیشــه ،بینش و باور همراه با احساس
مســئولیت و تعهد جامعه و با هدف نهایی رشد اعمال صالح
در جامعــه اســت؛ بــه ســخنی دیگــر ،گفتمانســازی دینــی،
فرآیند تحقق اهداف تبلیغ دینی و اسالمی است.
ِ
گفتمان ،شــرایط و وضعیتی اســت که افراد جامعــه میتوانند
در آن تفاهم داشــته باشــند ،شــرایطی که در آن ،نوعی توافق
ـ به صــورت آ گاهانه یا ناآ گاهانــه ـ در میان افــراد جامعه برقرار
اســت کــه میتواننــد چیزهایــی را معنــادار بداننــد و بــه درک
مشــترکی از آنها رســیده باشــند؛ بنابراین ا گــر امکان و شــرایط
فهم مشترک در جامعه وجود نداشته باشد ،هر اقدام و گفتگو
و ارتباطــی در ســطح جامعــه غیرممکن خواهــد بــود؛ از این رو
گفتمان را باید «شــرایط تفاهــم و مفاهمه در جامعــه» بدانیم.
ـان جامعه اســت؛
بر این مبنــا ،بــاور عمومــی ،تجلیگاه گفتمـ ِ
گفتمان یعنــی آن وضعیتی که یک ســخن (یــک آرمان ،یک
معرفت و )...مــورد تفاهم ،قبول و پذیــرش عموم مردم تلقی
شــود و مــردم بــه آن توجــه کننــد؛ گفتمــان جامعه ،مفهــوم و
معرفتی اســت که در ُبره ـهای از زمان در یــک جامعه همهگیر
میشود .بیانیه گام دوم انقالب ،متنی است که از سوی رهبر
انقــاب ،در رأس اقتدار و مدیریت نظام اســامی و بــا توجه به
کارکردهای همگرایی فکری ،افزایش وضوح و تعریف ،ایجاد
متــر ،تثبیت
انســجام و نظاموارگــی ،اولویتدهــی به امور مه 
معارف گذشــته و توصیه به اســتقامت ،ارجاع به گفتمانها و
اندیش ـههای پیشــین ،زمانآ گاهــی و تعمیق زمــان در فرآیند
ُ
تمدنــی ،اســوگی و الگومنــدی در نظــام شــناخت و گرایــش و
ُ
کنش جامعــه و بازخوردگیری از حرکت و ســیر تحولی جامعه و
نقد آن با ضابطهها و شاخصههای انقالبی شکل یافته و اینها
همه ،بخشی از کارکردهای گفتمانی این بیانیه هستند.
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تحلیل و
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مقایس ـ ـ ـ ــه انقالب اسالمی با سایر ان ـ ـ ــقالبهای معاصر

چهل سال
بدون ݣݣخیانت به آرمانها
مصطفی ملکوتیان ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

انقالب اسالمی ایران در حیطهها و زمینههای مختلف ،در
میان انقالبهای معاصر جهان منحصــر به فرد و بی نظیر
است .بررسی انقالبها و مقایسه آنها در چند موضوع کلی چیستی،
وقوع و نتایج یا پیامدها  ،که هر یک بــه موضوعات کوچکتر قابل
تفکیکاند ،صــورت میپذیرد .به عنوان مثال ،در بیان چیســتی،
ویژگیهــا و ماهیــت ،آرمانهــا ،رهبــری و نیــز نقــش مــردم در یــک
انقالب مورد توجــه قرار میگیــرد و در بیــان وقوع ،انقــاب و در بیــان نتایج به زمینههــا ،علل و
عوامــل زمینهســاز و دارای نقــش در ســاخته شــدن و پیــروزی آن انقــاب و در بیــان نتایــج ،به
ِ
پیامدهای داخلی و بینالمللی انقــاب توجه گردیده و مورد مقایســه با انقالبهــای دیگر قرار
میگیرد .بدیهی است که وضعیت چیستی انقالب ،در وقوع و نتایج نیز تأثیر آشکار دارد.
در این یادداشــت در پی آن هستیم به گونهای مقایسهای ،با مقایســه انقالب اسالمی با سایر
انقالبهای معاصر به بازخوانی فرازهایی از بیانیه گام دوم انقــاب که رهبر فرزانه انقالب به
مناسبت عبور موفق و افتخار آفرین انقالب اسالمی از  ۴۰سالگی صادر فرمودند ،بپردازیم.
الف .انقالب اسالمی بزرگترین و مردمیترین انقالب معاصر
در بیان انــواع انقالبها تاکنون دســتهبندیهای مختلفی صورت گرفته اســت که مهمترین
و مشــهورترین آنها ،تقســیم انقالبها به انقالب بزرگ (اجتماعی) و انقالب سیاســی است .در
یک انقالب سیاسی ،تغییرات ایجاد شده اندک و بیشتر سیاسی و میزان مشارکت و میزان مردم
شــرکتکننده نیز درصد کمــی از تودههاســت .در حالی کــه در یک انقــاب بزرگ ،میــزان مردم
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حاضر در صحنه بیشتر و نوع و حجم تغییرات ناشی از انقالب
نیــز باالتــر و در حیطههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی،
سیاسی (داخلی و سیاست خارجی) و اقتصادی است.
انقــاب اســامی هــم از نظــر حجــم داخلــی ناشــی از انقالب
و هــم میــزان تأثیرگــذاری بینالمللــی و هــم از نظــر اقشــار و
گروههای شــرکتکننده و میــزان حضور مردمــی در صحنه،
ســرآمد انقالبهــای معاصــر اســت .از نظــر مقایســهای
ً
صاحبنظــران متفقالقولنــد که تقریبــا تمامی اقشــار مردم
 که بــه همیــن دلیل بــه ایــن انقــاب فراطبقاتی نیــز گفتهمیشــود  -بــه جــز جمعیــت اندکــی یعنــی وابســتگان رژیــم
پهلوی در صحنــه انقالب حضــور یافتند .این حضور بســیار
گســترده و بینظیر بــه رهبــری قاطــع و هوشــیارانه حضرت
امــام(ره) توانســت بــه ســرعت در همــه شــهرها و روســتاها،
صحنه را در اختیار گرفته و امکان هر گونــه ابتکار عملی را از
رژیم شاه و حامیانش ســلب و انقالب را به سرعت و با تلفات
و خسارات نسبی کمتر به سوی پیروزی رهنمون گردد.
در حالــی کــه میدانیــم حضــور و مشــارکت مردمــی در
انقالبهایــی ماننــد انقــاب ســال  ۱۷۸۹فرانســه و انقــاب
سال  ۱۹۱۷روســیه بســیار پایین و فقط شــامل برخی از اقشار
اجتماعی بوده است.
در  ۴۰سال گذشته حضور مردم در صحنه نیز همواره انقالب
را از نقشــهها و توطئههــای ضدانقــاب داخلــی و حامیــان
خارجیاش حفظ نموده اســت که به عنــوان نمونه میتوان
بــه حضــور مــردم در صحنــه دفــاع مقــدس ،حــل فتنههای
 ۱۳۷۸و  ۱۳۸۸و غیره اشاره نمود .بنابراین ،انقالب اسالمی
مردمیتریــن انقــاب معاصــر و بزرگترین آنهاســت .نگاهی
به نتایج و پیامدها و تغییرات مختلف سیاســی  ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ایجاد شــده در  ۴۰ســال گذشته نیز این
ً
ویژگی را کامال تأیید میکند.
ب .انقالباسالمیو 40سالبدونخیانتبهآرمانها
همانطــور کــه رهبــری معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم
فرمودند آرمانهــای این انقــاب ،آزادی ،اخالق ،معنویت،
عدالت  ،استقالل ،عزت ،عقالنیت و برادری به دلیل سرشته
بودن با فطرت هرگز بیمصرف نمیشــوند .انقالب اســامی
ایــران ،تنهــا انقالبــی اســت کــه در ایــن  ۴۰ســال بــه خوبــی
آرمانهایش را حفــظ نموده و همچنــان از آنها دفــاع ،بر آنها
تأ کید و برای دســتیابی به آنها تالش میکنــد .این امر زمانی
بهتر درک میشــود که به سرنوشــت آرمانهای انقالبهای
معاصر دیگر توجه کنیم:
 .۱در انقالب ســال  ۱۷۸۹فرانسه ،شــعار انقالبیها در ابتدا
آزادی و برابری بود  ،هیچ معنی و مصداق روشــنی نداشــت و
همراه بــا تفرقه رهبران انقالبی  ،ابتدا به مشــروطه ســلطنتی
میرابــو ( ، )۱۷۹۱ســپس بــه جمهــوری بــورژوازی دانتــون
( )۱۷۹۲و بعــد از آن بــه جمهوری مســاوات روبســپیر ۱۷۹۳
انجامید .ســپس در  ۱۷۹۹و بعد از شکســت حکومت هیئت
مدیره که در  ۱۷۹۵به قدرت رســیده بود؛ امپراتــوری اول به
ریاست ناپلئون ایجاد و با شکست او در جنگهای ناپلئونی
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در  ۱۸۱۵انقالب پایان یافت.
 .۲در انقالب اکتبر ســال  ۱۹۱۷روســیه که به رهبری لنین
صورت گرفت ،محور شعارها مقابله با غرب امپریالیست بود
که به دلیل درگیری در جنگهای امپریالیســتی ضعیف شــده
و دچــار انقالبهــای سوسیالیســتی خواهد شــد .امــا در دوره
جوزف استالین ،اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم در کنار
امپریالیســتها قرار گرفت و ســپس در ســال  ۱۹۵۶قدرت در
دســتان خروشــچف قرار گرفت که معتقد به تشــنجزدایی با
غرب (دتانت) بود و با توجه به ورود دنیا به بمب هســتهای
میگفت که بمب اتم طبقه نمیشناسد .در این زمان جنگ
ســرد مســکو -پکن مهمتر از جنگ ســرد مســکو -واشــنگتن
بود .چین نیــز در  ۱۹۴۹دســتخوش انقالب مارکسیســتی به
رهبری مائو شده بود.
 .۳در انقــاب  ۱۹۶۲الجزایــر ،الجزایریها با شــعار اســام
دیــن ماســت ،الجزایــر وطــن ماســت و عربــی زبان ماســت،
بــه نبــرد بــا فرانســویهایی پرداختند کــه تصــور نمیکردند
روزی باید الجزایر را تــرک کنند و در اقدامــی طوالنیمدت به
تغییرات فرهنگی در الجزایــر نیز همت گمــارده بودند .ملت
الجزایر موفق شد در سال  ۱۹۶۲فرانســویها را از کشور خود
اخراج کند  ،اما دولتمــردان الجزایری از شــعارهای انقالبی
و بــه ویــژه اســتقالل بــه دســت آمــده و شــعارو حفــظ هویــت
فرهنگی خود دفاع نکردند و به همین نســبت امروزه الجزایر
ً
را پیشرفته و کامال مستقل نمیبینیم.
ج .انقالباسالمیو پایانیکدورهانحطاطتاریخی
دوره ســلطنت قاجــار و پهلــوی بــا ویژگیهایــی ماننــد
اســتبداد ،عقبماندگــی از قافله علــم و فناوری و وابســتگی
بــه قدرتهــای خارجــی ،کشــور مــا را وارد یــک دوره و رونــد
انحطاط و سراشــیبی نمــوده بــود .در دوره طوالنی حکومت
قاجارها  ،به ویــژه در دوره ناصرالدین شــاه قاجــار ،روسها و
انگلیســیها در کشور و مقامات نفوذ گســتردهای داشتند و با
گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی متعدد ،این انحطاط را
شدت میبخشیدند .در این دوره بخشهای بزرگی از کشور
در شمال و شرق از دست رفت.
دوره حکومــت پهلویهــا نیز که بــا کودتای رضاخان شــروع
شد و با سقوط او و روی کارآمدن محمدرضا و سپس کودتای
 ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲ادامــه یافــت ،دارای این ویژگیهــا و عقب
ماندگی بود و بر این انحطاط صحه میگذاشت:
 .۱ویژگــی اســتبدادی رژیــم پهلــوی زبانــزد خــاص و عــام
بــوده و بــه ویــژه در دوره رضاخانــی و نیــز از زمــان کودتــای
 ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲بــه بعــد در دوره محمدرضا شــاه کــه در آن
ســاواک همــه محافــل را کنترل و بــا انــواع شــکنجهها گروه
عظیــم زندانیــان سیاســی و بــا القــای تــرس در جامعــه یک
آرامش ظاهری پدیده آورده بود.
 .۲وابســتگی بــه قدرتهــای خارجــی و نبودن اســتقالل،

انقالب اسالمی
با مبنا قراردادن
سیاست نه شرقی
نه غربی  ،اصل
«عزت ،حکمت و
مصلحت» ،تأ کید
بر تقابل اسالم با
استکبار و حمایت
از نهضتهای
رهاییبخش
باعث تغییرات
آشکار در هندسه
قدرت در منطقه
و اقتدار نهضت
بیداری اسالمی
بر مبنای الگوی
مقاومت در برابر
ُسلطه آمر یکا و
صهیونیسم گردیده
است

ویژگی دیگر رژیم پهلوی بود .چرچیل و روزولت در کنفرانس
تهران ( ۱۹۴۳میالدی) در مورد رضاشــاه گفتند که خودمان
او را آوردیــم و خودمــان او را بردیــم .همچنیــن کودتــای
آمریکایی  ۲۸مرداد  ،تصویب الیحه کاپیتوالسیون در ۱۳۴۳
و نیز تبدیــل محمدرضا پهلوی بــه ژاندارم آمریــکا در منطقه
براساس دکترین دوســتونی نیکســون بعد از شکست آمریکا
در نبــرد ویتنــام بیانگر وابســتگی او بــه بلوک غرب بــود .هم
چنین در زمان او بحرین که از نظر تاریخی همواره بخشــی از
ایران بوده است  ،از کشور جدا گردید.
 .۳عقــب ماندگی در علــم و فنــاوری ویژگی بــارز دیگر رژیم
پهلــوی و ســرعت پیشــرفت علــم در ایــن زمــان صفــر بــود.
در مراکــز دانشــگاهی و نهادهــای علمــی تولیــد علــم صورت
نمیگرفــت و بیشــتر نیــروی مدیریتــی الزم بــرای خدمــت در
شــرکتها به عــاوه پزشــکان مــورد نیــاز کشــور از خــارج وارد
میشــد .همزمان بــا افزایــش جهانی بهــای نفــت ،تعدادی
صنایع مصرفی ایجاد شده بود که یا از نظر مواد اولیه وابسته
ً
به واردات و یا اساسا مونتاژی بودند.
د .ایجاد نظام مردم ساالری دینی
وقوع پیروزی انقالب اســامی به این دوره انحطاط تاریخی
پایــان داد و به ایجــاد نظــام مردمســاالری دینی ،مســتقل از
ً
قدرتهای بیگانه و سریعا در حال پیشرفت انجامید:
 .۱انقالب اســامی توانست پس از کســب پیروزی با توجه
بــه اصالــت نیــروی انقالبــی-،اصالــت آرمانهــا و رهبــری و
مــردم معتقــد_ به ســرعت نظــام سیاســی جدیــد را بــر مبنای
نیــروی مردمســاالری دینی _ نقــش واقعی مشــارکت مردمی
در سیاســت_ و به گونــهای که در ایــن نظام با همــه مقامات
عالیرتبــه و حتــی برخــی مقامــات پایینتــر ،بــا رأی مــردم
برگزیده میشوند ،بنیاد بگذارد.
 .۲همچنیــن انقــاب اســامی بــا مبنا قــراردادن سیاســت
نــه شــرقی نــه غربــی  ،اصــل «عــزت ،حکمــت و مصلحت»،
تأ کید بــر تقابل اســام بــا اســتکبار و حمایــت از نهضتهای
رهاییبخــش باعــث تغییــرات آشــکار در هندســه قــدرت در
منطقــه و اقتــدار نهضــت بیداری اســامی بــر مبنــای الگوی
مقاومت در برابر ُسلطه آمریکا و صهیونیسم گردیده است.
 .۳انقــاب اســامی کشــور را از عقبماندگــی در علــم و
کشــور دارای رکورد در پیشرفت (شتاب
فناوری دور و به یک
ِ
پیشرفت  ۱۱برابر متوسط جهانی) تبدیل نمود.
همانطــور کــه رهبــری معظــم انقــاب اشــاره فرمودنــد:
«جمهوری اســامی ایران از شرایط بالقوه بســیار خوبی برای
تداوم پیشرفت مانند در اختیار داشتن  ۷درصد معادن جهان
و موقعیــت جغرافیایــی عالی میــان شــمال ،جنوب ،شــرق و
غــرب ســواحل جهانــی در دریــا ،نیــروی انســانی متخصــص
فــراوان جــوان ،بــازار بــزرگ و  ۱۵همســایه بــا جمعیــت ۶۰۰
میلیون نفری برخوردار اســت؛ آنچه بسیار مهم است داشتن
امید و نگاه خوش بینانه به آیندهای درخشان است».
دوره جدید
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مروری بر مفهوم سبک زندگی در بیانیه گام دوم

عامل تداوم انقالب
رامین طیاری نژاد ،کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
«ســبک زندگی» به عنوان توصیه هفتــم حضرت آیتاهلل خامنــهای در بیانیه
طرح
ِ
ِ
تفــاوت محسوســی بــا ســایر توصیههــا داشــت؛ آن اینکــه شــرحی
دوم انقــاب،
ِ
گام ِ
ِ
زندگی
سبک
مفصلی مانند بندهای قبل ارائه نشــد و تنها به خطر و زیانهای ناشی از ترویج ِ
ِ
غربی و لــزوم مقابله جهادی ،همهجانبه و هوشــمندانه با آن پرداختند .ایشــان تشــریح این
توصیه را به دلیــل اینکه «ســخن الزم در این باره بســیار اســت» ،بــه فرصت دیگــری موکول
کردهاند .از این رو ،به نظر میرســد بحث و تبادل نظر درباره این آسیبشناسی ،باید اولویت
پیدا کند و شــروع بحثهای مفید در این باره ،بهتر است با بررســی مباحث مربوط به سبک
زندگــی اســامی ایرانــی در اندیشــه و بیانــات رهبر انقــاب اســامی باشــد .مطلب زیــر به این
مروری بر این مسأله خواهد پرداخت.
 .۱سبک زندگی صحیح
اصلــی آیــتاهلل خامنــهای بــر «تجدیــد انقــاب اســامی»
تمرکــز
قبــل از انقــاب اســامی،
ِ
برانگیختــن آ گاهانه مــردم در جهت تحقق
بــرای
عملی
و
علمــی
تالش
پیامبراســام(ص) و
ِ
همیــن اصل بــوده اســت .بــا وقــوع انقالب اســامی ایــران ،طــرح اساســی ایشــان بــا توجه به
وقایع رخداده برای انقالب اســامی پیامبراسالم(ص) و ائمه هدی
عبرتهای تاریخ اسالم و ِ
مســئولیت پس از انقــاب تمرکز یافت.
علیهمالســام ،بر «تداوم انقالب» به عنوان مهمترین
ِ
ســاحت ایجاد خود ،همچنانکه از اســام منشــأ یافته اســت ،در عین حال
انقالب اســامی در
ِ
عامل ایجاد کننــده آن خواهد بود ،لذا
همان
آن
بقای
عامــل
که
آنجا
از
و
بوده
ّمتکی به مردم
ِ
ِ
اخالقی اســام در جامعه به نحوی
زندگی دینــی و رواج ارزشهای
ســبک
برخورداری مردم از
ِ
ِ
ِ
ِ
تداوم انقالب اسالمی است.
ارکان
از
یکی
شود،
محسوب
جامعه
اصلی
ِ
که ارزش ِ
ِ
های ِ
ّ .۲بینه؛ ّ
حج ِت ورود به وادی دینداری
وادی دینــداری از طریق «معرفــت ایمانــی» امکانپذیر و
در اندیشــه رهبــر انقــاب ،ورود بــه ِ
کفایتکننده اســت بلکه این نوع معرفــت از «معرفــت اســتداللی» کاراتــر و برانگیزانندهتر به
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عمل هم هســت .به همین دلیــل «وقتی که ابوذر مســلمان
شــد ،پیامبر اســام نرفته بــود برهان نظــم و برهــان خلف و
ّ ُ
برهان علت اولــی را برای او بیــان کند و بگوید بــه این دلیل
خدایی هســت و خــدا یکی اســت و ایــن بتهــا خدا نیســتند.
نخیر؛ بــا آن بیان ُپرجاذبــه خــودش ،ایمانــی را در دل ابوذر
انداخته بــود .میدانیــد ،آن بیانی که بــر اثر ّ
ــت ایمان
نورانی ِ
در دل انســان بــه وجــود میآیــد چقــدر ارزشــمند اســت».
تحقق چنین معرفت ایمانی که ظرف آن دل انســان است،
میتواند از راههای مختلفی صــورت بگیرد؛ یعنی «چه آن را
پدر و مادر به انســان بدهند ،چــه یک بزرگتــر دیگر ،چه یک
حادثه که گاهی آن ایمان ناب را به انســان میبخشــد» ،در
هر صــورت« ،آن معرفت ایمانی برای انســان ،خیلی بیشــتر
بــه کار میآیــد ،تــا آن اســتدال لها ».البتــه اهمیــت و کارکرد
معرفت استداللی نفی نمیشود .معرفت استداللی بهلحاظ
اســتحکام ایمان و مقابله با شــبهات و وسوسهها و خاصیت
تردیدزداییاش هم الزم اســت .دقت در قرآن کریم ،همین
معنــا را تأییــد میکنــد؛ َدر فرهنــگ قــرآن بــه موجــب آیــات
ُ
ْ
ْ
ْ
متعــدد از جملــه َآیــه ِ«إذ أ ْن ُت ْــم ِبال ُع ْــد َو ِة ّالد ْنیــا َو ُه ْــم ِبال ُع ْد َو ِة
َ
َ
ْ ْ
ْال ُق ْصــوی َو َّالر ْک ُب أ ْس َــف َل ِم ْن ُک ْــم َو ل ْــو َت َ
واع ْد ُت ْــم الخ َتلف ُت ْم ِفی
ْ
ُ َْ ً َ َُْ ً
ْ
ک َم ْن َه َل َ
وال ِل َی ْه ِل َ
ک
یعاد َو ِلک ْن ِل َیق ِض َی اهَّلل أمــرا کان مفع
ال ِم ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
ــن َب ِّین ٍة َو إ ّن اهَّلل ل َس ِــمیع ع ِل ٌ
َع ْن َب ِّین ٍة َو َیحیــی َم ْن ح َّی ع ْ
یم»
ِ
اگــر منظــور از هالکــت و حیــات یافتن را همــان گراییــدن به
کفــر و پذیرش ایمــان بدانیم ،آنچــه در پذیرش دیــن و ورود
به وادی دینداری معیار و حجت اســت«َ ،ب ِّینه» استّ .بینه
بــه معنــای داللــت و راهنمایی آشــکار اســت؛ و هــر آنچه که
موجب آشــکار شــدن حق از باطل گردد و بهوسیله آن بتوان
به آســانی و بــدون مشــقت به حــق آ گاهــی پیــدا کــردّ ،بینه
نامیده میشــود .این ّبینه منحصر به براهین مشهور کالمی
و فلسفی نیست ،مشاهده یک کرامت و اعجاز از اولیاء الهی
یا دریافــت فطری یا مشــاهده حادثــه غلبه غیرعادی ســپاه
اسالم بر ســپاه دشــمن و یا حتی مشــاهده تحقق وعدهای از
وعدههــای الهی نیــز مصادیق ّبینه هســتند .بر این اســاس
اصل تحقق انقالب اســامی یا پیروزی در هشتســال دفاع
ِ
مقدس ،خود مصادیق و مظاهری از ّبینات الهی هستند.
داللت سبک زندگی بر نو ع رفتارها
.۳
ِ
عبارت ســبک زندگــی را بایــد ّ
أخــص از زندگــی دید .بــا دقت
در معنــای واژه َ
ســبک زندگــی را
«ســبک» ،میتــوان مــراد از
ِ
َ
دقیقتر یافتَ .سبک مترادف واژه «سیره» بر وزن ِ«فعله» در
ْ
زبان عــرب اســت .در ایــن وزن ،واژه نــه بر نفس عمــل که بر
نوع عمل داللت دارد و اهل لغت آن را همان طریقه ،هیئت،
ِ
رفتار و روش و حالتی دانستهاند که انسان و غیر انسان بر آن
حالت باشند .شهید مطهری نیز «سیره» را نوع و سبک رفتار
دانسته است .حضرت آیتاهلل خامنهای آنجایی که سخن
از ســبک زندگــی بــه میــان آوردهانــد ،همردیــف آن عبــارات
«عــادات زندگــی» را نیــز بــه کار بردهاند که
«روش زندگــی» و
ِ
ِ
ســبک زندگــی بــر رفتارهایــی
داللــت
میتوانــد حکایــت از
ِ
ِ
عادت یک فرد یا جامعه تبدیل شــدهاند
داشــته باشــد که به ِ
«چگونگی
عبــارت
از
زندگــی،
ســبک
و از آنجــا که در توضیح
ِ

ـابتبیین
تحلیل و
کت ـ ـ ـ ـ
ً
مشی زندگی» استفاده نمودهاند ،استفاده میشود که اساسا
ِ
ســبک زندگی ،نه بــر َنفــس عمــل و رفتــار ،بلکه بــر کیفیت،
شیوه و چگونگی رفتارها داللت دارد .بر این اساس در سبک
زندگی ،چگونگــی آن دســته از رفتارهای فــردی و اجتماعی
حالــت پایا
مورد نظر اســت که برای انســان به یــک عادت یا
ِ
تبدیل شده باشند و از نوعی تداوم برخوردار باشند.
ّ
 .۴اثر قطعی سبک زندگی بر ّ
تلقیات و تعلقات
ِ
ِ
یکــی از اصــول تربیتــی در نظــام فکــری آیــتاهلل خامنهای،
متقابل رفتارهــا ،باورها و گرایشها اســت .بر این
اصل ِ
تأثیر ّ ِ
تعلقات و ّ
تلقیــات انســان از رفتارهای خــوب و بد او
اســاس،
اثر میپذیرد .کار اگر بد باشــد...« ،روی دل مــا اثر میگذارد،
روی اخــاق مــا اثــر میگــذارد ،گاهــی روی برداشــتها و
تلقیهای ما اثر میگذارد .دلبســتگی که پیــدا میکنیم ،این
دلبســتگی روی ذهنیات مــا اثر میگــذارد» (رهبــر انقالب۳ :
عمل خــوب هم همیــن اصل وجود
تیرمــاه  .)۱۳۸۸در بــاب ِ
دارد .چنانکــه ایمــان «انســان را میکشــاند و به عمــل صالح
داللــت میکند...عمل صالح هم انســان را بــه ایمان داللت
میکند .یعنی یک تأثیر و تأثر متقابــل وجود دارد» .این اصل
ما را به یک راهبرد مهم میرســاند و آن اینکــه اصالح و تغییر
تمایــات و اندیشــهها میتواند بهواســطه همیــن رفتارهای
عمل جامعه و سبک
ظاهری صورت بگیرد؛ پس باید مراقب ِ
تأثیر عمل بر باور ،قطعی و اجتنابناپذیر
زندگی جامعه بودِ .
اســت« :عمل بد ،به تغییــر باورها منتهی میشــود» .البته در
منظومه فکری معظمله ،آنچه میتوانــد «ماده خام» وجود
اســتمرار عمل
انســان را به «شــکلهای برتــر» تبدیــل بکند،
ِ
اســت و همیــن اســتمرار عمــل اســت کــه میتوانــد ادراک و
باور قلبی اســت تبدیل کند .در
آ گاهی را به ایمان که همــان ِ
متأثر و َحتی
ایجــاد،
را
باور
تواند
عمل بــد می
منطق قرآن نیز ُ ِ
َ َّ
َ َ َّ َ َ ُ
ساؤا ُّ
َ
السوای أ ْن کذ ُبوا
عاقبة ال ِذین أ
کان
متحول نماید« :ث َّم
ِ
َ ْ َ ْ َُ
بــه آیــات اهَّلل َو ُ
ســبک
کانــوا ِبهــا یســته ِزؤن» همیــن اصل در
ِ
ِ
تداوم عمل
دینی،
زندگی
ســبک
در
اســت.
جاری
زندگی نیز
ِ
ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ
ــن َ
با معرفــت دینی توأم اســت«َ :م ْ
کان ُی ِر ُید ال ِع ّــزة ف ِلل ِــه ال ِع ّزة
َ
َ ً َ َ َُْ َْ
َّ
الط ّی ُب َو ْال َع َم ُل َّ
الصا ِل ُح َی ْرف ُع ُه »...در
ج ِمیعا ِإل ْی ِه یصعد الک ِل ُم ِ
طیب همان عقاید ّ
این آیه ،منظور از کالم ّ
حق اســت .عالمه
ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ
ُ
ُ
طباطبایــی بــا عنایــت بــه عبــارت «العمــل الصا ِلــح یرفعه»،
ُ
«یرفعه» را عقاید ّ
حق میداند و معتقد اســت
مرجع ضمیــر در
به میزانی که عمل مکرر شــود ،اعتقاد راســختر ،روشنتر و در
ســبک زندگی به
تاثیــرش قویتر میگــردد .بــر این اســاس،
ِ
عنوان راهبردی برای تغییر نگرشها و باورها مطرح است.
راهبرد ّ
مروجان سبک زندگی غربی
.۵
ِ
زندگی غربــی در توصیــه هفتــم از بیانیه
ســبک
ترویــج
خطر
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
گام دوم انقالب گوشــزد شــد .آیتاهلل خامنــهای قبال تصریح
داخل کشــور درصدد ترویج اخالق
کرده بودند که عدهای در ِ
کشــاندن انقالب
انحراف
بــه
هدف
و ســبک زندگی غربی با ِ
ِ
اسالمی هستندّ .
زندگی غربی تحت عناوینی
مروجان سبک
ِ
ّ
هــدف خــود تصریح
«تحــول شــخصیت ایرانــی» ،به
چــون
ِ
ِ
هدف پیوســتن به جهانیشــدن بــه عنوان
کردهانــد .آنها بــا ِ

راهبرد
دشمن
ِ
تغییر
خود را بر ِ
سبک زندگی
ِ
هدف تغییر
با ِ
باورها متمرکز کرده
است .این راهبرد
البته از پشتوانه
نظری برخوردار
است و آن اینکه
ّ
«واقعیتهای
زندگی ،در فکر
انسان اثر میگذارد

اصالح حاکمیت ایران
یک
ِ
فرایند غربی ـ آمریکایــی ،درصدد ِ
اصالح حاکمیت
راه
معتقدند
هســتند.
انقالب
مســیر
تغییر
و
ِ
ِ
ِ
ســبک زندگی و
طریــق تغییر
از تغییــر باورها و تغییــر باورها از
ِ
ِ
نظم غربی میگــذرد .در این
نظــم
ِ
رفتاری مــردم با ِ
مطابقت ِ
ِ
خواســت انقالب متفاوت میشــود
خواســت مــردم با
صورت
ِ
ِ
خواســت جامعه تغییر مسیر
و در نتیجه انقالب اســامی تابع
ِ
راه
خواهــد داد .واقعیــت این اســت که دشــمن فهمیده کــه ِ
رفتاری ظاهری و به
نظــم
اثرگذاری بر باورهای مردم ،تغییر ِ
ِ
سبک زندگی است.
اصطالح تغییر ِ
فرهنگی انقالب اسالمی
راهبرد جریان
.۶
ِ
ِ
راهبرد خود
همچنان که در سطور پیشین عرض شد ،دشمن
ِ
هــدف تغییــر باورها متمرکــز کرده
تغییر
ســبک زندگــی با ِ
ِ
را بر ِ
است .این راهبرد البته از پشــتوانه نظری برخوردار است و آن
ّ
«واقعیتهای زندگی ،در فکر انسان اثر میگذارد؛ رفتار
اینکه
روزانه در دل و روح انســان اثر میگذارد ـ هم روح خود انســان،
هم روح مخاطبان و معاشران انسان ـ اینها میخواهند این
بدهنــد».راه مقابله با ایــن تهاجم نیز از
ســبک زندگی را تغییر
ِ
زندگــی دینــی و تعمیــق و گســترش آن در متن
ســبک
ترویــج
ِ
ِ
ِ
جامعه میگذرد .علمــای دینی در حــوزه تربیت نیــز بر همین
تربیت
شیوه تأ کید دارند .انسان موجودی اســت که نیازمند ِ
ظاهری خــود اســت .در این میان
عقل ،نفس ،قلــب و آداب
ِ
نفس خود را تربیت کند ،ابتدا باید
انســان اگر بخواهد عقل و ِ
اثر تربیتی خود را در
ظاهری،
ادب
از ادب ظاهری شروع کند.
ِ
قلب انسان خواهد گذاشت.
نفس و ِ
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افق تاریخی پیشروی انقالب اسالمی چیست؟

روایتی از سرگذشت و
سرنوشت یک ملت
علیرضا بلیغ؛ دانشآموخته فلسفه علم و فناوری

هــر ملتی بــرای بــودن باید کوشــش کنــد و در مســیر ایــن تــاش نمیتواند نســبت به
رخدادها بیتفاوت باشــد؛ زیرا هــر امر تازه ،خــواه متوجه آن باشــیم یا نه ،مــا را تحت
تأثیر خویش قرار میدهد و گریزی نیست جز آنکه در قبال آن موضعی بگیریم؛ یعنی تسلیم او
شویم ،در برابرش ِبایستیم و از خود حفاظت کنیم و یا آن را از ِآن خود کنیم.
«گام دوم انقــاب» روایتــی اســت توأمــان از «سرگذشــت و سرنوشــت یــک ملــت»؛ داســتانی
نچــه بر ما رفتــه و از پــس آن رؤیایی که ادامــه این داســتان و همچون امکانی بــرای آینده
از آ 
پیش روی ماســت .گــذر از این وضــع و ایســتادن در مقابــل نفوذ بیگانــه تنها به مــدد نیرویی
وحدتبخش ممکن بود؛ نیرویی که حاوی خاطره جمعی ایرانیان از اعماق تاریخ و فرهنگ
آنان باشــد و تمامی اقوام و خردهفرهنگها را ذیــل هویتی واحد ِگردهــم آورد .آنچه امام(ره)
آن را با عنــوان «اســام ناب محمــدی» نامیــد قرائتــی اصیل از تشــیع بود کــه شــعار عدالت بر
پیشــانی آن میدرخشــید .اهمیت عدالتمحورانه تشــیع ،زمانی بیشــتر میشــود کــه روایت
امروز جهان شــکل بگیــرد؛ جهانی کــه پس از
ما از انقالب اســامی در نســبت بــا وضــع آن روز و ِ
جنگهــای جهانی ،صورت دوقطبــی یافته بود .اما ســیر این تقابل بهتدریج بــه نفع جناحی
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تمــام شــد کــه جهانــی شــدن را چــون نقابی بــر چهره خشــن
نئولیبرالیسم کشید ،خواست عدالت اجتماعی را به سودای
آزادی فردی بــدل کرد و با طــرح ایده پایــان تاریخ ،پــرواز به
فراســوی رؤیــای آمریکایی را امــری بیمعنــا و ناممکن جلوه
داد.
انقالب ،ســخن از آینــدهای به زبــان آورد کــه بســیاری از فراز
و فرودهــا و شکســتها و پیروزیهــای تاریخ ایــران از پیش
از اســام تاکنون در ســودای تحقق آن رقم خورده اســت و ما
هنوز در پی آنیم .انقالب ،جرئت خواستن آیندهای را داشت
که اگرچه از زبان انســان ایرانی بیان شد اما ّ
سر ضمیر جهانی
را هویدا کرد .در این همســخنی است که امروز گفتار سیاسی
جمهوری اسالمی همزمان که داعیه اســتقالل و پاسداری از
مرزهای ایرانزمین را دارد با همان گفتار ،معادالت منطقه و
جهان را نیز تغییر داده و نقشآفرینی میکنــد .راز اینکه ایده
استقالل چگونه بهمثابه یک گفتار سیاسی ،سه حلقه ملی،
منطقــهای و جهانــی را به یکدیگــر میپیونــدد در این نهفته
اســت که «اســتقالل» در شــرایطی که غــرب تمامی جهــان را
به ســوی یکپارچگی و یکسانسازی ســوق داده و همچنان
میدهد ،نشــانهای اســت از شــخصیت و پذیرش مسئولیت

حکمرانــی .در این وضع ،اســتقالل در حکم نحــوی «مراقبه
نفــس» اســت؛ مراقبــهای کــه اگــر بتــوان از عهــده آن برآمد،
لیاقت مــا را بــرای حکمرانی بــر دیگران بــه اثبات میرســاند
چراکه کســی شایســته حکومت بر دیگران اســت کــه در آغاز
بتواند بر خود حکم براند.
مقتدر مظلوم
ِ
متناظر بــا پیگیری ایده معنویت سیاســی ،تصویــر جمهوری
متناقــض ممکــن پدیــدار شــده؛
اســامی نیــز همچــون یــک
ِ
«مقتــدر مظلــوم» .حفــظ پیوســتار آن در ســطوح مختلــف
ِ
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی و  ...امــر دشــواری اســت
آنچنانکــه جمعــی از ایــن ســوی و جمعــی از آن ســوی بــام
افتادهاند .ردپای کشــاکش میان دوســویه ایــن تصویر یعنی

ـابتبیین
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اقتدار و مظلومیــت بهخوبی در چند ســال اخیر در بســیاری از
آثار سینمایی و  ...پدیدار شــده و یا در موضعگیری سیاسیون
در قبــال رخدادهــای منطقــهای و بینالمللــی ُبــروز و ظهــور
داشــته اســت .اما همین امــر بهغایــت دشــوار از ُپررنگترین
خاطرات جمعی ما ایرانیان ریشــه گرفته است؛ آیین فتوت و
پهلوانی .اسوهها و اســطورههای این ملت همگی جلوههای
این آیین بودهاند؛ از علی(ع) تا رســتم دستان ،از پوریای ولی
َ
تا جهــان پهلــوان تختــی .از وجــوه دیگــری میتوان اشــکال
دیگری از این دوگانههای وحدتیافته را نیز برشمرد چنانکه
جمــع میــان جمهوریــت و اســامیت یــا درآمیختــن والیــت و
فقاهت نیز ممکن شــده اســت .رهبر انقــاب خود نیــز در این
منشور به یکی از دیگر این مصادیق اشاره کردند یعنی نظریه
«نظــام انقالبــی» .بحــران ایــن متناقضهــای ممکــن دوام
در میانه گسستگی و پیوســتگی ،حرکت و ســکون ،پویایی و
ثبات ،باید و واقعیت ،گذشته و آینده است.
این بیانیــه را میتــوان «مانیفســت جمهوری اســامی برای
آینــده» قلمــداد کــرد امــا گام برداشــتن بــه ســوی ایــن آینده
بهدرستی در پرتو یک بینش تاریخی اســت .به تعبیر یکی از
متفکرین« ،برای آنکه تیری را بیشتر پرتاب کنیم الزم است
تا دستان را بیشتر به عقب بکشیم» .دست یافتن به روایتی
از سرگذشت ایران ،نشانههای سرنوشت و امکانهای آینده
را پیش چشــم مــیآورد و این کاری اســت که رهبــر انقالب با
بیان آنچه در این چهل ســال و تا حدودی تاریخ معاصر بر ما
گذشته ،بر عهده گرفتهاند.
جمهــوری اســامی در طــول تاریــخ خــود بــرای پیــش بردن
ُ
گفتــارش همــواره در ِکشوقــوس بــا دو روایــت بــوده اســت؛
روایاتی که اگر قصد بازسازی آنها در مقام یک تیپ ایدهآل
را داشته باشــیم و از شــمولیت تام آنها بر تمامی مصادیق آن
صرفنظر کنیم ،یکی به دنبال «بازســازی گذشــته در آینده
بهشــیوهای محافظهکارانه و از طریق حفظ میراث بازمانده
از ســنت» و دیگــری در صــدد «القاء گذشــته غرب بــه عنوان
آینــده ایران» اســت .چنان کــه پیداســت این هــر دو بیش از
آنکه آینده باشــند اموری منســوخ و در واقع هــر دو تصاویری
از گذشــته هســتند کــه جــای آینــده حقیقــی را گرفته اســت.
اما باید دانســت کــه آینده همچنــان که با ماندن در گذشــته
بهدستآمدنی نیســت با فراموشــی آن نیز میسر نخواهد شد
امکان بقای جمهوری اسالمی مرزی است میان
بلکه گویی
ِ
گذشته و آینده.
آینــده بالقوه در ســیمای جوانــان تجلــی یافته کــه مخاطب
اصلی رهبــر انقالب در ایــن متناند .جوان شــورمندانه آینده
را اراده میکند ولی چگونه این رؤیا جامه واقعیت میپوشد؟
زمانی که تکیــه بــر تجربه پیــر دهد .اینجــا همــان نقطهای
اســت کــه شــجاعت در جدایــیاش از تهــور معنــا یافتــه و
ایستادن در میانه گذشته و آینده ممکن میشود.
گذشــته زمانی میتواند در اکنون ما حاضر شود که در نگرش
ما نســبت به آینده به شــکل یــک «تاریــخ مؤثر» ظاهر شــود.
عاشورا در طر حافکنی ما بر آینده به مثابه تاریخ اثرگذار جای
گرفتــه چرا کــه همــواره از پیــش در ایــده انتظار حاضر اســت؛
یعنــی همــان پایــان داســتان آییــن پهلوانــی کــه گوهــر ناب

دهه پنجم انقالب
بستر ورود به
ما قرن پانزدهم
هجری است.
باید این را از خود
بپرسیم آیا ما نیز
چنان که غرب
قرن بیست و
یکم را قرن تحقق
آرزوها برمیشمرد
و یا بنیادیتر از آن
در صدر رنسانس
تصو یری از آینده
خو یش را در
قامت اوتو پیا
در آینه خیال
منقوش کرد ما نیز
در امتداد تار یخ
و فرهنگ خود
رؤ یایی از عالم
اسالمی را در سر
پروراندهایم؟

ً
خاطره جمعــی ایرانیان اســت .انقالب اســامی ایــران دقیقا
رخدادی بود که ما را از سراشیبی فراموشی این آیین و سقوط
در عمق دره تحقیر؛ یک تحقیر تاریخی درازدامن رهانید و با
بازگشت به خوی فتوت نور امید را در دلها روشن کرد.
در راهی که تا اینجا پیمودهایم و این منشــور عهدهدار روایت
آن شــده اســت با انبوهی از کنشها و واکنشهــای بیپایان
مواجه بودیم .در چنین شرایطی حکومت -اگر نماینده مردم
اســت -تنها زمانــی میتواند قدمــی پیش بگــذارد کــه داعی
مردم به ســوی هدف باشــد .اگر در هشت ســال دفاع مقدس
ما توانســتیم تا با عبور از شــکاف دولت و ملت شکنندگی این
مسیر را تاب بیاوریم به این واسطه بود که طرحی از دعوت در
میان بود که مردم را به صحنه میطلبید.
بازجست دوباره اصول انقالب
رهبــر انقالب در این مانیفســت از اصالح اشــتباهات گذشــته
ســخن گفتند؛ اصالحی که در گرو «بازجســت دوبــاره اصول
انقــاب» اســت .در ایــن بازجســت فرصــت جبــران فراهــم
میشود و گویی امر برگشتناپذیر در لباسی تازه بازمیگردد.
راه آینده نیز گشوده میشود که البته این هم به مدد عهدی
دوباره است.
این بیانیه یادآور داشــتههای ماســت و به همین دلیل به ما
قــدرت میدهد تا خود را ببخشــیم .از ســوی دیگــر متذکر به
نداشــتههای ما اســت تا عزم جزم کرده و برای گذر از تجربه
فقدان عهــد ببندیم .در بخشــی از ایــن متن آمده اســت که
ایــران اولین کشــور در ظرفیتهــای معطل مانــده طبیعی و
انسانی است .آیا همین چیز کمی است که پس از ُشکر آنچه
به دســت آوردیــم ارادهای راســخ در کار کنیــم و بگوییم که
به رغــم همه ناشــدنها ایســتادن بــر روی پای خود شــدنی
اســت؟ «تجربههــای تاریخــی مؤیــد ایــن حقیقتانــد کــه
انســان به ممکنها دســت نمییافت مگر آنکه بارها و بارها
ناممکنها را میآزمود».
در اینجــا تأ کید مؤکــد و چندین بــاره رهبــر انقالب بــر حرکت
ً
پرشتاب علمی فهمیدنی است مشــروط به آنکه علم را صرفا
با آمار و ارقام و تکنیک به بند نکشیم بلکه آن را در بلندترین
معنــای خــود محمــل طــرح «پرســش» بهعنــوان مواجهه با
ناممکنها و امکان گذر از مرزها در نظر آوریم.
در انقــاب ،ما تــرک ویرانــه کردیــم و در جســتجوی رؤیایی
کــه در خیــال خویــش از خانــهای تــازه یافتــه بودیــم بــه راه
افتادیــم .اگــر ایــن بیانیــه را ماجــرای پیمــودن ایــن راه تــا
به امــروز قلمــداد کنیم قــدم بعــد آن اســت کــه مخاطراتش
را بشناســیم و توشــهای مناســب ایــن راه خطیــر برداریــم.
پرســش از امکانهای راه آینده در هر قدم از این مســیر زاد و
توشه ما خواهد بود.
دهــه پنجم انقــاب بســتر ورود بــه ما قــرن پانزدهــم هجری
است .باید این را از خود بپرســیم آیا ما نیز چنان که غرب قرن
بیســت و یکم را قرن تحقق آرزوها برمیشــمرد و یــا بنیادیتر
از آن در صدر رنســانس تصویــری از آینده خویــش را در قامت
اوتوپیــا در آینه خیــال منقــوش کرد مــا نیــز در امتــداد تاریخ و
فرهنگ خود رؤیایی از عالم اسالمی را در سر پروراندهایم؟
دوره جدید
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روشهای مواجه با متن و محتوای بیانیه گام دوم

وحدت
ناظر به آرمان
رقیه فاضل ،پژوهشگر مدیریت آموزشی

بعــد از انتشــار بیانیــه گام دوم انقــاب ،واکنشهــای
متفاوتــی را مشــاهده میکنیــم .از برخــی واکنشهــای
متداول کــه بگذریــم ،جوانان انقالبــی بهعنوان مخاطــب اصلی،
اســتقبال خوبی از بیانیه داشــتهاند .نقــل قولی هم که از ســفارش
رهبر انقالب در رابطه بــا این بیانیه به نقل از آیتاهلل شــب زندهدار
منتشــر شــد ،خوب دیده شــد و دغدغهای مضاعف ایجــاد کرد که
چه باید کرد؟ این شور و نشاط و این توجه به بیانیهای که از سوی رهبری صادر شده ،خوب و
مبارک اســت .چه بســا اگــر درمــورد بســیاری از بیانــات و پیامهــای حضــرت امــام(ره) و رهبر
انقالب این فضا شکل میگرفت ،از بسیاری از چالشهای فکری و عملی به راحتی عبور کرده
بودیم .اما این شور و نشاط به کدام سو باید برود؟

 .1شیوه خوانش

ً
مطمئنا مطالعه دقیــق بیانیه در قدم اول ضروری اســت .بــدون مطالعــه و درک بیانیه ،هیچ
حرکت صحیحــی نمیتوانیــم انجــام دهیــم .ایــن مطالعــه ویژگیهایــی دارد .مطالعــه باید
روشمند ،عمیق ،مسئلهمند و ناظر به گامهای عملی باشد.
الف .روشمندی
اگرچه میتوان بــه بیانیــه ،بهعنوان یک متــن و مقالــه مانند بســیاری از مقــاالت و نظریات
دیگر درباره انقالب هم نــگاه کرد ،اما باید بدانیم این بیانیه ،نظریــه یک نظریه پرداز بیرون
از امــت نیســت .جــوان مؤمــن انقالبــی ایــن بیانیــه را بیانیهای بــرای عملــی شــدن و حرکت
کردن و گام برداشــتن میدانــد .لــذا روش مطالعه بیانیه هم خــاص خواهد بــود و به مطالعه
و نظرورزی و نقــادی صرف در مورد بیانیه ،اکتفا نخواهد شــد .از طرفی اگــر میگوییم بیانیه
برای عمل کردن صادر شــده ،منظور یک ابالغ خشــک و رسمی از ســوی یک رئیس سازمان
به کارمندانش نیست.
کوهنــوری در حال
گــروه
به
شــده،
بیان
انقالب
رهبــر
ســوی
از
بارها
که
اگر امــت را همانطــور
ِ
حرکت تشــبیه کنیم ،این بیانیــه میثاق تمامی اعضــای این گروه کوهنورد اســت کــه گروه را
متحد و منســجم و یکدل کرده ،از مســیری که پشــت ســر گذاشــتهایم ،قلههایی که پیش رو
داریم و کارهایی که باید همگی انجام دهیم ،میگوید.
مطالعه بیانیه نه مطالعه یک نظریه است ،نه مطالعه یک دســتور العمل رسمی .اگر بیانیه را
میثاق جمعی این امت بدانیم ،مطالعه بیانیه باید نــگاه کالن و گفتمان بیانیه را حفظ کند تا
بتواند به ســوی عملی شــدن پیش برود .امیدواری ،قدردانی و ُشــکر ،انصــاف ،دوری از نگاه
افراط و تفریطی ،آشنایی و اعتماد به سنتهای الهی ،آ گاهی از گذشته برای گام برداشتن به
ســوی آینده ،از جمله ویژگیهای کالن این بیانیه اســت که مطالعه باید به آن پایبند باشــد و
همین ویژگیها را بازتولید کند.
ب) عمیق و مسأله مند بودن
شــدن مطالعــه و بازخوانــی بیانیــه ،ناظر به مســائل واقعــی و عملی
بایــد دقت کرد کــه عمیق ِ
حرکت انقالب باشــد تا پیشــرفت نظری ،بــه پیشــرفتی عملی در مســائل انقالب منجر شــود.
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بیانیه برخاســته از بنیانهایی نظری اســت که باید بر آنها
مســلط شــد .یکی از کارهای واجب در جمعهای مطالعاتی،
پرداختن به ایــن «مبانی نظری» و «عمیق شــدن در بیانیه»
اســت .بازخوانــی بیانیــه ،فرصــت خوبــی بــرای مــرور جدی
مبانی انقــاب اســت .مفاهیمی همچــون تحقــق توحید در
عرصه عملی و اجتماعی ،امتداد انســان  ۲۵۰ساله و قیام هلل
علیه طاغوت ،پیوند امت و امام و مردم ساالری دینی ،نظام
انقالبی و بســیاری مفاهیــم محوری کــه در بیانیه نیز اشــاره
شده باید در این جمعها تعمیق شود.
ایمان به قوانیــن و ســنتهای الهی و محاســبات منطبق بر
آن ،در این بیانیه بســیار مشهود اســت .توضیح و تبیین این
سنتها برای امیدواری هوشــمندانه و برنامهریزی منطبق
بر واقعیات هستی بســیار ضروری است .سنتهای فطرت،
امداد ،نصــرت ،تغییر جامعــه ،حفظ دین خــدا ،غلبه نهایی
حق بــر باطل از جمله ســنتهای جاری در هســتی اســت که
باید در این مطالعات آنها را تبیین و ترویج کرد.
بازخوانــی و پرداختن به شــعارهای اصیل ،جهانــی و فطری
انقــاب همچــون «آزادی ،اخــاق ،معنویــت ،عدالــت،
اســتقالل ،عزت ،عقالنیت و بــرادری» هم به تعمیــق بیانیه
کمک میکنــد و هــم بــرای حرکــت در گام دوم ،پرچمی بلند
میکند تا راه و بیراه مشخص شــود .این شعارهای اصیل اگر
با زبانی مناسب و ناظر به مســائل و اقتضائات دنیای کنونی
بــرای جوانان جهــان نیــز بازتولید شــوند ،قدم بزرگــی در گام
دوم برداشــته خواهد شــد کــه میتواند یکــی از خروجیهای
این حلقههای مطالعاتی باشد.
بیانیه گام دوم ،بیانیهای اســت که عالوه بر شــناخت جبهه
خودی ،رقیبان و دشــمنان را هم شــناخته و بــا پایش و رصد
جامــع ،راهبردهــا را مشــخص میکنــد .یکــی از کارهایی که
در جمعهــای مطالعاتــی حــول بیانیــه بایــد انجــام شــود،
ً
شــناخت نظام ســلطه در تمامی ابعاد آن خصوصــا در عرصه
توصیههای هفت گانه بیانیه است.
ج .پرهیز از کلیگویی و توجه به وظایف
در این جمعهای مطالعاتی ،باید مراقب بود که از کلیگویی
پرهیــز شــود و رســالت و وظیفــه خــود را بــا تفصیــل و فهــم
دقیق بدانیم .اگر در بیانیه اشــاره شــده اســت که در «بعضی
برهههای تاریخ چهل ســاله به شعارهای انقالب بیتوجهی
شــده و از جریــان انقالبــی غفلت شــده اســت» ،ایــن برههها
شناســایی شــده و علتهــا و بهانههــای ایــن رویگردانی نیز
تبیین شــوند .تنها بــا این دقت اســت که بیانیــه میتواند اثر
راهبــردی خود را داشــته باشــد و عبرتهای تاریــخ انقالب را
برای حرکــت آینده بــه کار بندد .البتــه باید توجه داشــت که
ً
طبیعتــا اینگونــه مطالعــه ،جمــع را از یــک حلقــه مطالعاتــی
خنثــی خــارج کــرده و منافــع برخــی جریانهــای فکــری و
سیاســی را بــه خطــر خواهــد اندخــت .بایــد دقــت کــرد کــه
همانگونه که انقــاب برای عدهای خطرآفریــن بود ،بیانیه
گام دوم آن نیز نمیتواند خنثی باشد.
یکی دیگــر از محورهــای مطالعــه ،دســتاوردهای هفتگانه
بیانیه و تحلیل و تعمیق آن اســت .باید شــیوههای رســیدن

ـابتبیین
تحلیل و
کت ـ ـ ـ ـ

به ایــن دســتاوردها را مرور کــرد ،علــل موفقیت را جســتجو و
به دســتاوردهایی فکر کرد که میتوانســت در چهل ســالگی
انقالب مطرح شــود امــا آنطور کــه باید و شــاید محقق نشــد.
محور دیگــر که میتــوان ذیــل دســتاوردها بــه آن پرداخت،
عواملی است که ممکن است این دســتاوردها را تهدید کند.
باید بدانیــم ایــن دســتاوردها همانطور کــه بــدون برنامه و
مجاهدت به دســت نیامــده ،بــدون برنامه و مجاهــدت نیز
باقی نخواهند ماند.
تبیین چالشهای جدید انقالب ،از دیگر محورهای مطالعه
بیانیه میتواند باشد.
اکنــون پــس از آنکــه چالــش انقــاب از «رســوا کــردن النــه
جاسوســی آمریکا» به «برچیدن بســاط نفوذ نامشروع آمریکا
در منطقه غرب آسیا» رسیده ،باید چالشهای بعدی مقابله

چالش مواجهه با
اسالم آمر یکایی را
باید جدی گرفت
و از تقلیل مفهوم
اسالم آمر یکایی
به سعودی و
داعش جلوگیری
کرد

ً
بــا اســتکبار و خصوصــا آمریــکا را تــا نابــودی کامل برشــمرد و
دنبال آمادگــی فکری و عملی برای مواجهــه با این چالشها
بود .در این میــان چالش مواجهه با اســام آمریکایــی را باید
جدی گرفــت ،از تقلیل مفهوم اســام آمریکایی به ســعودی
و داعش جلوگیری کرد و ریشــههای فکری اســام آمریکایی
لیبــرال غــرب زده و متحجــران مقدسنمــا نیــز
را در جریــان
ِ
شناسایی کرد.
ً
پیشبینــی چالشهــای جدیــد خصوصــا در عرصه پیشــبرد
توصیههای هفتگانه بسیار ضروری است.

  .2ظرفیت سازی برای عملی شدن بیانیه

بــرای تحقــق عملــی بیانیــه ،هــم بایــد وارد عمــل شــد ،هم
گفتمانسازی کرد و هم از دیگران مطالبهگری کرد.
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الف .عمل به بیانیه
برای تحقق گام دوم ،عالوه بر اینکــه مخاطب بیانیه را یک
ً
امت میدانیم ،بسیار الزم است که هر کسی مشخصا خود را
مخاطب بیانیه بداند و به دنبال تحقق تکتک محورهای
بیانیه در عرصه عمل خود باشــد .هر کسی باید نسبت میان
گام دوم انقالب و عرصههای فعالیت خود را بســنجد و عمل
خود را با معیار تحقق بیانیه تنظیم کند.
ً
جمعهــای جوانانــه ،خصوصــا جمعهــای دانشــجویی نیــز
بایــد بتواننــد امتــداد ایــن بیانیــه را در عرصههــای گوناگون
ً
و خصوصــا رشــتههای تخصصــی خــود روشــن کننــد .دقت
شــود که بــه دنبــال سندنویســی نیســتیم ،بلکــه بایــد پیگیر
بود تا ایــن راهبردهــا ترجمــه تخصصی خــود را پیــدا کنند تا
هر چه بیشــتر به تحقــق عملی بیانیــه کمک شــود .گام اول
عملی تعلیم و تربیت ،اقتصاد،
انقالب در عرصه آ کادمیک و ِ
سیاســت ،کشــاورزی ،صنعــت و ...چــه بــوده و گام دومش
ً
چه خواهد بود؟ طبیعتا توصیه اول بیانیــه در عرصه «علم و
پژوهش» با موتور پیشرانی به نام جوانان دانشــجو محقق
خواهــد شــد .ارتبــاط جــدی و مســئلهمحور دانشــجویان بــا
ً
یکدیگر و خصوصا نسلهای فعال تشکیالتی با دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دغدغهمند و اساتید انقالبی در هر رشته
و گفتگو و باز کردن مســائل انقالب در رشتههای تخصصی،
ظرفیــت خوبی بــرای تحقــق گام دوم انقالب ایجــاد خواهد
کرد و میتواند دانشــگاه ما را نیز از رخوت و خمودگی دور و به
دانشگاه اسالمی و انقالبی تبدیل کند.
ایجاد هســتههای مقاومــت بــرای پیشبــردن توصیههای
هفتگانــه ،از کارهــای اساســی جمعهــای ُپرشــور جوانــان
است .در این بخش ،کافی نیســت که در عرصه نظری همه
توصیهها را تبیین و تشــریح کنیم ،بلکه الزم است با توجه به
امکانات و فرصتهایــی که در اختیار داریــم ،در هر جایی که
هستیم ،همانجا را مرکز دنیا بدانیم و ُشــکر داشتهها را بهجا
آوریــم و بــه دنبــال عمــل بــه توصیهها باشــیم .تشــکلهای
مردمی و جــوان اگــر بتوانند هســتههای مقاومــت در هر یک
از توصیههــا را بــا توجه بــه ظرفیتهای خود تشــکیل دهند،
فضای آرمانی دهه شصت را به مراتب بهتر احیا خواهند کرد.
ب .گفتمان سازی
کار رســانهای و هنــری بــرای انتشــار هرچــه بیشــتر مفاهیــم
متعالــی بیانیه ،بســیار ضــروری اســت .چرا کــه تــا آ گاهی در
افکار عمومی ایجاد نشــود ،گام دوم برداشــته نخواهد شــد.
این ســنت الهی اســت کــه تــا امتــی آ گاه نشــود و اراده نکند،
نمیتوانــد سرنوشــت خــود را تغییر دهــد« .ارتقاء شــگفتآور
بینش سیاســی آحاد مــردم» و «روشــنفکری عمومــی» که در
بیانیه اشــاره شــده اســت ،نه فقــط به عنــوان یک دســتاورد
که خــود به عنوان ریشــه دیگــر دســتاوردها مطرح اســت .در
ایــن میــان بایــد دقــت داشــت کــه یکــی از مخاطبــان اصلی
این بیانیــه ،قشــر دانش آمــوز و نوجــوان ماســت کــه نباید از
آن غفلــت کــرد و گســترش روشــنفکری نســبت بــه مفاهیــم
مطرح در بیانیــه گام دوم در ســطح «نوجوانــان و نونهاالن»
سرمایهای جدی برای تحقق بیانیه خواهد بود.
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نباید این بیانیه
در عرض دیگر
مسائل قرار گیرد
یا در غوغای
فضاهای سیاسی
پیش رو اعم
از خیزشهای
سیاسی برای
انتخابات یا
مسائلی چون
تحر یمها و...
فراموش شود .این
بیانیه میتواند
شاخصی جدی
برای محک زدن
فعالیتهای
اشخاص و
جر یانها در این
میدانها باشد

ج .مطالبهگری
نظــام انقالبی تنهــا وقتــی میتواند رشــد کنــد و بالنده باشــد
که هــم امتی پــای کار داشــته باشــد و هــم مراقبــت کنــد تا از
ً
ّ
قلهها و آرمانهــا فاصله نگیرد .طبیعتا مدیریــت امور روزمره
ممکن اســت هــر مســئولی را بــه خــود مشــغول کنــد و باعث
شــود آرمانها و توصیههای ترســیم شــده در بیانیه گام دوم
مورد غفلت قرار گیرد .عدهای هم هســتند که با جهتگیری
بیانیه گام دوم انقالب همراه نبوده و نخواهند بود .عدهای
هم در عین همراهی ،نمیدانند چه باید بکنند .مطالبهگری
از مســئولین -هر کســی که نعمــت و فرصتــی در اختیــار دارد
و میتوانــد گامــی بــردارد -در مواجهــه بــا همــه کســانی کــه
نمیداننــد و نمیخواهنــد و نمیتواننــد ،مفید خواهــد بود و
ظرفیت تحقق ایجاد میکند.
البته واضح اســت که بــه میزانی که بــرای عملی شــدن یک
امــر تــاش میکنیــم و در میــدان وارد میشــویم ،فرصتهــا
و راهکارهــا را بهتــر خواهیــم شــناخت و نقدهــا و مطالبــات
دقیقتر و کارآمدتری خواهیم داشت.

  .3شاخص محک

اگر چه شور و نشاط ایجاد شــده در میان جوانان در استقبال
از بیانیــه گام دوم خــوب اســت ،بایــد دقــت شــود کــه ایــن
مواجهــه مقطعــی و هیجانــی نباشــد و پــس از مدتی که شــور
هیجانات رسانهای فروکش کرد ،بیانیه به فراموشی سپرده
نشود .نگذاریم با گذشــت زمان ،محافظهکاران غیرانقالبی
خیالشــان از جانب بیانیه راحت باشــد .نباید این بیانیه در
عرض دیگر مســائل قرار گیرد یا در غوغای فضاهای سیاسی
پیــش رو اعــم از خیزشهــای سیاســی بــرای انتخابــات یــا
مســائلی چــون تحریمهــا و ...فرامــوش شــود .ایــن بیانیــه
میتوانــد شــاخصی جــدی بــرای محــک زدن فعالیتهــای
اشخاص و جریانها در این میدانها باشد.
از طــرف دیگــر بایــد مواظب بــود تا بــه خاطــر منــع از مواجهه
هیجانی ،جمعهای مبارک و جلســات بازخوانی ایجاد شده
را منکوب نکنیم .با مد نظر قــرار دادن بیانیه و حرکت در گام
ً
دوم ،مطمئنا مســائلی در عمــل پیش خواهد آمد کــه باید به
دنبال گفتگوی نظر و عمل باشیم و از مسئلههای نوپدید بر
سر راه تحقق گام دوم نهراسیم.
مالحظــه اساســی دیگــر آن اســت کــه عیــاری برآمــده از خود
بیانیه بــرای تفســیر و تبییــن بیانیه داشــته باشــیم .چــرا که
عدهای دوست دارند قدرت «متحد کردن ناظر به آرمانها»
در بیانیــه را به ائتالفهــای بیخاصیت تقلیــل دهند .نباید
گذاشت حرفهای محافظه کارانه یا غیرانقالبی با پوششی
جدید ،به اســم تفســیر گام دوم تکرار شــوند .بیانیه گام دوم
تقابلــی
کلیشهشــکن اســت و نبایــد اجــازه داد کلیشــههای
ِ
قدیمی همچون چپ و راســت ،ادبیات غیر انقالبی خود را بر
بیانیه تحمیل کنند .اگرچــه در عرصه فکری همه جریانها
آزادند که بیانیه را با دیدگاه خود تفســیر و تعبیر کنند ،اما این
جوانان انقالبی هستند که انتخاب میکنند با این جریانات
چگونــه مواجهــهای داشــته باشــند و فریــب اصطالحــات به
عاریه گرفته از بیانیه را نخورند.

86
ایـن بخـش از «مهـر و مـاه» بـه بازتـاب نظـرات نویسـندگان مشـهوری ماننـد
دكتـر محسـن اسـماعیلی ،دكتـر احسـان خانـدوزی ،عبـاس سـلیمی نمیـن،
دكتـر عباسـعلی رهبـر و دكتـر مهـدی گلشـنی دربـاره بیانیـه گام دوم انقلاب
اختصـاص یافتـه اسـت.

نگاه و نظر

بیانیه حرکت
سیاستنامه انقالب
تولید علم در چهارچوب جهانبینی توحیدی

انقالب ،همیشگی است
محسن اسماعیلی ،عضو مجلس خبرگان رهبری

بیانیه گام دوم انقالب اســامی بیانیه مهمی اســت که به
نظر مــن میتواند یکــی از اســناد فقه سیاســی در آینــده به
شــمار بــرود و در صورتــی کــه اهتمــام الزم بــه آن صــورت بگیــرد
إنشــاءاهلل میتوانــد بــرکات بســیار زیــادی را بــرای مــا بــه ارمغــان
بیــاورد .متن فقه مــا بــرای اداره یک جامعــه اســت ،همانطور که
امام راحل (رحمــهاهلل) میفرمودند« :فلســفه فقــه ،اداره امور یک
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جامعــه از گهــواره تــا گــور اســت» ،منتهــا اینکــه در هــر زمانی
متناســب بــا گویــش ،ادبیــات و مقتضیــات خــاص آن زمان
خواستههای شــارع مقدس در بخش اداره جامعه بازخوانی
بشود ،این یک هنری است که ما در طول تاریخ فقهمان ،با
متون رســمی ماندگار در این زمینه کمتر شــاهد بودیم .خب
متنهــای مهمی داشــتیم؛ میشــود از بیــن آنها بــه َ«ت ُ
نبیه
االمه» میــرزای نائینی اشــاره کرد یــا برخــی از پیامهای مهم
امام (رحمهاهلل) به نظرم همین نقش را داشتند؛ مثل پیامی
که برای روحانیون صادر کردند.
آنچه کــه رهبــر انقــاب اســامی بــه عنــوان بیانیــه گام دوم
انقالب در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب صــادر فرمودند،
به نظر من از یــک جهت طراوت و تازگی جداگانه و مســتقلی

نظر
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ً
داشــت .خب طبیعتا هر کســی این بیانیه را بــه نوعی قرائت
عالئق خودش میتواند
میکند ،هر کسی متناســب با فهم و
ِ
از آن بهــره بــردارد .ولی من کــه این بیانیــه را مــرور میکردم،
به نظر خودم رســید که میشــود آنچه را که رهبــر فرزانه ما در
این بیانیه ماندگار کردند ،از سه زاویه متفاوت دید که هر سه
ً
زاویهاش اتفاقا نیاز امروز و هر روز جامعه ماست.
زاویه اولی که در ایــن بیانیه به نظر مــن خودنمایی میکند،
تبیین دوبــاره آرمانهــای انقالب اســامی اســت .زاویه دوم
بازخوانی کارنامه انقالب اســامی اســت و زاویه ســومی که از
این بیانیه من برداشــت میکنم ،تعیین مســیر آینده اســت،
تعیین نقشه راه ما در چهل ســاله دوم که إنشاءاهلل به ظهور
موالی ما عجلاهللتعالی فرجهالشــریف منتهی خواهد شــد.
درباره هر کدام از این دیدگاهها یک توضیحی میدهم.
عدم تغییر آرمانهای انقالب
انقالب اســامی  ۴۰ســال پیش وقتی که اتفاق افتــاد ،حرف
نویــی در جهان امــروز مطرح کــرد .این حــرف نو را ســه چهار
سال پیش ،رهبرمعظم انقالب در سخنرانی ساالنهشان ،در
مرقد حضرت امام (رحمــهاهلل) به نام «نســخه جدید زندگی
مدنی و سیاســی» معرفی کردند .در این بیانیه هــم اگر چه از
این تعبیر استفاده نشــده ،ولی محتوا همان است .ایشان در
یک کالم توضیح دادنــد؛ آن حرف نویی که انقالب اســامی
به رهبری امام عظیم الشــأن مــا مطرح کــرد و آنقدر جذاب
بود که توانســت دلهای آماده را به خودش جــذب کند ،در
یــک کالم ایشــان فرمودنــد آن پیــام «آمیخته کــردن دین و
دنیای مردم» بود.
 ۴۰ســال پیــش تبلیغــات مســموم و کارنامههــای زشــت
ســاطین گذشــته به مردم القا کــرده بود یــا میخواســت القا
کنــد کــه حــوزه دینــداری از حــوزه سیاســتورزی جداســت.
میخواســت یک دین حداقلی را به مــردم بباوراند و تحمیل
کنــد .امــام (رحمــهاهلل) در آن زمانی که همــه عالم شــعار «یا
شــرقی یا غربی» میدادند شــعار «نه شــرقی و نه غربی» داد.
آن موقعی که همه ّمدعیان روشــنفکری پذیرفتــه بودند که
بایــد «به این وابســته بود یــا به آن» امــام (رحمــهاهلل) فرمود
«نه این و نه آن».
اســتقالل و آزادی شــعار اصلــی ایــن انقالب بــود که در ســایه
جمهوری اسالمی محقق میشــد .این حرف نویی بود ،این
نسخه جدیدی برای زندگی بشــر بود و آنقدر تازگی و طراوت
و جذابیت داشت که به سرعت مورد قبول مردم قرار گرفت،
به سرعت هم انقالب پیروز شد.
گاهی من میبینــم تحلیلگرها ،مور خها و جامعهشــناسها
ایــن بحــث را مطــرح میکننــد کــه چگونــه شــد کــه انقــاب
اسالمی با این ســرعت به پیروزی رســید؟ از این نکته غفلت
میشــود که این ســرعت در پیروزی بــرای ســرعت در انتقال
پیامهای انقالب بود .پیام و خواسته انقالب آنقدر شیرین و
جذاب و نو بود که به ســرعت مورد قبول عمومی قرار گرفت.
ســیل جمعیت مردم به دنبــال امــام راه افتادند و به ســرعت
انقالب پیروز شد.

ما دائم در حال
انقالب اسالمی
هستیم .انقالب
اسالمی یک
دار
موجود زمان ِ
تمام شدنی
نیست .این
آرمانها تمام
شدنی نیست .تا
روزی که ظلم و
ستم در این جهان
هست ،تا روزی
که فقر و تبعیض و
فساد در گوشهای
از جهان هست،
انقالب اسالمی و
آرمانهای آن زنده
و پا برجا هستند

این حرف نــو امروز هم نو اســت .منتها میدانیــم که ادبیات
در طول تاریخ تغییر میکند ،برای همین است که ما محتاج
به بازخوانی مجــدد آرمانهــای انقالب هســتیم؛ در هر چند
مقطعی که میگــذرد .رهبر عزیزمان در این بیانیــه این کار را
انجام دادند .رهبر عزیزمان در این بیانیه متناسب با ادبیات
جدید ،نســل نو و اقتضائات زمانه یک بار دیگر آن آرمانها را
بازخوانی و تبیین کردند ،این مورد نیاز ما بود.
چنــد نکتــه اصلــی در آن بــود ،یکــی اینکــه ایشــان فرمودنــد
پیــام اصلــی مــا و آرمانهــای مــا تغییــر نکــرده .مــا بــر خالف
انقالبهــای معمولــی کــه در جهــان وجــود دارد ،بــه
آرمانهایمــان ،بــه شــعارهایمان پشــت نکردیــم ،آنهــا را
عــوض نکردیــم .خیانــت بــه آن آرمانهــا نکردیــم ،همــان
شــعاری که آن روزهــا میدادیم ،امــروز هم میدهیــم .نکته
ظریفی کــه ایشــان در این زمینــه اشــاره کردند این اســت که
علت طــراوت و ســرزنده بودن و ســرزنده ماندن این شــعارها
ایــن اســت کــه ایــن آرمانهــا و شــعارها برخاســته از فطــرت
ً
بشــری بــود؛ مثــا آزادیخواهــی ،عدالتطلبــی ،اســتقالل،
معنویــت ،مشــارکت عمومــی ،عــزت و حکمــت و مصلحــت
اینهــا چیزی نســت که بــا گــذر زمــان کهنه بشــود یا نســلی
بیاید کــه از ایــن آرمانهــا لــذت نبرد .چــون این خواســتهها
ً
مبتنی بر فطرت بشــر بــوده و دین اصــوال برخاســته از فطرت
است و منطبق با فطرت است ،این پیامها سر جای خودش
هســت و رهبر معظم انقالب با بازخوانی این پیامها و تبیین
مجدد این پیامها ایــن نکته را اشــاره کردند کــه آرمانهای
انقــاب همانها هســت ،اگر چــه بــه اقتضای زمــان ممکن
است تبیینهای مجددی داشته باشد .مثل یک کتابی که
ویرایش مجدد و ارائه مجدد میشــود ،نه اینکــه از آنچه که
ً
قبال نوشــته بودیم و خواســته بودیم ،بخواهیــم عبور کنیم.
این نکته اول اســت؛ ســرزنده ماندن ،پویا ماندن و همیشه
بالنده بــودن شــعارهای انقــاب و آرمانهای نظــام مقدس
جمهوری اسالمی.
روایت کارنامهای غرورآفرین
بعــد دوم ایــن بیانیــه کــه بــه نظــر مــن بایــد پررنــگ بشــود،
بازخوانــی کارنامــه چهــل ســاله انقــاب اســت .خیلــی
افتخارآفریــن اســت و غرورانگیــز اســت ،این جمالتــی که در
این بیانیه در این زمینه انســان میخوانــد .در حالی که همه
رسانههای بیگانه ،همه دشمنان خارجی و متأسفانه بعضی
از غافــان داخلــی ،بعضــی از قلمهــای غافــل داخلــی تالش
میکنند تا کارنامه انقالب را زیر سؤال ببرند ،یأس و ناامیدی
ایجــاد کنند ،رهبــر معظم انقــاب بســیار محکــم ،عاقالنه و
قاطعانه از این کارنامه دفاع کردند و همین طور هم هست.
رهبر انقالب اشارهای کردند به دستاوردهای بینظیری که
ما در داخل و خارج به دســت آوردیم .دســتاوردهای مادی،
دســتاوردهای معنوی و چیزهایی که بشــر در طول تاریخ به
دنبالــش بوده اســت .آنچــه کــه امــروز در جمهوری اســامی
ایــران میبینیم قابل مقایســه بــا آنچه که چهل ســال پیش
در ایــن کشــور بــوده ،نیســت .اینهــا غیــر از تبلــور پیامهــا و
دوره جدید

مشاره  16هبمن 98

89

نظر
پرتو ومعنا
درنگاه

آرمانهای مقدس این انقالب در اقصی نقاط عالم است.
بزرگترین دشــمنان ما همین امروز هم در داخل کشورهای
خودشــان پیــام ایــن انقــاب را میشــنوند .میبیننــد کــه
جوانهایشــان ،عقال و نخبگانشــان در برابر این آرمانهای
معقــول و منطقــی ســر تســلیم فــرود میآورنــد و از همیــن
میترســند .همــان چیــزی کــه امــام (رحمــهاهلل) اســمش را
فرمود «صــدور انقالب» .صــدور انقالب اتفاق افتــاده ،صدور
انقالب ،بســط همیــن آرمانهایی اســت کــه رهبــر عزیزمان
در ایــن بیانیــه به آنهــا اشــاره کردنــد .البتــه همانطــور که
آن بزرگــوار فرمودنــد ایــن بــه معنــای مهــر تأییــد زدن بــر هــر
چه که اتفــاق افتــاده نیســت .چقدر زیباســت ایــن تعبیر که
ایشــان فرمودنــد جمهــوری اســامی ضمــن اینکه به شــدت
پایبنــد بــر اصــول گذشــته خــودش اســت امــا در عیــن حــال
انعطافپذیــری ،نقدپذیــری هــم از خصوصیــات ماســت.
مــا حاضریــم و ایــن کار را کردیــم و همیشــه پیشــگام بودیــم
در اینکــه کارنامهمــان را دوبــاره بخوانیــم ،نقــاط ضعفمــان
را برطــرف کنیــم و نقاط قــوت خودمــان را قویتــر بکنیم .از
خصوصیات این بیانیه اســت که ایشان بر آمادگی جمهوری
اســامی و نظــام اســامی بــر تصحیــح خطاهــای احتمالــی
گذشــته هم تأ کید کردند .هیچکــس نمیتواند ادعــا کند که
کارنامــهای بــدون اشــتباه داشــته و در بهتریــن وجــه ممکن
بوده است .همیشه ما میخواســتیم به بهترین وجه ممکن
عمل کرده باشیم؛ گاهی نشده یا گاهی هم اشتباه کردیم.
رهبــر انقــاب فرمودند که مــا این آمادگــی را داشــتیم و داریم
کــه کارنامهمــان را بازخوانــی کنیم و اگــر نقطــه خطایی هم
ً
هســت ،اصالح کنیم .این نکته مخصوصا در زدودن روحیه
یأس و ناامیدی که دشــمنان به دنبال آن هســتند ،به نظرم
نقطه کلیــدی اســت و باید بــر آن تأ کید کــرد .دو چیــز در کنار
همدیگــر هســتند :اول ،پافشــاری بــر اصــول به طــور جدی،
عدم عقبنشــینی از اصــول .دوم ،بــه مــوازات آن بازخوانی
کارنامه و عملکردمان که حاال اگر در یک جایی در اجرا نقطه
ضعفی هم داشتیم ،آمادگی برای اصالحش داریم.
ترسیم راه آینده
ُبعد ســوم بیانیه ،ترســیم راه آینده اســت ،بــاور ما کــه در این
بیانیه هم به آن اشاره شده ،این است که جمهوری اسالمی
و انقــاب اســامی ،مقدمــهای بــرای حکومت موعود اســت
إنشاءاهلل .همه تالش ما برای آن روز است .بنابراین اشتباه
اســت که ما خیــال کنیــم اآلن در مرحلــه پــس از انقالبیم ،ما
پس از انقالب نداریم؛ تا امام زمان(عج) ظهور کنند ،ما دائم
در حال انقالب اسالمی هستیم.
دار تمام شدنی نیست .این
انقالب اسالمی یک موجود زمان ِ
آرمانها تمام شــدنی نیســت .تا روزی که ظلم و ستم در این
جهان هســت ،تا روزی که فقر و تبعیض و فساد در گوشهای
از جهان هســت ،انقــاب اســامی و آرمانهــای آن زنــده و پا
برجا هســتند .ما پس از انقالب نداریم ،ما هنــوز در انقالبیم.
دادن ایــن روحیــه انقالبــی ،دمیــدن ایــن امیــد و نشــاط از
خصوصیات این بیانیه است که باید به آن توجه بشود.
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ما باید به جوانها
اعتماد کنیم ،باید
کار را به جوانها
ً
بدهیم و اصوال
تحولخواهی،
استقامت ،مبارزه
با دشمن و نشاط
از خصوصیات
دوران جوانی
است .اینجوری
نیست که پیرها
این روحیه را
نداشته باشند،
ولی خداوند
این نعمت را در
جوانها بیش از
دیگران قرار داده
است

روحیه خودباوری
البته بــرای اینکه مــا بتوانیــم آینــده را خیلی بهتر از گذشــته
بســازیم و زودتــر بــه مقصــد برســیم ،رهبــر انقــاب بــر روی
دو امر تأ کیــد دارند که بــه نظرم نبایــد نادیده گرفته بشــود.
یکــی روحیــه خودبــاوری اســت ،ایشــان تکــرار کردنــد «مــا
میتوانیم» .انسان متأسف اســت که این جمله را بگوید که
باز هم در گوشــه و کنار گاهی از مسئولین انســان روحیه «ما
نمیتوانیم» را استشمام میکند.
بوی ضعف نشــانه دوری از آرمانهای انقالب اســت .کسی
که به انقــاب و آرمانهای آن ایمان داشــته باشــد ،هیچگاه
نمیتواند بگوید «ما نمیتوانیم».
ما پشــتیبانی مانند خــدا داریــم ،قدرتی مانند ایمــان و اراده
خــداداد داریــم ،هیــچ چیــز بــرای رســیدن بــه آرمانهــا کم
نداریــم ،فقــط الزم اســت کــه بــه خودمــان اعتمــاد کنیــم،
فقط الزم اســت که بــاور کنیــم «مــا میتوانیــم» و روی پای
خودمان بایســتیم ،کما اینکه تا حاال ایستادیم .بزرگترین
دشــمنیها بــا مــا صــورت گرفتــه ،تحریمهــای ظالمانه که
چهل ســال اســت به شــکلهای مختلف ایــن مــردم و این
کشــور را هدف قــرار داده؛ هیــچ کدام چنــدان مؤثــر نبودند،
چــون روحیــه «مــا میتوانیــم» همیشــه در ایــن ملــت زنده
بوده است.
مــن میخواهــم از همــه فروتنانــه خواهــش کنــم ،هیچگاه
مأیــوس نشــوند ،بــه خودشــان و بــه دیگــران بباوراننــد که
«مــا میتوانیــم» ،خداونــد ایــن قــدرت را به مــا داده اســت.
دشــمنان بــاور کردنــد مــا میتوانیــم ،چــرا خودمــان تردیــد
کنیم؟ این یک نکته است.
تحولخواهی
کید چند بــاره رهبــر انقالب بر جوانهاســت؛
نکته آخر هــم تأ ِ
بــه عنــوان ســرمایه ایــن انقــاب .در ابتــدا و انتهــای ایــن
بیانیه تکرار شــده که مخاطــب اصلی من جوانها هســتند،
«جوانهــای عزیــزم» تعبیر ایشــان اســت .البته ایــن بیانیه
اختصــاص بــه جوانهــا نــدارد ولــی مخاطــب اصلــیاش
جوانها هستند ،همه باید از این استفاده کنند.
رهبر معظم انقــاب باور به جوانــان این کشــور دارد ،باور به
نیروی جوان دارد ،جوانهایی که در چهل ســاله دوم ،وارد
صحنه عمل میشوند ،حتی االن ممکن است نباشند ،ولی
مخاطب رهبری هستند.
مــا بایــد بــه جوانهــا اعتمــاد کنیــم ،بایــد کار را بــه جوانها
ً
بدهیم و اصوال تحولخواهی ،اســتقامت ،مبارزه با دشــمن
و نشــاط از خصوصیــات دوران جوانــی اســت .اینجــوری
نیســت که پیرها این روحیه را نداشته باشــند ،ولی خداوند
این نعمت را در جوانها بیش از دیگران قرار داده است.
بــرای همیــن اســت کــه رهبر انقــاب بــر احیــای روحیــه «ما
میتوانیــم» و «دادن کار بــه دســت جوانها» تأ کیــد زیادی
دارند .از خــدا درخواســت میکنم کــه توفیق خوانــدن مکرر
این بیانیه ،بــاور به مفاهیــم آن و عمل به آن را بــه همه ما و
به همه مسئولین کشور ما عنایت بفرماید.

نظر
پرتو ومعنا
درنگاه

چراغ
آینده
عباس سلیمی نمین ،پژوهشگر تاریخ
صدور بیانیه گام دوم از ســوی رهبر انقالب در این مقطع،
خطوط حرکتی را مشــخص میکنــد که در واقــع هرکدام از
جزئیات این مسیر بایستی بهطور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
ً
مظاهر ایــن موضوع کــه ما بایســتی امیدوار بــه آینده باشــیم کامال
روشــن اســت .زمانــی قوتهایــی را در ارتباط بــا تحرکات دشــمن
دیــده و احســاس نگرانــی میکنیــم و بعــد با بررســی ایــن تحرکات
درمییابیم که این تحرکات در ســطح نازلی قرار دارد .این مســئله نمایانگر قدرت ما است که
میتواند امید به آینده را امیدی واقعی کند نه واهی .امروز قدرت ملت ایران بهگونهای اســت
که تمامــی جبهه صهیونیســم و نژادپرســتی خــودش را منســجم و هماهنگ کرده تــا به ملت
ایران ضربه بزند اما موفق نمیشود که این عدم توفیقشــان بهدلیل قدرت جمهوری اسالمی
ایران است.
اینکــه رهبری تأ کیــد میکنند که بــدون خوشبینی بــه آینده نمیتــوان آینده را ســاخت یک
واقعیت جدی اســت .امــروز تحــرکات دشــمنان در برخی مــوارد همچــون اینکه کاالیــی را در
ایران کمیاب و بر این اســاس ایجــاد ناامیدی کنند ،حاکی از ضعف اساســی آنهاســت .گرچه
مهار تحرکات دشمن در مسائل جزئی را ندارند ،متبلور
ضعفی نیز در مجریان ما که توانمندی ِ
میشود؛ اما همین که دشمنان برای ناامید کردن مردم در سطح مسائل نازل حرکت میکنند
یک بنبســت جدی را در جبهه دشــمنان به نمایــش میگذارد کــه نتوانســتهاند در فرهنگ،
مسائل نظامی و مسائل اقتصادی اقدامی اساسی کنند.
شناخت تاریخی و جبران عقبماندگیها
ً
یکی دیگر از محورهای بیانیه ،بحث «ارزیابی عملکردها در چهار دهه گذشــته» اســت .قطعا

بدون شناخت دقیق ،امکان تقویت قوتها و برطرفسازی
ضعفهــا نخواهــد بــود .ایــن امــر ضــرورت توجــه بــه تاریــخ
را بــرای مــا مســلم میکنــد .کمتوجهــی مــا بــه تاریــخ باعــث
ضربهپذیــری مــا میشــود و توانمنــدی تحلیــل و تبییــن مــا
را کاهــش میدهــد .بنابرایــن بایســتی هــم عملکــرد خــود و
دشــمنان و هــم عملکــرد جریانــات تأثیرگــذار جهــان معاصر
را در گذشــته مورد بررســی و تحلیل قــرار دهیم تــا بتوانیم راه
خودمــان را بشناســیم و پیــش رویــم .بــدون شــناخت هــم
ً
میتوان حرکت کــرد اما قطعــا در وادی تکرار قــرار میگیریم.
قرارگیــری در وادی تکــرار بــه ایــن معنــا اســت کــه بــا توجــه
بــه کمبودهــا هــم بهلحــاظ مالــی و هــم زمانــی ،هزینههای
مضاعفی را پرداخت کنیم .برای پیشــرفت بایســتی سرعت
داشــته و از زمان بیشــترین بهره را ببریــم .وادی تکرار باعث
هدررفت منابع ما میشود.
مســئله مهم دیگری کــه رهبر انقالب بــر آن تأ کیــد کردهاند،
ً
بحث علــم اســت .ایشــان قبال نیــز درخصــوص این مســئله
تأ کیــدات بســیاری بــرای دانشــگاهیان داشــتهاند .امــروز
باید به ایــن معنا توجــه کنیم که مــا مدتها بــه دلیل تحت
ســلطه بودن از علم و دانش عقب نگه داشــته شدهایم .این
عقبافتادگی بایســتی با گام و جهشــی بلند جبران شــود .در
دوران پهلــوی اول و دوم یکــی از ضربههای جــدی این بود
که از صاحبان اندیشــه و فکــر محروم میشــدیم .چراکه این
افــراد یــا در تبعید بودنــد یا بــه قتل میرســیدند .این مســئله
باعث شد تا از دانش و معرفت دور بمانیم .امروز باید سرعت
کسب دانش در کشور ،جهشی باشد .خوشــبختانه در برخی
ِ
زمینهها دســتاوردهای چشــمگیری داریــم .در زمینــه علوم
پزشــکی نهتنها بینیاز از دیگر کشــورها که حتی مــورد توجه
جدی قرار گرفتهایم .بســیاری از بیماران حتی از کشــورهای
اروپایــی بــرای درمان بــه ایــران میآیند کــه باعــث مباهات
ما اســت .در گذشــته در زمینه پزشــکی بیماران خــود را راهی
کشورهای دیگر میکردیم.
علیرغم همه مشــکالت و تحریمها در زمینههــای دیگر نیز
دورنمــای خوبــی وجــود دارد .در زمینههــای ســختافزار،
نرمافــزار و در زمینــه علمــی ،تحریمهــای جــدی علیــه مــا
اعمال میشــود تــا پیشــرفتی نداشــته باشــیم .با ایــن وجود
اکنــون در بســیاری عرصههــا دســتاوردهای چشــمگیری
ً
کســب کردهایــم .قطعا بایســتی در ســایر زمینهها نیــز همین
ســرعت را ادامــه دهیــم .رهبــر انقــاب اســامی در ارتبــاط با
بحث پایههــای تمدنــی بحثی جــدی دارنــد .یکــی از ارکان
شــکلگیری تمــدن درحقیقــت علــم اســت .بهعنــوان یــک
رکن از تمدن در زمینه نظامی نیز دســتاوردهای چشمگیری
داریــم کــه دشــمن بــه ایــن مســئله اذعــان دارد و همچنیــن
عامل بازدارنده تحرکات علیه ما محسوب میشود.
ً
بیانیــه قطعــا مفهوم وســیعتری نســبت بــه پیــام دارد .بیانیه
یشــود،
علیالقاعــده توجه جامعه را به خطوطی که ترســیم م 
جلب میکند .بنابراین بیانیه جنبه ریلگذاری دارد درحالیکه
یک پیام تنهــا نظــر جامعه را بــه امــری معطوف میکنــد .این
بیانیه تعیین خطوط مهم را در درون خود دارد.
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بیانیه حرکت
دکتر محمد عبداللهی ،پژوهشگر سیاسی

رهبر انقــاب اســامی در چهلمین ســال پیــروزی انقالب،
بیانیه راهبــردی و تاریــخ ســاز «گام دوم انقالب» را منتشــر
کردند که حاوی چند محور و نکته کلیدی است.
 .۱نگاه واقعبینانه
نگاه واقــع بینانه به نقــاط قوت و ضعــف چهل ســال اول انقالب و
امیــد و خــوش بینی بــه آینــده ،روح و مغز ایــن بیانیــه راهبردی اســت .رهبــر انقــاب در چهل
ســالگی انقالب ،همچنان معتقد به چهــرهای پویا و متحرک از انقالب هســتند ،نــه ماندن در
گذشــته و نه تصویری ایده آلیســتی از چهل ســال طی شــده .بلکه حرکت رو به جلو بــا تکیه بر
تجربه چهل ساله ،محور اصلی مانیفست «گام دوم انقالب» است .از این رو این بیانیه را باید
«بیانیه حرکت» ،نامید .حتی یک گام جلوتر از «مقاومت» و «استقامت».
 .۲نقاط قوت
رهبــر انقــاب در ایــن بیانیــه ،در دو محور اصلــی «این نقطــه تاریخ کــه بــر آن ایســتادهایم» را
تشریح میکنند .ابتدا با برشــمردن تجارب و نقاط ضعف و قوت چهل ســال اول .با رویکردی
واقع بینانــه و رئــال ،و نــه شــعاری و اتوپیایی ،بــه قضاوت گذشــته مینشــینند .بــا تمجید و
ً
افتخــار از نقاط قــوت خصوصا پیشــرفتهای علمــی و نظامی ســخن میگوینــد ۱۸ .مرتبه بر
ً
علم و پیشــرفتهای علمی شــتابنده پس از انقالب خصوصــا دو دهه اخیر و امتــداد آن تاکید
میورزند .حدود  ۲۰مرتبه بــا کلیدواژههای قــدرت و اقتدار و امنیت ،پیشــرفتهای دفاعی و
نظامی ایران پس از انقالب را میستایند .و در قبال تحسینهای مکرر از پیشرفتهای علمی
و نظامی ،با ادبیات گالیه و هشدار و امید به بهتر شدن از اوضاع اقتصادی و عدالت و مبارزه با
فساد و فقر و بیکاری سخن میگویند.
آنجا که ســخن از دســتاوردهای این چهل ســال به میان میآید با افتخار مصادیق تحقیرها
و شکســتهای آمریکا و قدرتهای ظالم جهانــی و نفوذ منطقهای ایران را بر می شــمرند ،با
عباراتی که سطح چالش ایران با آمریکا و اسرائیل را نشان میدهد« :چهل سال پیش امریکا
گمان میکــرد با چنــد هلیکوپتر میتواند علیــه ما کودتا کند ،امــروز چالش بر سـ ِـر حضور ایران
مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن بســاط نفوذ نامشــروع آمریکا از منطقه غرب
آســیا و حمایت جمهوری اســامی از مبــارزات مجاهدان فلســطینی و حــزباهلل و مقاومت در
سراســر این منطقه اســت ».از همین جا دو راهبرد مهم منطقهای ایران طی سالهای پیش
رو بیان شــده اســت :مبارزه با رژیــم اســرائیل از طریق بازوهــای منطقــهای ایران و مبــارزه با
حضور آمریکا در منطقه.
ً
قبال نیز ایشــان اشــاراتی به مطالبه خروج آمریکا از خلیج فارس داشــتهاند .آنجا کــه فرمودند:
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ً
«اصــا آمریکا را چه به دخالــت در امور ایــران و منطقه؛ خلیج
فارس خانه ماست ،شما بروید همان خلیج خوکها »...
 .۳راهبرد سیاست خارجی ایران
هر چند ایشــان در ابتدای بیانیه انقالب اســامی را نه متعلق
به «ایــران» بلکــه انقالبــی بــا شــعارهای «جهانــی» و فطری
میداننــد امــا در آســتانه ورود به دهــه پنجم انقــاب ،اغلب
بر افزایش و گســترش نفــوذ و قــدرت منطقهای ایــران تاکید
کردهانــد .حتی در بعــد اقتصــادی ،آنجا که بــه ظرفیتهای
مغفول مانده میرســند ،با این تعبیر که «همسایگان ایران،
ً
 ۱۵کشــور همســایه ایران جمعا بیش از  ۶۰۰میلیون جمعیت
دارند» شــکوفایی اقتصاد ایران را نیز در گرو ارتباط با منطقه
خودمــان میداننــد .درســت برعکــس جریــان غربگــرا کــه
بهبود اقتصــاد ایــران را به آمریــکا یا چنــد کشــور اروپایی گره
میزنند .ایشــان به صراحت فرمودهانــد «در مورد آمریکا حل
هیچ مشــکلی متصور نیســت و مذاکره با آن جز زیان مادی و
معنوی محصولی نخواهد داشت».
بیان چنین راهبرد مهمی از زبان رهبــر انقالب در واقع همان
فرجام شکست خورده اعتماد جریان غربگرا به آمریکا و اروپا
اســت .قطع کامل روابــط و مذاکره بــا آمریکا نوعــی آب پاکی
ریختن بر دست کسانی است که ساده باورانه هنوز منتظرند
آمریکا مشکالت اقتصادی ایران را حل کند.
 .۴نقاط ضعف
در تبیین نقاط ضعف و کاســتیها چهل ســال گذشــته ،رهبر
انقالب نه با نگاهی خودتحقیرانه و مایوسانه بلکه با نگاهی
منطقی ،منصفانه و توأم با ریشهیابی سخن گفتهاند .ایشان
بــه صراحت نقــاط ضعف چهــل ســال گذشــته را ضعفهای
ً
اقتصادی خصوصا فساد و رفع نشدن فقر و بیکاری و برقراری
عدالت اعــام کردهانــد و در عین حال پیشــرفتهای نســبی
همچون «برقــراری نســبی عدالت» را نیــز یادآور شــدهاند و در
کنار این یادآوری شــاید کنایهای به کمکاریهای رســانهای
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داشتهاند .چراکه علیرغم ســیاهنماییهای شدید رسانهای
که درصــدد «القای حــس فالکت» بــه جامعه ایران هســتند،
آمــار بانــک جهانی نشــان میدهــد ایران رتبــه  ۴۷جهــان در
برابــری درآمــد و عدالــت اقتصــادی (حتــی وضــع بهتــری از
آمریــکا ،ترکیــه و )...دارد و کاهش ضریب جینــی از  ۵۰به ۳۸
گویای آن است که شکاف طبقاتی نسبت به ابتدای انقالب،
 ۴۰درصد کاهش یافته است.
در متــن بیانیه یک بنــد گویا و صریــح و دقیق بــرای توصیف
علت مشــکالت اقتصادی در چهل سال گذشــته وجود دارد:
«مهمترین عیوب ،وابســتگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن
بخشهایــی از اقتصاد کــه در حیطه وظایف دولت نیســت،
نگاه به خارج و نه به توان و ّ
ظرفیت داخلی ،اســتفاده اندک
از ّ
ظرفیــت نیــروی انســانی کشــور ،بودجهبنــدی معیــوب و
نامتــوازن ،و ســرانجام عــدم ثبــات سیاســتهای اجرائــی
اقتصاد و عــدم رعایــت ّ
اولویتها و وجــود هزینههــای زائد و
ّ
حتــی مســرفانه در بخشهایــی از دســتگاههای حکومتــی
اســت .نتیجه اینها مشــکالت زندگــی مردم از قبیــل بیکاری
جوانها ،فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است».
راه حــل آن نیــز مشــخص شــده :درونزایــی اقتصاد کشــور،
ّ
مولد شــدن و دانشبنیان شــدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و
ّ
تصدیگری نکــردن دولت ،برونگرایی منطقــهای .طهارت
اقتصادی و مبارزه با فســاد نیز بــه کرات (بیــش از  ۱۵مرتبه)
در متــن دیــده میشــود .یکــی از شــاه جمــات بیانیــه ایــن
عبارت اســت« :همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط
مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسالمی است!»
این جملــه اهمیت مبــارزه با فســاد را تا حد مشــروعیت نظام
اســامی بــاال میبــرد و بنابرایــن بایــد منتظــر مبــارزه جدی و
سازمان یافته با فساد در دهه جدید انقالب باشیم.
ایشــان نقطــه منفــی دیگــر کارنامــه ایــن چهــل ســال را بــه
صراحت اســتفاده نکردن کافــی از ظرفیت انســانی و طبیعی
کشور معرفی نمودهاند« :نکته ّ
مهمی که باید آیندهسازان در
نظر داشته باشــند ،این است که در کشــوری زندگی میکنند
کــه از نظــر ّ
ظرفیتهای طبیعــی و انســانی ،کمنظیر اســت و
ّ
بســیاری از این ظرفیتها با غفلت دســتاندرکاران تاکنون
بیاستفاده یا کماســتفاده مانده است ..گفته شده است که
ایران از نظر ّ
ظرفیتهای استفادهنشــده طبیعی و انسانی در
رتبه ّاول جهان است .بیشک شما جوانان مؤمن و ُپرتالش
خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید».
 .۵شیوه قضاوت خطاها و نقاط منفی گذشته
رهبــر انقــاب برخــاف آنــان کــه در ریشــهیابی ضعفهــا و
خطاهای سالهای طی شده ،به جای نگاه کردن به اصول
انقالب ،به دور شــدن از مشی اســامگرایی انقالب درغلتیده
انــد ،ریشــه ضعفهــا و مشــکالت و دلســردیها را دوری
از اســام اعــام میکننــد« :هــرگاه دل زدگــی پیــش آمــده ،از
رویگردانی مســئوالن از این ارزشهای دینی بوده است و نه
ّ
از پایبندی به آنها و کوشــش بــرای تحقق آنهــا ».از همین رو
نه همچون انقالبیون شــرمندهای که پس از سالها افراط و
تفریط ،خطای انقالب را در اعدام منافقین یا جنگ با صدام

رهبر انقالب
برخالف آنان که
در ر یشهیابی
ضعفها و
خطاهای
سالهای طی
شده ،به جای
نگاه کردن به
اصول انقالب،
به دور شدن از
مشی اسالمگرایی
انقالب درغلتیده
اند ،ر یشه
ضعفها و
مشکالت و
دلسردیها را
دوری از اسالم
اعالم میکنند

و آمریــکا معرفــی میکننــد ،بلکه بــا اســتقامت بــر آرمانهای
اصلی انقالب ،از ســاحت و حیثیت انقالب اسالمی در برخورد
با ظلم و جنایتهــا دلیرانه دفــاع میکنند« :انقالب اســامی
ّملت ایــران ،قدرتمند ّاما مهربــان و باگذشــت و ّ
حتی مظلوم
بوده است ،مرتکب افراطها و چپرویهایی که مایه ننگ
بســیاری از قیامها و جنبشها اســت ،نشــده اســت ،در هیچ
ّ
حتی با آمریکا و ّ
معرکهای ّ
صدام ،گلوله ّاول را شــلیک نکرده
ّ
و در همه موارد ،پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته
ضربت متقابل را محکم فرود آورده است .این انقالب از آغاز
تا امــروز نــه بیرحــم و خونریز بــوده و نــه منفعل و ّ
مــردد ،با
صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و
از مظلومان و مســتضعفان دفاع کرده است .این جوانمردی
و ّ
مروت انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنه
عمــل جهانــی و منطقــهای در کنــار مظلومــان جهــان ،مایه
سربلندی ایران و ایرانی است ،و همواره چنین باد».
 .۶نگاهی دوسویه به سبک زندگی
وجه دیگــری از متن بیانیه مرتبــط با وجه اخــاق و معنویت
گرایی انقالب اســامی است .ایشــان از یک ســو رشد فضایل
ً
اخالقــی و دینــداری مــردم خصوصــا جوانــان پــس از انقالب
را به عنوان یک دســتاورد انقــاب مطرح میکنند و از ســوی
دیگر چندیــن مرتبه بــر ترویج ســبک زندگی اســامی در برابر
ســبک زندگــی غربــی بهصــورت جهــادی و هوشــمندانه فرا
میخوانند .درســت برخالف تصور برخی که گمــان میکنند
حکومت اســامی باعث دیــن گریزی مردم شــده ،ایشــان با
تکیه بر گســترش حضــور مــردم در مناســکی مثــل اعتکاف،
زیارت ،نمــاز و حــج و صدقــات ،کــه مطابق نظرســنجیها و
تحقیقات علمی است ،گرایش به مذهب و معنویت در میان
مــردم را رو به رشــد دانســتهاند و در مقابل آنان کــه میگویند
«حکومــت نباید به زور مردم را به بهشــت ببــرد» در جملهای
کلیدی به زور جهنم بردن مردم توسط حکومتها را تقبیح و
تحذیر میکنند« :اجازه ندهند که ّ
جهنمیهــا مردم را با زور و
فریبّ ،
جهنمی کنند».
 .۷غایت بیانیه
تبدیل ایران به یک ابرقدرت و به یک ابرتمدن نوین اسالمی
کــه واجــد خصوصیــات اخالقــی و مشــی سیاســی ویــژهای در
جهــان اســت ،غایــت ایــن بیانیــه اســت« :دهههــای آینــده
دهههای شــما اســت و شــمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه
از انقالب خــود حراســت کنیــد و آن را هر چه بیشــتر بــه آرمان
بزرگش که ایجــاد ّ
تمدن نوین اســامی و آمادگی بــرای طلوع
خورشیدوالیتعظمیارواحنافداهاست،نزدیک کنید».
جبهه انقالب طبق مطالبه رهبر معظــم انقالب در خصوص
روشنگری رسانهای در قبال هجمه رســانهای دشمنان ،به
جد پیگیر اجرای این بیانیه راهبردی برای رشــد و پیشرفت
انقالب اســامی و ایران عزیز خواهــد بود .تا ایــن بیانیه مثل
برخی فرامین حضــرت امام خمینی رحمــهاهلل و رهبر انقالب
در ذیل همایشها و سمیناهارهای تشریفاتی یا کتمان و بی
توجهی مسئولین فراموش نشود.
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از گذشته
چه میتوان آموخت؟
سید احسان خاندوزی ،استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی
بیانیــه گام دوم را میتــوان یکــی از برجســتهترین اســناد
تاریــخ جمهــوری اســامی دانســت کــه در کنــار جامعیت،
سرشار از جمالت حکیمانه و راهبردی است .در این میان نکتهای
که باید به اندازه هفت هدف یا ارزش محوری مذکور در بیانیه مورد
توجــه قــرار گیــرد ،مســئله «الزامــات» اســت .دولتهــا و مجالــس
مختلــف تا حــد زیــادی دربــاره هدفگیــری «رشــد دانــش ،اخالق
محوری ،اقتصاد مقاوم ،عدالت و مبارزه با فســاد ،آزادی ،اســتقالل و عزت خارجی» اشتراک
نظر داشتهاند اما مروری بر نتایج و عملکردها نشان میدهد موفقیتها در ابعاد فوق یکسان
نیست و ناکامیها نیز کم نبوده است .الزامات دستیابی به اهداف فوق چیست؟ با رفع کدام
موانع و فراهم کردن کدام مقدمات ،احتمال موفقیت بیشتر میشود؟
شــاید یکــی از بهتریــن منابع بــرای پاســخ دادن به پرســش فــوق ،تجربــه چهار دهه گذشــته
باشــد .به تعبیــر حضــرت امیــر علیهالســام« :هــر کــس بــه وقایــع دنیــا و ّ
تغیرهــای آن عبرت
نگیرد ،موعظهها در او ســود نمیبخشــد» .بنابراین تحلیل ریشــههای تحقق یا عدم تحقق
اهداف گذشته ،میتواند ســند مهم دیگری باشــد که در کنار اهداف هفتگانه گام دوم ،باید
نصبالعین سیاستگذاران قرار گیرد .جالب اینجاست که رهبر انقالب در بیانیه خود ،اشاره
مختصری نیز به موانع موفقیت یا علل شکستها داشتهاند« :دشمنی خارجی و تحریمها ،از
خارج و مدیریتها و عیوب ساختاری ،از داخل» .در این میان با فرض برونزا دانستن موانع
خارجی ،گام بعد عبارت اســت از موشکافی نسبت به مشــکالت مدیریتی و عیوب ساختاری،
که ریشه آن در داخل نظام سیاستگذاری خود ماست.
تکیه زدن یک مدیر ارشد ناشایســته بر جایگاهی مهم ،عدم باور و پایداری در مسیر آرمانها،
ســاده انگاری یا آلوده بودن به منافع شــخصی و گروهی ،انتخاب برخی سیاستهای غلط،
همه و همه میتوانند ابعادی از ریشــههای شکســت مدیریتی محسوب شــوند اما این دست
مســائل با تغییر مدیــران و دولتهــا ،تغییــر میکنند .مســائل کلیــدی و موانع اصلــی ،آنهایی
هســتند که طی دو یا ســه دهه پابرجا ماندهاند و به عیب ســاختاری بدل شــدهاند .شــاهد آن
اســت که در برنامههای توســعه پنج ســاله که مهمترین سندهای میان مدت کشــور به شمار
میروند ،بارها بر تحقق برخی اهداف تأ کید شــده اســت ،مانند قطع وابستگی بودجه جاری
دولت بــه درآمد نفــت یا کاهــش تورم و بیــکاری ،رفــع فقر و فســاد و قاچــاق کاال و امثــال آنها.
تکرار این اهــداف در برنامههای دهــه  ۱۳۷۰و  ۱۳۸۰و  ۱۳۹۰حاکی از بقــاء معضالت قدیمی و
ســختجانی آنهاســت .از قضا همین ناکامیهای گذشته اســت که موجب میشــود اقتصاد
ایــران در شــرایط ُبــروز تحریمهــا ،شــکننده باشــد و در روزهــای کاهــش درآمد نفــت ،موجب
مشکالت بودجهای دولت ،کاهش ارزش پول یا تالطم بازارها شود.
حــال جــا دارد بپرســیم :اگــر نخواهیــم اهــداف گام دوم بــه سرنوشــت برخــی از سیاســتهای
فوق دچار شــود ،از گذشــته چه میتوان آموخت؟ فرامــوش نکنیم که در نظریه سیســتمهای
اجتماعی ،مراقبه دائم و آموختن از تجارب و اصالح مسیر ،رکن حیات و تعالی سیستمهاست.
برای پاسخ به پرســش فوق ،به یک مقدمه کوتاه نیاز اســت :در ادبیات توسعه ،میان مسائل
ســطح خرد و کالن و مسائل ســطح توســعه تمایز قائل میشــوند ،ابزارهای مدیریت یک بازار
ً
در کوتاه مــدت (مثال انــرژی ،خودرو یــا بانک) بــا ابزارهای مدیریــت متغیرهای رشــد و تورم و
ً
بیکاری (مثال سیاســتهای پولی و مالی) به ترتیب ماهیت خرد و کالن دارند اما اگر به لحاظ
کارشناسی ،سیاستهای اصالحی شناخته شده باشند و به جهت قانونی ،تقسیم کار نهادی
برای انجام سیاســت مشــخص شــده باشــد ولی مســئله همچنــان در بلندمدت باقی باشــد،
آنگاه نوبت رجوع به قواعد زیربناییتر میرسد که به این قواعد بازی« ،نهاد» میگوییم.
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بهعنــوان نمونــه توفیــق جمهــوری اســامی در بدتریــن
شــرایط درآمــدی و امنیتــی در دهــه نخســت بــرای کاهــش
شــدید محرومیت روســتاها و حاشیهنشینها ،ناشــی از یک
نهادســازی صحیــح و هوشــمندانه بــود یعنــی اتخــاذ قواعد
انگیــزه بخــش و بهکارگیــری نیروهــای مردمــی و جهــادی.
همینطــور اســت دربــاره افزایش ســطح ســواد و تحصیالت
و همچنیــن خدمــات درمانــی و بهداشــتی .از ســوی دیگــر
ناکامی  ۱۵ســال اخیــر (پــس از فرمان رهبــر انقــاب در اوایل
ً
دهه  )۱۳۸۰در مبارزه با قاچاق کاال یا فساد اقتصادی ،دقیقا
معلول موفق نشــدن در نهادســازی و انگیزه بخشی عامالن
اقتصادی و سیاســی برای همکاری حول ایــن محورها بوده
است .ما گاه نتوانستهایم صاحبان منافع شخصی و گروهی
را به تغییر رفتار به نفع منافع ملی و اســامی ملزم سازیم ،گاه
نتوانســتهایم هزینه تصمیمات بحرانزا یا رفتارهای فسادزا
را بهقــدر کافــی و بازدارنــده بــاال ببریــم و گاه نتوانســتهایم
مشــارکت واقعی مردم در اقتصاد و اداره امور کشور را تضمین
کنیــم .ثمــره قواعــد انگیــزه بخــش فعلــی ،خــود را در ایجــاد
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همانطور که گام
اول انقالب و
جنگ و پس از
آن را امام و مردم
و سپس قوای
جمهوری اسالمی
با هم برداشتند،
گام دوم نیز جز
با گامهای توأم
محقق نخواهد
شد

شبکهای از ذینفعان اقتصادی و سیاسی نشان میدهد که
نفع آنها در اســتمرار واردات کاالهای اساسی و وابستگی به
خارج ،حفظ وابســتگی بودجه دولت به نفت ،تداوم قاچاق
کاال ،فساد اقتصادی یا هر چیز دیگری است.
الزامات تحقق گام دوم انقالب
ِ
با این تبیین ،راه برون رفت نیز روشــن میشود :پیادهسازی
قواعــد انگیــزه بخشــی کــه موجــب همــکاری حــول اهداف
مطلــوب شــود و هزینــه عــدم همــکاری و فســاد را بــاال ببرد.
فاعــل این عبــارات بــه ظاهر ،نظــام تصمیــم گیری یــا تدبیر
کشــور اســت زیــرا گمــان مــیرود تصویــب قواعــد بــه دســت
آنهاســت اما همانطور کــه گام اول انقــاب و جنگ و پس
از آن را امــام و مردم و ســپس قــوای جمهوری اســامی با هم
برداشــتند ،گام دوم نیز جــز با گامهای تــوأم محقق نخواهد
شــد .این واقعیت به معنای نقش پررنگتر سیاستگذاران
نیســت زیرا اگــر بنا باشــد کــه مــردم ماننــد دورههــای موفق
پس از انقالب اســامی ،نقشآفرینی فعال داشــته باشند و از

حالت قعود به قیام برای عدل برخیزند ،باز هم زمینهسازی
یا بالعکس دافعه این حرکت ،به دســت سیاســتگذاران سه
قــوه اســت .مجلــس میتوانــد زمینــه اظهارنظر فعــال مردم
درباره طر حها و لوایــح و گزارشهای نظارتــی را فراهم آورد،
قوه قضائیــه میتواند مــردم را به طبقــه فراگیــر و نفوذناپذیر
بازرســان و ناظــران خویــش تبدیــل کنــد ،دولــت میتوانــد
در اتخــاذ بهتریــن سیاســت و اجــرا و تأمیــن مالــی آن ،بســتر
مشــارکت مؤثر مردم را فراهم آورد و هزینه کسب و کار را برای
فعــاالن کوچــک و متوســط تولیــدی بــه صفــر نزدیــک کند.
برخالف این رویه ،هر سه قوه میتوانند مردم را َمحرم رأی و
سیاستگذاری و پروندههای خود نسازند ،میتوانند هزینه
دانســتن مــردم ،اظهارنظــر مــردم ،مشــارکت مــردم و اعــام
موافقت یا مخالفت مــردم را باال ببرنــد و دولتها میتوانند،
مانع تراش فعالیت تولیدی مردم باشند.
الــزام دیگــر بــرای برداشــتن گام دوم ،دادن نــگاه بلندمدت
بــه بازیگــران نظــام سیاســتگذاری و تدبیــر اســت و در
دهههای گذشته ،ما از کوتهنگری اعضای دولت و مجلس
آسیبهای بسیار خوردهایم و گاه بهخاطر منافع کوتاه مدت
در دوران مســئولیت خویــش ،از حرکت به ســمت اصالحات
ً
ً
ریشــهای و بلندمدت و احیانــا دردناک فــرار کردهایم و -مثال
تا دیوار تحریم بر سر ما خراب نشــده -دست به تدابیر جدی
نزدهایــم :بحرانهــای زیســت محیطــی و صندوقهــای
بازنشســتگی و بدهیهــای دولــت را بــه آینــدگان واگــذار
کردهایم و امثال ایــن مواجههها .همینطــور جدی نگرفتن
مقاومســازی اقتصــادی در ســالهای گذشــته تاحــدی
ناشــی از آن بــود که تنهــا به تأمیــن بودجــه یکســال دولت یا
واردات ارزان چندماهــه فــان محصــول چشــم داشــتهایم،
تنها گذرانــدن یک دوره مشــکل ارزی ،مجازات یک مفســد
اقتصــادی ،رســیدگی موقــت بــه یــک اعتــراض کارگــری یــا
اســتمهال موقــت بدهــکاران بانکــی را در دســتور کار قــرار
دادهایــم و کمتر به ریشــهها پرداختهایم .حتــی در خصوص
اینکه دولت و مجلس آینده چقدر به الزامات برداشــتن گام
دوم اعتنای جــدی میکنند ،مطمئن نیســتیم زیرا با احزاب
شناسنامهدار اسالمی و ایرانی که عمر بلندمدت دارند مواجه
نیســتیم بلکه اشــخاص حقیقــی غیرقابل پیشبینــی برای
چهــار یــا هشــت ســال مســئولیت میپذیرنــد و بعــد از دایــره
بیرون میروند.
هــم در مثــال نقشآفرینــی مــردم و هــم در خصــوص نقــش
سیاســتگذاران دورنگــر ،مشــاهده میکنیــد کــه برداشــتن
ً
گام دوم ،حتــی صرفــا در حــوزه اهــداف اقتصادی ،مســتلزم
اصالحــات نظام سیاســتگذاری و تدبیر اســت .ایــن وظیفه
مجامع نخبگانــی و علمــی و نهادهای سیاســتگذار و مدنی
اســت که فهرســت کاملتر و دقیقتــری از الزامات برداشــتن
گام دوم را مورد بحث قــرار دهند و امید میرود بدین ترتیب،
جنبش و انگیزشــی حول ســاختن فردای جمهوری اســامی
شــکل گیرد .آینــدهای کــه حاکــی از درس گرفتن یــک ملت
ّ
رشــید اســت از راه طی کــردهاش .بــرای ملتــی کــه از تجربه،
درس میآموزد و در مســیر ســنت و امداد الهــی عمل میکند،
بنبست معنا ندارد.
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اندیشه قدسی
و كردار زمینی
عباسعلی رهبر ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
بیانیــه گام دوم بیانیــهای راهبــردی ،اســتراتژیک و
هوشــمندانه و گام دوم انقالب دومین مرحله خودسازی،
جامعهپــردازی و تمدنســازی اســت .متناســب بــا ایــن فضــا چند
جدیــد حیــات طیبــه جمهوری
نکتــه کلیــدی در خصــوص فصــل
ِ
اسالمی وجود دارد:
 .۱مــا در یک مثلــث روابط ،ســاختار و معنا قــرار میگیریــم .رهبر جمهــوری اســامی ایران با
توجه به تجربه بیش از پنج دهه فعالیت سیاسی ،اجتماعی در عرصههای مختلف مدیریت
سیاسی و علمی و فکری که داشــتهاند ،تجارب خود را انتقال میدهند .الزم است این تجربه
را در قالب همین روابط ،ساختار و معنا بدانیم .مهمترین تأ کید ایشان در این زمینه این است
که معنــای انقالب اســامی ،جامعه و تمدن اســامی را بایســتی بهطــور جدی مــورد توجه قرار
داد و نبایســتی بههیچ عنــوان از «معنا و حقیقــت انقالب» دور شــد .در واقع خوانــش اقتدار ما
در فضای دوم و نســل دوم انقالب اســامی در قالب این اســت که بتوانیــم آرمانهای انقالب
ً
اســامی را مجددا احیا کنیم .اما در بحث روابط و ساختار ،نکتهای که ایشان متذکر میشوند
این اســت که در عین حال کــه نظام مــا در عرصههای مختلف روابطی و ســاختاری منشــأ اثر
و تحوالت و حرکت اســت اما بــاز هم میتوان بازگشــت و نحــوه عملکردها را بازبینی کــرده و از
اشتباهات گذشته درسی جدی گرفت.
 .۲در ایــن بیانیــه مــا شــاهد ترســیم جهــان عینــی (آبژکتیــو) و جهانهــای بیــن االذهانــی
(سابجکتیو) از سوی ایشان هســتیم .ایشان بحث قدسی اندیشــیدن و زمینی عمل کردن را
مورد توجه قرار دادند و نسبت بسیار مناسبی میان آرمانها و واقعیتها در بیانیه ایشان وجود
دارد .واقعیاتــی کــه نباید از آنهــا غافل بود مثــل عدالت اجتماعــی ،عدالت اقتصــادی ،بحث
آزادی و اســتقالل و آرمانهایی که در ذات انقالب ما نهفته اســت مثل جمهوریت ،اســامی و
موضوعات مختلف که در قالب معناگرایی بایستی بهآنها توجه نمود.
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 .۳توجــه رهبــر انقالب بــه روح
دشمنشناســی بســیار مهم اســت.
در واقــع رهبــر انقــاب روح نامرئــی
فرااســتعماری نویــن را در قالــب زرق
و بــرق غــرب و بهنوعی شــیطنتهای
قدرتهــای دیگــر ،مــورد توجــه قــرار
دادهاند و از جوانان خواســتهاند تا بهعنوان افرادیکه
آیندهســاز انقــاب هســتند ،نســبت به ایــن دشمنشناســی
حســاس باشــند .بنابراین نســبت به ترفندهــا و خدعههای
دشــمن بایســتی حساســیت خــاص داشــت .بحثهایــی
نیز توســط افراد ناآ گاه مطرح میشــود که دســت از دشــمنی
برداشــته و به ســوی دوســتی پیــش برویم .ایشــان بــه ذات
استکبار اشاره دارند که بایستی همیشه این مسئله را در نظر
داشته باشیم.
 .۴نکتــه بســیار مهم دیگــر که بهعنــوان ســرفصل مدنظر
قــرار میگیــرد ،مقوله پیشــرفت اســت کــه در آ گاهــی جمعی
کنشگران بهخصــوص جوانان خــود را آشــکار میکند .رهبر
انقــاب دغدغه اصلــی خــود را در یک ســپهر پیشــرفت بیان
میکننــد .ســپهری کــه در آن معنویــت ،عدالــت ،اقتصــاد،
فنــاوری و ســبک زندگــی مــردم مــورد توجــه قــرار میگیــرد و
شــاید این بیانیه را میتوان حلقه ارتباطی بــا الگوی پایهای
دانســت کــه مــورد توجــه ایشــان اســت و جمعــی از نخبگان
حوزه و دانشگاه این الگو را به صورت اولیه ترسیم کردهاند.
 .۵بحــث مهــم دیگــر کــه در ایــن بیانیــه مطرح میشــود،
توازن میان سیاســت ،معنویــت و عدالت اســت .در حقیقت
نفس انقالب اسالمی بهعنوان تمدنســاز نوین اسالمی و به
عنوان پدیدهای که خیلی از موضوعــات بینالمللی را تحت
الشعاع قرار داده ،در قالب تمدنسازی اسالمی است.
 .۶نکتــه بعــدی این اســت کــه بایســتی امیــد اجتماعی و
فرهنگ گفتگو را در دو امر مورد توجه جدی قرار دهیم:
اول توجــه جــدی بــه بازتولیدهــای فرهنگــی و معنایــی
جمهــوری اســامی و دوم توجــه بــه آســیبها و همچنیــن
تهدیدات داخلــی و خارجی .رهبــر انقالب حرکتی بدیــع را در
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ارتباط با خطمشــیگذاری عمومی برای پیشــرفت مطرح
میکننــد .در بحــث خطمشــیگذاری چرخــه و فرآینــدی
تشکیل میشود که شامل چندین فعالیت و مرحله است.
خطمشــیگذاری را ایشــان جــوری ترســیم میکننــد کــه
خطمشــیهای عمومــی را میتــوان از این بیانیــه گرفت.
بــه عبارتــی مفاهیــم ،زبــان کلــی ،فرآیندهــا و فرهنگی که
مورد توجه بیانیه گام دوم اســت به عنوان یک مانیفست
میتوانــد فضایــی در قالــب خطمشــیگذاری کالن بــرای
نســل جــوان انقالب ترســیم کنــد .رهبــر انقالب ،مســئله و
مشــکالت را مورد توجــه قــرار داده و ســپس دســتورگذاری
کــرده و تنظیــم خطمشــی میکننــد و مشروعیتبخشــی
و حتــی بحثهــای اجرایــی و ارزیابــی را نیــز بهنوعــی
مــورد توجه قــرار میدهنــد .بــه همین دلیــل مــا در فضای
خطمشــیگذاری عمومــی نقــش جوانــان را بســیار مهــم و
پربــار میبینیم و الزم اســت چرخــه فرآیند در قالــب نهایی
پیشــرفت برای دســتیابی به تمدن و جامعه اسالمی مورد
توجه جدی قرار گیرد.
 .۷نکته آخر اینکه رهبر انقالب افقی جدی را مورد توجه
قرار میدهند و آن هم بحث ابعاد مــادی و معنوی تمدنی
انقالب اسالمی است که در حقیقت انقالب اسالمی هویتی
ّ
فراملــی و فرامــرزی دارد و تغییــرات ،تحوالت ســاختاری و
هنجاری در درون کشــور اثر خود را در تحــوالت بینالمللی
و بیــن منطقــهای میگذارنــد .در واقــع انقــاب اســامی
بحث آزادی ،مردمســاالری ،عدالت ،استقالل و حاکمیت
اســام و نفی اســتبداد را مطــرح کــرده و استکبارســتیزی و
نفی ســلطهپذیری ،وحدت جهان اســام ،صــدور معنوی
انقالب و توجهات مرتبــط با صلح و عدالــت جهانی را مورد
توجــه قــرار میدهــد .به ایــن جهــت انقــاب اســامی قادر
است در قالب احیای تمدن نوین اسالمی گامهایی جدی
بــردارد و در واقــع این تمــدن نوین اســامی چیزی نیســت
مگر اینکه ما بتوانیــم ثمرات عملــی و عینــی آن را در قالب
فرآیند شــعارهای اصلی انقــاب مورد توجه قــرار دهیم .به
این جهت ما شــاهد هســتیم کــه انقــاب اســامی تأثیری
مانــدگار در عرصــه تاریخ داشــته اســت و مســئولیت خطیر
جوانــان و مســئولیت اجتماعــی سیاســی مردم در پیشــبرد
راهبردهای انقالب اسالمی بحث بسیار مهمی است.
نکتهای که بایســتی آن را مد نظر قرار دهیم این اســت که
آرمان رهبر انقالب که همان تمدن نوین اسالمی و آمادگی
برای طلــوع خورشــید والیــت عظمی اســت .در این مســیر
باید از برخورد شعاری ،سخنرانیهای بیجهت و برگزاری
همایشهای بیهدف دست برداشت و بهصورت جدی و
جهادی وارد عمل شــد تا بتوانیم انقالب را توســط جوانان
به سر منزل مقصود برسانیم .روح امیدواری ،امیدبخشی
و امیــد اجتماعــی و سیاســی و ســرمایه اجتماعی کــه تولید
انقالب اسالمی است بهخوبی مورد توجه رهبر انقالب قرار
دارد و جوانان ما ثابــت کردهاند که این تغییــر و تحوالت را
در راستای قانون اساسی و شعارهای اصلی انقالب اسالمی
مورد توجه قرار میدهند.

انقالبی در
تئوریهای انقالب
میالد کیایی؛ دانشآموخته روابط بینالملل
ّ
انقــاب ایــران انقالبــی اســت در تئوریهــای انقــاب ،چــه در علتهــا و
زمینههــای پیش از وقوع انقالب و چه مســائل بعــد از آن .اینبــار دیگر نه از
دیکتاتــوری َ
ژاکوبنــی بعــد از انقالب خبــری بــود و نــه از دوره ترمیدوری .بــه عبارت
روشنتر نه تندروی دهشتناکی در سالهای اولیه انقالب رویداد و نه دچار کندروی
در سالهای بعد شدّ .اما به حق بایســتی متمایزترین ویژگی انقالب ایران را تداوم و
ایستادگی بر شعارهای اولیه انقالب بعد از گذشــت چهار دهه دانست .موضوعی که
برجســتهترین ویژگی و مفهوم محــوری بیانیه گام دوم اســت .گام دوم مانیفســتی
اســت از آرمانهــا ،اهــداف و شــعارها کــه البتــه اینبــار بســیاری از آنها جامــه عمل
پوشــیده اســت .در حقیقــت تبدیــل شــعار بــه دســتاورد و تبدیل گفتمــان بــه نهاد و
کار
ســاختار ،همان چیزی اســت که میتــوان از آن بــه عنوان هنــر انقالب اســامی و ِ
ویژه آن یاد کرد.
تاریخ سیاســی عصــر جدید گواهی اســت بــر این موضــوع کــه انقالبها بعــد از مدتی
وارد دوره فترت و رکود میشــوند و پس از گذشــت ســالیانی نه چندان زیاد دیگر نه از
آرمانها و شــعارهای اولیه انقالب خبری اســت و نه از میراث انقــاب .اما اگر توأمان
بــه تحلیــل محتــوای بیانیــه گام دوم و شــعارها و آرمانهای ابتــدای انقــاب که در
بیانیههــا ،ســخنرانیها و راهپیماییهــای زمان انقــاب متجلی اســت بپردازیم ،در
مییابیم که گام دوم به همان اندازه با طراوت و با نشــاط اســت و الفاظ و کلمات آن
به پرشوری بیانیههای کوران انقالب اســت .رهبری خود علت این مسئله را در گام
دوم خاطر نشان میسازند« :برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف
فرض کــرد اما شــعارهای جهانــی ایــن انقــاب دینــی از این قاعده مســتثنی اســت.
آنها هرگز بیمصــرف و بیفایده نخواهند شــد زیرا فطرت بشــر در همــه عصرها با آن
سرشته است».
یکــی از محورهــای بیانیــه گام دوم عــزت ملــی ،روابــط خارجــی و مقابله با اســتکبار
اســت .درباره واقع بینــی در تناســب شــعارها و دســتاوردها نگارنــده از زاویــه رویکرد
پژوهشی خویش تنها اشاره مختصری به موفقیت انقالب در حوزه روابط بینالملل
میکنــد .ایران در طول دو ســه قــرن اخیــر هیچگاه تــا این حــد برخــوردار از حاکمیت
مســتقل و عــزت ملی نبــوده اســت چنانکــه بیگانگان هــر زمــان کــه اراده میکردند
دست تطاول خود را به آب و خاک ایران دراز میکردند.
ســاموئل هانتینگتــون نظریهپــرداز آمریکایــی در ایــن بــاره میگویــد :کودتــای
 ۲۸مــرداد کمخر جتریــن و آســانترین کودتــای انجــام شــده توســط آمریــکا بــود.
در کودتای  ۲۸مــرداد ســال  ،۳۲آمریکا حاکمیــت ایران را تنهــا با چند گردان ســرباز
و چنــد ده هــزار دالر پــول عــوض کــرد امــا اگــر االن آمریــکا بخواهد دســت بــه چنین
کاری بزنــد بــه چیــزی در حــدود  ۵۰لشــکر و بیــش از  ۵۰۰میلیــارد دالر منابــع احتیــاج
دارد .همچنین از جهــت تأثیرات بینالمللی ،کمتر کارشناســی اســت کــه از تأثیرات
انقــاب اســامی در نظریههــای روابــط بینالملــل آ گاه نباشــد .انقــاب اســامی بار
دیگر موضوع دیــن و فرهنــگ را به حــوزه نظریههــای روابــط بینالملــل بازگرداند و
به شــکلگیری نظریههای هویت محور و فرهنگی کرد .همچنین بــرای اولینبار از
زمان هخامنشــیان تاکنون ایران موفق شــد در مدیترانه پایگاه ایجاد کــرده و به آن
دسترسی پیدا کند.
دوره جدید
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سیاستنامه انقالب
سیدحسین شهرستانی ،پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه شناسی

انتشــار متن بیانیه رهبر انقالب در حــوزه عمومی و به ویژه
در میــان نخبــگان دانشــگاهی و فعــاالن سیاســی،
پژوا کهــای گوناگونی داشــت .در این میان برخــی آن را نخوانده
ستودند و برخی دیگر شتابزده نکوهیدند .تأمالت خرد و کالنی هم
در تفســیر و تفصیــل ابعــاد و زوایــای آن روی نمود کــه همگی مایه
غنــای گفتگــوی عقالنــی و تثبیــت حــوزه عمومــی سیاســت ملــی
خواهد بود .اما به زعم نگارنده این بیانیه در کلیت خویش هنوز خوانده نشده است .پرسش
شرایط امکان خواندن این متن چیست؟
ما این است که ِ
ً
یک متــن اصیل زمانــی به درســتی خوانده میشــود کــه اجمــاال بدانیم کــه چــه میخوانیم و
آنچه میخوانیم در کلیتش چیســت؟ در این هنگام از متــن انتظاری خواهیم داشــت و با آن
گفتوگویــی خواهیم کــرد .اگر ندانیم که چــه میخوانیم ،نتوانیم دانســت که چــه انتظاری
باید از متن داشته باشیم.
در خصوص نوشــته رهبری ،به نظر میرســد این مســأله هنوز حل و فصل نشــده است .نمود
آن نیــز واکنشهایــی در میان افرادی اســت که احســاس میکنند انتظارشــان برآورده نشــده
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ً
اســت .این انتظارات ،معمــوال یا از
جنس «راهبرد» و راهحل اســت و یا
از جنــس «گــزارش عینــی عملکــرد»
و یا از ســنخ «آسیبشناســی» و طرح
مسأله .این پرسش متداولی است که
این متن چرا راهبرد و رهنمون تازهای
عرضه نکرده و یا به جزئیات ،گزارشــی
عینی از عملکرد چهل ساله انقالب ارائه
نداده و یــا طرح مســأله و بحــران نکرده
است .حاصل جمع این دســته اقوال آن
اســت که این بیانیه حــاوی ســخن تازه و
طــرح ویــژهای نیســت .گویــی انتظــار آن
بــوده اســت کــه رهبــری در ایــن متــن اعالم
چرخشــی کند یا جــام زهــری بنوشــد! در مقابل
نیز کســانی در موضع دفاع برآمده و بر طرح نکات و
چرخشهای اساسی در متن پای میفشارند.
پرســش این اســت :ایــن متن چیســت و چــه «نام»
دارد؟ تعبیــر بیانیــه آیــا ترجمانــی از «مانیفســت»
اســت؟ ایــن یــک «ســند راهبــردی» و طــرح
سیاستهای کلی یا شبیه الگوی پیشرفت است؟
چیزی همچون ســند چشــمانداز اســت؟ یا گزارش
کالن عملکــرد؟ بــه زعــم نگارنــده ،نوشــتار رهبــری
ً
هیچ یک از آنها نیســت .صرفا مانیفســت نیست .نه
کتاب سبز است و نه کتاب ســرخ که در آن اصولی جزمی
با نظمی آهنیــن ،چهارچوبی ایدئولوژیک بــرای حکمروایی
تعیین کنند .سند راهبردی و سند سیاستهای کلی نیست
که در آن مســائل کانونــی تعیین شــده و راههــای ُبرونرفت
فهرست شده و طر حهای بدیع ابالغ گردند .سند چشمانداز
نیســت که آیندهای منظور را به دقت ترســیم نموده باشــد و
داســتان تاریخ طی شــده را صمیمانــه روایت نکنــد .گزارش
عملکرد یا دســتاوردها هم نیســت که انتظار داشــته باشــیم
توفیــق جمهــوری اســامی را در تحقــق آمالــش به دقــت و با
جزئیات ارزیابی یا اثبات کند .نوشــتار رهبری گرچه در همه
ایــن مــوارد نــکات و دقائقــی دارد ،در کلیت خویــش اینهمه
نیست.
چهارچوبی برای طرح خرد سیاسی
این متن به درستی در یک سنت تاریخی اصیل نوشته شده
که نام آن «سیاســتنامه» است .سیاســتنامه ،چهارچوب
طــرح «خــرد سیاســی» در یــک عصر اســت.
عملــی و نظــری ِ
این خرد سیاســی اما همچون فلسفه سیاســی در مقام انتزاع
نیست .از آنسو نسبت به ســند راهبردی یا سیاستی در افق
باالتری قــرار دارد .سیاســتنامه ،منطق مواجهه با مســائل
اساسی سیاست را در یک نظم سیاســی آشکار میکند و پرده
از الگوی تاریخی نظم آرمانی سیاســت برمیدارد .راهحلها
یا راهبردها از درون این منطق و عقالنیت کالن برمیآیند.
سیاســتنامهها ماهیتی تجربــی دارند و نمود خــرد آزموده و
عقل عملی یا دانش ضمنی در سیاســتاند؛ اما با این همه از
وضع جاری فاصله دارند و لذا چشماندازی از آینده را ترسیم
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میکنند .سیاســتنامه همچنین از حیث لحن سخن ،با سند
سیاســتی و راهبردی یا گزارش عملکرد و ...متفاوت اســت.
لحن سیاستنامه لحن انسانی و صمیمانه و حماسی است.
به دیگر عبارت سیاســتنامه همزمان متنی ادبی اســت که
ادیبانه نوشــته میشــود .چه ســخن در قالب روایت تاریخی
در آن ظاهــر میگــردد .روایتــی کــه بــه ظهــور اشــکال نظــم
سیاسی ،معنایی انسانی میبخشد و آن را به نحو دراماتیک
روایت میکند .لذا سیاستنامه داســتانگو است؛ حال آنکه
اســناد راهبــردی و غیــره از جهت ایــن روایت ادبی و انســانی
برهنهاند .سیاســتنامهها را وزیــران و امیــران خردمند و دبیر
مینویســند و در آن ،جهت تدبیر امور را در یک نظم سیاســی
به نحو کالن و در عین حال انضمامی روایت میکنند.
نتیجــه ایــن گفتــار آن اســت کــه سیاســتنامه از دل یــک
عقالنیت سیاســی آزموده و تثبیت شــده که قابــل بیان بوده
و داســتانی برای گفتن داشته باشــد برمیآید .لذا در هر زمان
و در هــر شــرایطی نمیتــوان انتظــار ظهــور سیاســتنامهای
ً
ً
جدیــد را داشــت .مشــخصا میتــوان صریحــا مدعی بــود که
دســتکم در کل منطقه مــا هیچ کشــوری را یارای آن نیســت
کــه سیاســتنامهای در برابــر آنچــه در جمهوری اســامی به
سیاســی اصولی و
بار نشســته اســت عرضه کند .چرا کــه خرد
ِ
درعیــن حال آزمــودهای که از عهده تأســیس شــکل نوینی از
ً
نظم سیاســی برآید وجــود نــدارد .در این کشــورها ،یا اساســا
حاکمیــت مســتقل ملــی تثبیــت نشــده اســت (عــراق ،مصر
و  )...و یــا حاکمیــت ملــی بــه ســطح عرضه طــرح تــازهای از
سیاســتورزی نرســیده اســت و نمیتواند خود را بــه نحوی
متمایــز و صریــح روایــت کنــد( .ترکیــه) در نتیجــه در ایــن
کشورها ما تصمیمات ماجراجویانه و بیسنت و بیاصولی را
شاهدیم که نمیتوانند بستر شــکفتن طرحی از خرد سیاسی
باشند.
ً
انقالب اســامی اما به الگوهای تدبیر سیاســی متقن و ضمنا
منعطفی دســت یافته اســت که بــه نحــو باثباتــی در منطقه
جریــان دارد و بــر مبنــای همیــن الگوهــا بــه عنــوان نمونــه
حــزباهلل در لبنــان بــه ملیتریــن و عقالنیتریــن نیــروی
سیاســی بدل شــده اســت که بیش از همه جریانها ،نسبت
بــه سیاســت ملــی مســئولیتپذیر اســت؛ حــال آنکــه جریان
باســابقه «اخــوان المســلمین» در غیــاب ایــن ســطح از خــرد
سیاسی ،تداوم نیافته و در بدو پیروزی شکست میخورد.
اجتهاد در متن سنت
گام دوم ،سیاســتنامهای اســت کــه پــرده از خــرد سیاســی
انقالب یا به تعبیر رهبری «نظریه نظــام انقالبی» برمیدارد.
نظریهای که همزمان انقالبیگری و نظــم را به عهده گرفته
اســت .نه در نظم جهانی مســتحیل میشــود و نــه بین خود
و جهان دیوار میکشــد .هــم پروای منافــع ملــی را دارد و هم
نگران امت اســامی اســت .هم بر اصول پای میفشرد و هم
در برابر تحول منعطف است .اجتهاد او در متن سنت است و
اسالمیت او عین جمهوریت.
این همان بنای خرد سیاســی ملی ماســت که به هزینههای
گــزاف به دســت آمــده و در عیــن ســادگی و بســاطت ،ممتاز و

......
گام دوم ،سیاستنامهای است که پرده از
خرد سیاسی انقالب یا به تعبیر رهبری «نظر یه
نظام انقالبی» برمیدارد .نظر یهای که همزمان
انقالبیگری و نظم را به عهده گرفته است .نه در
نظم جهانی مستحیل میشود و نه بین خود و
جهان دیوار میکشد .هم پروای منافع ملی را دارد و
هم نگران امت اسالمی است
ّ
یگانه اســت .لذا جســتجوی راهبردی نو یا چرخشــی تازه و ســخنی شــاذ در آن انتظاری بیجا
اســت .این متن روایتی اســت از خودآ گاهی تاریخی یک ملت و گواهی اســت بر ظهور صورتی
نوین از نظم سیاســی به نــام «جمهوری اســامی» .نظمی کــه «متحجــر و در برابــر پدیدهها و
موقعیتهای نوبهنو ،فاقد احســاس و ادراک نیســت ،اما به اصول خود به شدت پایبند و به
مرزبندیهای خود با رقیبان و دشــمنان به ّ
شــدت ّ
حساس اســت .با خطوط اصلی خود هرگز
بیمباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند».
«چــرا بمانــد و چگونــه بمانــد؟» مســأله ایــن اســت؛ پرســش اساســی هــر نظــم سیاســی کــه
سیاســتنامه عهدهدار طرح آن اســت .کاری که از دیگر اســناد راهبردی و سیاستی و گزارشی
و ...برنمیآید .پس گام دوم را این بار به عنوان یک سیاستنامه بخوانیم.

انقالب فطری
حسین حسننژاد

رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم ،بنا و بنیان انقالب اسالمی را امری قدسی
معرفی میکند با قابلیتی کــه اگر نگوییم از مخالفین انقالب ،ولی حمیم بســازد
الاقــل میتوانــد دل و حتــی زبان آنهــا را بــه حقانیت ایــن بنــای مرصوص معتــرف کند.
همــان اکســیری کــه ّ
محــرک حرکــت انقــاب بــه ســوی جهانــی شــدن و ســاخت تمدن
شکوهمند اسالمی است .فطرت؛ امری که نو به نو در نسل انسانها ارزشهای مطلوب
خود را فــرا میخواند چطور میتوانــد از تغییر و انقــاب دائمی برای رســیدن به حد غایی
خواستههایشبگریزد؟!
فطرت؛ پرندهای که در افق بینهایت در پرواز اســت و کمــال مطلق را بانگ میزند کجا
بر دیوار محدود و ایســتای جمهوریت خواهد نشســت؟ اســتدالل رهبر حکیــم انقالب بر
فطری بــودن ارزشهای انقــاب ،برهانی گویاســت بر ایــن حقیقت که انقــاب در نهاد
هیچ انسان حق طلبی خاموش نخواهد شد و اگر بخواهیم به الیه عمیقتری از معرفت
وارد شــویم طبق بیان معمار فقید انقالب باید اعتراف کنیم که هیچ نهادی در ماســوی
اهلل نیســت که از انقالب و پویایی گریزان باشــد .همه اعم از انســان و غیر آن ،مسلمان و
زندیق ،موحد و بتپرســت و دنیاخواه و آخرت طلب ،بر مدار فطرت به سمت فاطر خود
در سیر هســتند ،و هیچ حرکتی نمیکنند مگر برای رســیدن به کامل مطلق و قدم از قدم
برنمی دارند مگر اینکه به ســوی ذات حق باشــد ،لکن آنچه در تعییــن مصداق صحیح
و راه درســت حجاب اســت ،تأثیــر تربیت غیــر الهــی در انسانهاســت .انقالب بــا فطرت
عجین شــده اســت .چرا که الزمه بینهایت طلبی فطری ،حرکت و شدنی دائمی است و
با ایستایی و رکود در تضاد و تقابل است.
دوره جدید
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آینده نگاری انقالب
حجتاالسالم و المسلمین منصور میراحمدی ،استاد دانشگاه شهید بهشتی
بیانیــه گام دوم را بایــد در زمینههــای مختلــف سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و همچنیــن بینالمللی
ً
مورد تحلیل قرار دهیم .قطعا این متن برآمده از وضعیت کشــور ما
طــی  ۴دهــه گذشــته از ابعــاد مختلــف داخلــی ،منطقــهای و
بینالمللــی اســت .از ســوی دیگــر ،در چهلمیــن ســالگرد انقــاب،
دشمنان و مخالفان جمهوری اسالمی با فضاسازی سعی در القای
این نکته داشــتند که انقالب اســامی به اهداف و رســالتش دســت نیافتــه و در نتیجه امکان
تداوم ایــن انقالب وجــود ندارد .بــا توجه به چنین وضعیتی ســه نکتــه اصلی را در ایــن بیانیه
ً
مشاهده میکنیم که دقیقا پاسخی به این فضاسازیها نیز هست:
نکته اول بــه طور دقیــق بیانگر فعالیتهایی اســت کــه جمهوری اســامی در ایــن چهار دهه
صــورت داده اســت .رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بخشــی از ایــن بیانیــه تــاش میکننــد
وضعیــت فعلــی جمهــوری اســامی را بــا توجه بــه گذشــت چهار دهــه توضیــح دهند .ایشــان
اقدامــات گوناگونی کــه در مقاطع مختلف توســط جمهوری اســامی دنبال شــده و بــه بیانی
دیگر کارنامه نظام جمهوری اسالمی را به شکلی دقیق و مســتند بازگو کردهاند .عنصر افتخار
ً
به گذشته در این بیانیه کامال آشکار است.
نکته دوم این اســت کــه در کنــار ترســیم موفقیتهــا و دســتاوردهای گذشــته ،نوعــی القای
امید به آینده مــورد توجه قــرار گرفته اســت .در واقع نوعی آیندهنگاری را شــاهد هســتیم .اگر
بخواهیــم دنبالــهروی مســیر انقــاب باشــیم و همچنیــن در جهت تداوم بخشــی بــه اهداف
و پیشــرفتهای انقــاب حرکت کنیــم باید نســبت به تحقــق این آینده امید داشــته باشــیم.
بنابراین مؤلفه دوم نوعی امید به آینده است که در این بیانیه دیده میشود.
نکته ســوم هم روح حاکم بر ایــن بیانیه اســت .تأ کید بر نقشآفرینــی مؤثر جوانان بــا تکیه بر
توانمندیهای ایشــان در واقع شرط اساســی برای تحقق آینده مطلوب اســت .در این بیانیه
به جمعیت سی و شش میلیونی جوانان که ظرفیت قابلتوجهی است ،اشاره میشود.
وظایف نخبگان
اما در برخورد با این بیانیه وظیفه نخبگان حوزوی و دانشــگاهی چیســت؟ نخبگان حوزوی
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و دانشــگاهی نقش بســیار تعیینکنندهای دارند و به عبارت
ایفای نقش
دیگر یکی از پیش شرطهای تحقق این بیانیهِ ،
صحیــح توســط نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی اســت .بــه
طور خالصه ســه مــورد اساســی را میتوان در خصوص شــرح
وظایف نخبگان بیان کرد:
اولیــن وظیفــه نخبــگان در راســتای تحقــق ایــن بیانیه،
تقریــر منصفانــه از دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت .ما
چهلمیــن ســالگرد انقــاب را پشــت ســر گذاشــته و وارد دهــه
پنجــم شــدهایم .در چنیــن شــرایطی یکــی از وظایــف اصلی
نخبگان تقریر و تبیین دستاوردهای انقالب در مراکز علمی،
حوزهها و موقعیتهای مختلف اســت .باید این دستاوردها
ً
مخصوصا برای نسل جوان کشور به صورت علمی ارائه شود
تا باعث افزایش اعتماد ملی و همچنین اعتماد نســل جوان
به انقالب شود.
دومیــن وظیفه نخبــگان در راســتای تحقق ایــن بیانیه،
روحیه بخشــی بــه جوانــان بــه عنــوان نقشآفرینــان اصلی
این بیانیه اســت .یکــی از ارکان اساســی این بیانیــه تأ کید بر
نقشآفرینی جوانان اســت بنابراین امیدبخشــی به جوانان
توسط نخبگان امری ضروری و بسیار مهم است .متأسفانه
ً
این روزها بعضا از ســوی برخی جریانات شاهد اشاعه روحیه
یأس و ناامیدی در میان نسل جوان هستیم.
ســومین و مهمترین وظیفــه نخبگان بــرای تحقق این
بیانیــه ،تــاش در جهت عملیاتی شــدن آن اســت .بایســتی
ً
این راهبردها مدل عملیاتی پیدا کنند .طبعا نقش نخبگان
حــوزوی و دانشــگاهی در نوشــتن ،تبییــن و تقریــر این مدل
عملیاتی ُپررنگ اســت .کاریکه این مدل انجام میدهد در
واقع «نزدیکســازی اهداف به واقعیت» است .در این مدل
استکه راهکارهای عملیاتی و علمی ارائه میشوند.
اگر میگوییم نقــش اصلــی از آن جوانان اســت بنابراین باید
در جســتجوی راهکارهایــی بــرای به میــدان آمــدن جوانان
باشــیم .اگر همچنان ایــن مهــم را در چهارچوب پروســهای
اداری چــون بحــث بازنشســتگان و کنارهگیــری آنــان نــگاه
ِ
کنیــم ،فرصــت الزم بــه ایــن زودی بــرای جوانــان فراهــم
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نخواهــد شــد .بایســتی راهکارهــای عملیاتی و
علمــی مبتنی بــر نــگاه کارشناســی ارائه شــود تا
چگونگــی ورود جوانــان را دریابیــم .بنابرایــن
ســومین وظیفه نخبگان تبیین مدلی عملیاتی
اســتکه در آن راهکارهــای عملیاتــی شــدن
بیانیه با حضور جوانان مشخص شود.
ورود به مرحله پنجم
طبــق فرمایش رهبــر معظــم انقالب اســامی ما
با پنــج مرحلــه در حرکــت کالن انقالب اســامی
روبرو هســتیم .پس از پیــروزی انقالب ،دومین
مرحلــه ایــن فرآینــد ،نظامســازی اســامی بود.
مرحلــه ســوم ،دولتســازی اســامی و مرحلــه
ً
چهارم تشــکیل جامعه اســامی و نهایتــا مرحله
پنجم تمدنســازی اســامی اســت .مــا در واقع
مرحلــه ابتدایــی را پشــت ســر گذاشــتهایم.
براســاس اندیشــه سیاســی حضــرت آیــتاهلل
امــر همچنان
خامنــهای ،انقــاب اســامی یک ِ
در حــال شــکلگیری ،در حــال حرکــت و پویــا
است و تمام نشــده اســت .مرحله نظام اسالمی
مبتنی بر نظریه والیت فقیه تحقق یافته است.
نظامســازی صورت گرفتــه و ســپس ارکان این
نظــام شــروع بــه فعالیــت کردنــد و چهار دهــه را
پشت سر گذاشتند .در واقع طبق این تحلیل در
دهه پنجم وارد مرحله تمدنســازی میشــویم
اما موفقیت مــا در این مرحله بیــش از هر چیزی
در گرو «دولتســازی و جامعه ســازی اســامی»
اســت .تحقق این دو مرحله میتواند مــا را وارد
گام پنجم کند.
در این میان ،برخی مشــکالت و نارساییهایی
دولت اسالمی و
که در دولتسازی و تحقق یک ِ
کارآمد و جامعهسازی اســامی داریم ،مانع ورود
کارآمــد بــه مرحلــه تمدنســازی نویــن اســامی
خواهــد بــود .بــر همیــن اســاس در چهارچــوب
این بیانیــه باید بــا طراحــی مــوارد عملیاتی خأل
و آســیبهایی کــه در مرحلــه دولــت ســازی
اســامی و جامعهســازی اســامی داشــتهایم
را برطــرف کــرده و بــه راهکارهــای عملیاتــی
جهــت رفــع آســیبها و مشــکالت برســیم.
اینگونه اســت کــه با شــکلگیری دولــت کارآمد
اســامی زمینهســازی الزم برای ورود بــه مرحله
تمدنسازی اسالمی فراهم میشود.
ایــن بیانیــه بــه منزلــه نوعــی ورود بــه مرحلــه
پنجــم تلقــی میشــود امــا شــرط موفقیــت
در تحقــق گام دوم انقــاب برخــورداری از
یــک نــگاه آسیبشناســانه دقیــق و ارائــه
راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالتی اســت کــه
در مراحل گذشــته بویــژه مرحله دولتســازی
اسالمی وجود داشته است.

راهبردهای کالن حرکت
تمدنی جامعه ایرانی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر علی الهی خراسانی
توصیههــای رهبــر معظــم انقــاب
اســامی در بیانیــه گام دوم انقالب ،به
مثابــه راهبردهــای کالن جهت حرکــت تمدنی
جامعــه ایرانی اســت .تحقــق ایــن راهبردها در
ً
جامعه قطعــا نیاز بــه الگوهــای اجتماعی دارد.
نبود الگوی فراگیر در جامعه برای عینیتیابی
بیانیــه ،ایــن راهبردهــا را تنهــا تبدیل بــه دهها
همایــش و ســخنرانی توســط ســازمانهای
رسمی و دولتی خواهد کرد!
ً
ســنخ طراحی و پیادهســازی الگو نیــز باید کامال
اجتماعــی ،مدنــی و مردمــی باشــد چــه اینکــه
در چهلمیــن ســال انقــاب ،بیتأثیــری و گاه
کجکارکــردی بســیاری از نهادهــای رســمی
و دولتــی در حــوزه فرهنــگ و جامعــه روشــن
شــده اســت .این بیانیه مهــم خطاب بــه مردم
اســت و بایــد حاکمیت و دولــت بســتر و زمینه را
برای خود مــردم فراهــم و تســهیلگری کنند تا
راهبردها در جامعه تحقق یابد.
به باور راقم ســطور ،یکی از بهترین و مهمترین
الگوهــای اجتماعــی بــرای تحقــق توصیهها /
راهبردهــای بیانیــه« ،گفتگــو» اســت .گفتگــو
انســانیترین ،عقالنیتریــن و اخالقیتریــن
شــیوه ارتبــاط اســت و باید بــا همه وجــود برای
کاربســت آن در بخشهــای مختلــف زندگــی
شــخصی و بهویژه اجتماعــی تالش کــرد .بنابر
علــل تاریخی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگی،
یکی از موانع فرآیند توسعه در ایران را ضعف در
بهرهمنــدی از پتانســیلهای موجــود در فرآیند
«گفتگو» میدانند.
جامعــه کنونــی ایــران در ســطوح مختلــف
از نخبــگان گرفتــه تــا مــردم عامــه ،مبانــی و
مهارتهــای گفتگویــی الزم را نــدارد و در
موقعیتهــای گوناگــون دچــار ضعــف در
«گفتگــو» اســت .بــرای دســتیابی به پیشــرفت
فرهنگــی و اجتماعــی ،رفــع تنگناهــای کنونی
جامعه ایــران و نیــز مدیریت تحوالت پرشــتاب
معاصــر در داخــل به نظــر میرســد «گفتگــو» به
مثابه گفتمانی پویا و پیشرو میتواند به عنوان
موثرترین راهبرد اصالحی به کار گرفته شود.
در جامعــه ایــران از مناظــر مختلــف
جامعهشــناختی ،روانشــناختی و معرفتــی،
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«گفتگو» به عنوان یک ارزش یــا هنجار معرفی
نمیشود .این ضعف در درون نهادهای اصلی
همچــون خانــواده و گروههــای اجتماعــی و
نیــز ســاختار حکومتــی و در حوزههــای مختلف
فرهنگــی سیاســی و اقتصــادی شــواهد قابــل
مالحظهای دارد که نشــان میدهد در برقراری
ارتبــاط بــرای «گفتگو» ،شــکاف عمیقــی میان
افــراد ،احــزاب و گروههــا و الیههــای اجتماعــی
مختلف وجود دارد.
انســان موجــود اجتماعــی اســت و گفتگــو
مهمترین وجه این مدنیت است .دیالوگ فقط
به معنــای رد و بــدل کــردن افکار و احساســات و
اطالعات نیســت .بلکــه ذهنهــا و شــعورها را با
هم مرتبط میسازد و وســیلهای برای دسترسی
بــه حوزههــای مشــترک وجود انســان میشــود؛
حوزههــای مشــترکی کــه بیــن انســانها وجــود
دارد و بــر رفتــار ،افــکار و اعمــال انســان تأثیرگذار
اســت .گفتگــوی واقعــی امــکان رســیدن بــه
هوش جمعی را میســر میســازد و میتواند تولید
ســرمایه اجتماعی را رقم زند .بــاری! توصیهها /
راهبردهای بیانیــه گام دوم انقــاب بهگونهای
اســت کــه گفتگــو میتوانــد بهتریــن الگــوی
اجتماعی و مدنی برای تحقق آن باشد.
پیشــرفت در عرصه «علم و دانــش» و رقم زدن
یــک انقــاب علمــی جــز بــا گفتگــو و گشــودگی
در مرزهــای علــم رخ نمیدهــد .جامعــهای
قلههــای رفیــع علــم و دانــش را فتــح میکنــد
کــه دانشــمندان آن اهــل گفتگــو و پذیــرای
نظریههای علمی مختلف باشــند .تنها گفتگو
بــا دانشــمندان مراکز علمــی دنیا –بــدون هیچ
پیششرطی -و گشــودن درهای علم میتواند
مــا را بــه قلههــای دانــش جهــان نزدیــک کنــد
و اینگونــه ســنگ بنــای یــک انقــاب علمی در
کشور گذاشته شود.
بــا بســط «فضــای عمومــی» و دخالــت حداقلی
حاکمیــت و ایجــاد بســترهای واقعــی گفتگــو
و ارتباطــات انســانی در جامعــه« ،آزادی»
گســترش خواهد یافــت .فضاهــای گفتگویی و
ارتباطاتی ،ســرمایه اجتماعی را رقــم خواهد زد
و موجب افزایش حس تعلق به ایران اسالمی و
رشد حس استقالل خواهد شد.
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عــدهای انتظــار داشــتند رهبــر انقــاب در شــرایط کنونــی
کشــور ،بــا جنــگ اقتصــادی و ناکارآمدیهــای بعضــی
نهادهــای اصلــی ،ناامیــدی بخشــی از بدنــه سیاســی کشــور و
چالشهایــی نظیــر آســیبهای اجتماعــی ،ساختارشــکنانه ورود
کنند ،جمهوریت را کنــار بگذارند ،برخی مســئولین را برکنار کنند و
خارج از چارچوبهای قانونی و مسیر رسمی تغییر ایجاد کنند.
عدهای دیگــر در انتظار ایــن بودند که رهبــر انقالب ،نظیــر انقالب چیــن بعد از مائــو ،هند در
دهه هشــتاد میالدی ،حزب النهضــه تونس بعــد از بیداری اســامی ،حزب عدالت و توســعه
ترکیه بعد از شکســت حــزب رفــاه و فضیلت ،اعالم عقبنشــینی کننــد؛ اعالم کنند بهســمت
تنشزدایــی بــا غــرب ،ســرمایهداری در داخــل ،گذشــتن از فتنهگــران و تجدیدنظرطلبــان
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و ...میرونــد و در یــک کلمــه نظــام از انقالب و گذشــته ابراز
مانیفست
پشــیمانی کند .این اســت که عدهای حرف نوی
ِ
انقالبیگــری در گام دوم انقالب را درنیافتند یا مســتانه تیتر
کردند انقالب اشتباهات خویش را جبران میکند!
اما نظام برآمده از انقالب چنین نیســت؛ نه ساختاری است
متحجر و فرســوده کــه محافظهکارانه بهدنبــال حفظ وضع
ً
و نظــم موجــود باشــد و نــه جنبشــی اســت التقاطــی و صرفــا
اقتضائی کــه مــدام تغییر اســتراتژی بدهــد .نظــام انقالبی،
همواره درون خویــش تحولگرایی و تغییرگرایــی را بازتولید
میکند ،هیچ وضع موجودی را وضع مطلوب برنمیشمارد،
اما تغییر را بر اصول و جهتگیری تغییرناپذیر پیش میبرد.
نظــام انقالبــی ،بــرای تحقــق اهدافــش صفــر و یکــی عمــل
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نمیکنــد ،مرحلــهای و مســتمر آن را پیگیــری میکنــد .لــذا
جمعبندی این انقالب نیز چنین است.
پیام استقامت به زبان دهه پنجم
اگر رهبــر انقــاب در پیــام چهلمیــن روز رحلت امــام خمینی
(ســاماهلل علیه) آغاز حرکت را اعــام کردند ،در پیــام اولین
ســالگرد امام (رســتاخیز شــگفتانگیز یــا دکتریــن جمهوری
اســامی) به بازخوانــی اصــول اصلی انقــاب پرداختنــد ،در
پیــام بیســتمین ســالگرد پیــروزی انقــاب بــه جمعبنــدی
حرکــت بیستســاله و چالشهــای ایــن حرکــت همــت
گماشــتند؛ در بیانیــه گام دوم ،جمعبنــدی چهــار دهــه و
تعییــن تکلیف بــرای گامهای اصلــی آینده انقالب را نشــان
دادند.
در ایــن بیانیه رهبــر انقــاب نشــان داد ما از گذشــته نــادم و
پشــیمان نیســتیم ،توجه داریم از کجا آمدهایم ،چه رؤیایی
در ســر داشــتیم ،بــه کجــا رســیدهایم ،چــه دســتاوردهایی
داشتهایم و مشقهای نانوشــته ما چیست و خطوط اصولی
کلی انقالب که باید در مســیر آینده انقالب نیز دنبال شود به
زبان روز کدام است.
رهبر انقــاب برخــاف ناامیدانی که بــا نگاه صفــر و یکی یا از
سر طمع سیاســی یا از سر عقبنشــینی از اصول و سردرگمی،
وضعیت موجود را ازدســترفته میداننــد و منتظر اقدامات
ساختارشــکنانه و عقبنشینی هســتند و برخالف امیدهای
ســطحی و حماقتباری که به موارد ســطحی اســتناد کرده
یــا همهچیــز را خــوب ارزیابــی میکننــد ،در تصویرســازی
از گذشــته و حال ،هــم ضعفهــا را دیدنــد و هم قوتهــا را و
با اســتناد بــه ســنتهای الهــی ،ظرفیتهــای موجــود و راه
طیشــده و پیروزیهــای بهدســتآمده از طیشــدن باقــی
مسیر گفتند و نسلهای سوم و چهارم انقالب را به در دست
گرفتن این مسیر و پیگیری خطهای اصلی فراخواندند .لذا
امیــدی آرمانگرایانه ،واقعبینانه و در مســیر عمــل را تبیین
کردند .در مورد آینده نیز از تمدن نوین اسالمی تصویرسازی
کردنــد ،تصویــری مبتنــی بــر قدمهایــی کــه در گام اول
برداشتهشــده و برخــاف رؤیــای آمریکایــی ،بربادرفتــه
نیست.
ایــن پیــام را شــاید بتــوان بــا پیــام پذیــرش قطعنامــه ۵۹۸
امــام خمینــی (پیــام اســتقامت) مقایســه کــرد ،منتهــا بــا
مســائل جدیــد و بــا ادبیــات دهــه پنجــم و بــا تفاوتهایــی
نســبت بــه وضعیــت انقــاب کــه اینبــار انقــاب اگرچــه بــا
چالشهایی خطیــر همراه اســت ،اما نه بــا تغییر اســتراتژی
مبــارزه کــه از موضــع مقاومت و در مســیر فتــح قلــه و برخورد
با چالشهــای آن ،در حال ســخن گفتن با دنیاســت و برای
آینده ریلگذاری میکند .ریلگذاریای که مبتنی بر اصول
تغییرناپذیر گذشته است.
ِ
مرزگستری در حوزههای اصلی
ً
طبیعتا بازخوانی و تبیین ابعاد این پیام الزم است ،اما نباید
ماننــد نامگــذاری ســالها بــه کارهایــی ســطحی و نمادین

در حوزه اخالق
و معنو یت،
از یکسو با
تخر یب معنو یت
و از سوی دیگر
رشد دوباره
معنو یتهای
فردگرایانه ،بیش
از همه ،نیاز به
طرح و ترو یج
یت عقالنی
معنو ِ
و آرمانخواه و
درصحنه و بهتعبیر
عرفان
امام (ره)
ِ
مبارزهجو ضرورت
یافته است

محــدود شــود؛ مهمتــر از آن حرکــت و مرزگســتری در ایــن
حوزههاســت .لوازم این گام ،بیش از همه ناظــر به راههای
طینشده در این حوزهها در گام اول است:
 .۱نهضــت تولیــد علــم در گام دوم ،وظیفــهای فراگیــر و
عمومی و قلــب این حرکت اســت .این نهضــت ،امروز بیش
از همه نیاز به بازگشت به اقتضائات و مسائل خاص جامعه
ایران دارد؛ حرکت رفت و برگشتی بین مبانی دینی ،تجارب
بشــری و نیازهــای خــاص جامعــه ایرانــی در ســطح ملــی و
بعدی نهضت تولید علم اســت .از علوم
منطقهای نیــاز گام
ِ
فنــی تا علوم انســانی بایــد محوریت ایــن نیازهــای خاص را
اصل گرفت که نبــودن آن بهویژه در علوم انســانی ،موجب
تلنبار مبانی و ترمینولوژی بدون رفع نیازهای واقعی کشــور
(علم نافع) شده است.
 .۲در حــوزه اخــاق و معنویــت ،از یکســو بــا تخریــب
معنویــت و از ســوی دیگــر رشــد دوبــاره معنویتهــای
معنویت
فردگرایانــه ،بیــش از همــه ،نیاز بــه طــرح و ترویــج
ِ
عرفان
عقالنی و آرمانخواه و درصحنه و بهتعبیــر امام (ره)
ِ
مبارزهجــو ضرورت یافته اســت .ازســوی دیگــر بایــد در برابر
ســازوکارها و عناصر تخریبکننده معنویت از رســانههاُ ،مد،
ســبک زندگی ،فضای مجازی و ...چارهاندیشی کرد و فراتر
ً
از رویکردهــای صرفا تهدیدمحــور ،در ایــن حوزهها کارهای
ایجابی انجام داد.
 .۳در حــوزه اقتصــاد ،نــگاه بــه اصــاح اقتصــاد کشــور
بایــد بیــش از همهچیــز بــر اصــاح ســازوکارها و تمرکــز بــر
ناکارآمدیهایــی کــه راه دشــمن و ســودجویان داخلــی را
برای ضربــه زدن بــه اقتصاد کشــور بــاز میکند ،تمرکــز کرد.
اقتصاد مقاومتی باید از سطح شــعار مسئولین و تقلیلهایی
ً
کــه آن را صرفا بــه فشــار به مــردم و دعــوت به مصــرف کم و
مصرف کاالی داخلی فروکاســته ،خارج شــده و بــه مقابله با
ســازوکارهای ُبحرانزا در ســطح ملی و منطقــهای چنانکه
در ابالغیه اقتصــاد مقاومتی رهبــر انقالب آمده بــود ،تبدیل
شــود .باید مبارزه کرد تا نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی
از رویکــرد مرکزگرایانــه و نگاه بخشــی به رویکــرد منطقهای
و پایین بــه باال تغییر ســاختار دهد .جهاد ســازندگی ،تجربه
موفق و درسآموزی اســت کــه بایــد از اســتراتژی آن در این
زمینه بهره جست.
 .۴در حــوزه عدالــت ،در مقابله بــا فقر و فســاد گامهایی
برداشتهشــده ،امــا تبعیــض بهویــژه تبعیضهــای
نهادینهشــده و قانونــی ســرفصل مبــارزی امــروز اســت.
در الیــهای دیگــر بیــش از رویکردهــای خیریــهای در
محرومیتســتیزی ،مصداقگرایــی در حــوزه فســاد و
ســطحیگرایی در حوزه تبعیض ،نیاز به مقابله با سازوکارها
و ساختارهای مولد بیعدالتی داریم .این مبارزه احتیاج به
حرکت رفتوبرگشتی بین مصادیق بیعدالتی با سازوکارها
دوره جدید
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و ساختارهای فسادزا و تبعیضزا دارد.
 .۵در حوزه استقالل ،باید بر سازوکارهای اعمال سلطه،
کنوانســیونها ،ســازمانهای بینالمللــی ،آموزشهــا و
شــاخصهایی وابســتهکننده و عقبنگهدارنــده بهویژه در
عرصههایــی نظیر اقتصــاد ،انــرژی ،علموفنــاوری ،فضای
مجازی و ...متمرکز شد و در برابر تکتک آنها چارهاندیشی
کــرد .همچنیــن اســتقالل ،بــدون جبههســازی بــا ســایر
مستضعفان جهان و مقاومت مشــترک اقتصادی ،فرهنگی
و سیاســی ممکن نیســت ،جنگ فقر و غنا فقط یــک راهبرد
داخلی نیســت کــه باید الگــوی مبارزاتــی انقالب اســامی در
فضای بینالملل باشــد؛ هم بایــد تغییر اســتراتژی نهادها را
دنبال کرد ،هم باید حرکتهای خودجوش مردم و جوانان
انقالبــی محوریــت پیــدا کند تا ســنگ بنــای بســیج جهانی
مستضعفین گذاشته شود.
 .۶در حــوزه آزادی ،باید فراتــر از دوگانههــای واهی نظیر
دوگانــه امنیــت بــا جمهوریــت ،عدالــت و آزادی و ...تحقق
و تعمیــق دومیــن شــعار انقــاب اســامی را پیگیــری کــرد.
ایجــاد پشــتوانه و چارچوب بــرای آزادی بیان مســتضعفین
و بــه بیان قرآنــی «فریــاد دادخواهی مظلــوم» و پشــتیبانی از
امربهمعــروف و نهیازمنکــر در ســطح حکومتــی ،مقابلــه بــا
اجتماعی آزادی اندیشــه و بیان و
موانع حقوقی ،فرهنگی و
ِ
تضمین آزادی در کنار اســتقالل در حوزههایــی نظیر فضای
مجــازی از طریــق قانونــی و ســاختاری از اولویتهــای مهم
آزادیخواهی دهه پنجم است.
 .۷در حوزه عــزت ملی ،ما احتیاج داریــم ،بر عناصر مولد
اقتــدار و عــزت ملــی در حوزههــای مختلــف تمرکــز کنیــم :از
تســری جمهوریــت و نقــش مــردم بــه عرصههــای مختلف
تــا بازتولیــد عرصههایی که احســاس عــزت ملــی در خارج و
داخل ایجــاد میکنــد نظیر رشــد علموفنــاوری ،پیشــگامی
در ورزش ،مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی ،خوداصالحــی
نظام تصمیمگیــری ،امنیت و . ...یکــی از عرصههای مهم
در ایــن چارچــوب ،بازتولید هویتهــا و ظرفیتهــای بومی
و منطقهای اســت ،از فــان چهره فعــال انقالبی یــا علمی یا
فرهنگــی منطقه تــا تجربــه منطقهای مبــارزه با اســتعمار در
چند ســده پیش تا ظرفیــت منطقهای اقتصــادی ،فرهنگ
عمومی خاص مثل یاریگری در شمال کشور و ...چیزهایی
است که باید مورد بازخوانی ،بازتولید و تقویت واقع شود.
 .۸در حــوزه ســبک زندگی ،هــم احتیاج بــه حرکتهای
مورد به مورد هم از عرصههای زندگی تا معضالت اجتماعی
کشور داریم .در عرصه ســبک زندگی یا باید به مسائل عینی
مثل سؤاالت  ۲۶گانه مطرح شده از سوی رهبر انقالب مثل
فرهنگ کار یا عــدم تبدیل ایدهها به عمــل بپردازیم یا نظیر
تجربــه لوازمالتحریــر ایرانی-اســامی ،عرصههــای دیگــر
زندگــی از تفریحــات تــا مــد و لبــاس و مــوارد مشــابه را وجهه
همت قرارداد.
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انقالبی،
مشکالت را
میبیند و برای
عبور از مشکالت
برنامهر یزی کرده
و مبارزه جهادی
میکند و وضع
موجود را علیرغم
همه مشکالت
تغییر میدهد.
چهبسا انقالبی
هشتادساله مثل
رهبر انقالب
و چهبسا
محافظهکار
بیست و سی و
چهلساله!

تصویرسازی از آینده
در کنار ایــن هفت حــوزه کــه ســرفصلهایی بــرای حرکت و
اقــدام اســت ،ما احتیــاج به تصویرســازی درســت ،روشــن و
دســتیافتنی از آینــده داریــم .ایــن کاری اســت کــه بیش از
همــه بر عهــده فعــاالن فرهنگــی اســت ،تصویری که شــوق
ایجاد کند ،مسیر را قابل پیمودن نشــان بدهد و حرکتها را
بهسمت آن هدایت کند ،نظیر کاری که مرحوم امیرحسین
فردی در دهه شــصت و هفتاد در کیهان بچههــا میکرد و از
ایران  ۲۰ســال و  ۳۰ســال بعد برای نسل ســوم تصویرسازی
عینــی کــرد کــه امــروز همــه آنهــا محقــق شــده اســت.
آیندهبینــی ،آیندهپژوهی و آیندهســازی در کشــور مــا یا مورد
بیتوجهی است ،یا رؤیاپردازانه و مسئولیتگریزانه است یا
در حصار گذشته و حال گرفتار آمده است.
جایگزینی انقالبیگری و محافظهکاری
رهبــر انقــاب بیــش از همــه جوانــان را مخاطــب ایــن پیــام
قرار داده اســت ،یعنی فــارغ از اینکــه فالن مســئول یا فالن
ســازوکار و ســاختار ،مانع اصالح و تحقق عدالت و پیشــرفت
در کشور اســت ،جوانان خود احساس مسئولیت کنند ،خود
ً
را مســئول پیشــرفت و ســاختن آینــده کشــور ببیننــد .قطعــا
بخشــی از ایــن ماجــرا از گــذر مطالبــه از مســئولین میگذرد،
بخشی در تالش برای اصالح سازوکارها و ساختارها ،بخشی
از دل آســتین باال زدن مســتقیم جوانان ،بخشــی هم از دل
جوانگرایی در کشــور .چنانکه امام دربند «م» وصیتنامه
خویــش جوانــان انقالبــی را در قبــال منکرهــای بــزرگ بــه
مطالبــه از مســئولین و در صــورت عــدم انجاموظیفــه آنان،
جلوگیری مستقیم ،فراخوانده بودند.
ً
حتمــا هــم مدیــران کشــور بایــد راه را بــرای حضــور جوانــان
در مدیریتهــا فراهــم کننــد ،هــم خــود جوانان تــاش کنند
صالحیتهای الزم مسئولیتها را در خویش ایجاد کنند؛ اما
این جوانگرایــی نباید به تکالب بر ســر قدرت ،سوءاســتفاده
از رانتهای فامیلــی ،قدرتطلبی سیاســی و ارتباط با بعضی
نهادهــا و چهرههــا و رشــد آسانســوری و بــدون صالحیــت
بینجامد .عرصههایی که انقالب در آنها گامهایی اساســی
برداشــت ،عرصههایی بود که جوانانی انقالبــی ،بدون مزد و
منت ،داوطلبانه وارد صحنه شدند و علیرغم همه مشکالت
و ســختیها با تمرکز و مبارزه بیامان ،انقالب را پیش بردند،
نظیــر کاری کــه شــهید احمدیروشــن در زمینــه هســتهای
انجــام داد .حتــی یــک نفــر از افــرادی کــه بــا رابطــه و رانت و
قدرتطلبی به صحنه آمده و مســئولیت گرفتهاند نمیتوان
یافت که انقالب را در حوزهای خاص ،جلو برده باشند.
ً
امــروز انقــاب محافظــهکاری اســت و نــه
اساســا مشــکل
ِ
کار پیــر و جوان .انقالبیگــری بهمعنای
جایگزینی محافظه ِ
تغییرگرایــی ،بنبستشــکنی و نمانــدن پشــت ســد وضــع
موجود اســت .انقالبی ،مشــکالت را میبینــد و بــرای عبور از
مشــکالت برنامهریزی کرده و مبارزه جهادی میکند و وضع
موجــود را علیرغــم همه مشــکالت تغییــر میدهد .چهبســا
انقالبی هشتادســاله مثل رهبر انقالب و چهبســا محافظهکار
بیست و سی و چهلساله!

نظر
پرتو ومعنا
درنگاه

 .۲االن غرب درصدد ناامید ساختن مردم ما از آینده کشور
است و ما را در محاصره تبلیغاتی انداخته است .جوانان باید
در تقویــت هویت دینی-ملی خــود و جامعه بکوشــند و نهال
امید به آینده را در جامعه ما پــرورش دهند و ترس و نومیدی
را از افراد جامعه ما بزدایند.
 .۳یکــی از مشــکالت مهــم اینســت کــه دانشــگاههای
ً
مــا عمدتــا مشــغول کپیبــرداری از علــم و تکنولــوژی غــرب
هســتند ،بــدون آنکــه بخواهند مــا نیــز در گشــودن مرزهای
دانش شــریک باشــیم .این بزرگترین لطمه را به آینده علم
کشــور میزند .با توجه به تاکید رهبر انقالب بــر بیاعتمادی
بــه برخــی از دولتهــای اروپایــی و آمریــکا بایــد مراقــب
سیاســتها و معیارهــای ســنجش علمــی اســتعماری آنهــا
که در تصمیمســازی مســئوالن علمی کشــور اثرگذار بوده وهست -باشیم.

تولید علم در چهارچوب
جهانبینی توحیدی
مهدی گلشنی ،عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران

در بیانیهای كه از طرف رهبر انقالب اســامی بهمناســبت
چهلمین ســال پیــروزی انقالب صادر شــد ایشــان ،پس از
مروری بــر دســتاوردهای انقالب اســامی در چهل ســال گذشــته،
توصیههایی برای جوانان کشــور داشــتند .به نظر اینجانب دلیل
ً
اینکه مخاطــب رهبر انقــاب عمدتا جوانــان بودند ،ایــن بوده که
بیشترین امید را برای آینده کشــور به این گروه دارند و آنان را کمتر
آلوده بــه منافــع زودگذر مــادی میبیننــد .در ســالهای گذشــته حضــرت آیــتاهلل خامنهای
ً
سفارشهای بسیار مهم و مؤثری به مســئوالن و مقامات کشوری کردهاند اما بعضا کمتر مؤثر
واقع شــده اســت لذا اینبار جوانان را به «پاســداری از منافع و آینــده کشــور» فراخواندهاند .در
اینجا بهعنوان نمونه ،چند مورد از توصیههای اساسی ایشان به جوانان را ذکر میکنم:
 .۱ایشان میفرمایند« :نکته ّ
مهمی که باید آیندهســازان در نظر داشته باشند ،این است که
ّ
در کشــوری زندگی میکنند که از نظر ظرفیتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری
از ایــن ّ
ظرفیتها با غفلــت دســتاندرکاران تاکنون بیاســتفاده یا کماســتفاده مانده اســت.
ّ
ّ
همتهای بلنــد و انگیزههای جــوان و انقالبی ،خواهند توانســت آنهــا را فعال و در پیشــرفت
ّ
مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند».
درســت اســت که ما پس از انقالب در حوزههای مختلف پیشرفت داشــتهایم ،اما اینها در حد
ظرفیت عظیم کشــور ما نبوده و این بخاطر غفلت مســئوالن از این ظرفیت بزرگ بوده است،
و دلیــل عمده آن عدم رعایــت شایستهســاالری در انتصابها اســت .جوانان باید بــا آ گاهی از
ظرفیتهای کشور و توجه به اقتضائات زمان درصدد آ گاهیبخشی به جامعه برای استفاده
از ظرفیتهای عظیم کشور باشــند و مســئوالن را به اســتفاده از این ظرفیتها تشویق کنند.
رهبــر انقــاب دو ویژگــی اساســی را متذکــر میشــوند« :همــت بلنــد» و «انگیزههــای انقالبــی
جوانان» .مسئوالن و افراد جامعه باید مراقب باشند که آنها تضعیف نشوند.

 .۴رهبــر انقــاب فرمودهانــد« :تأ کیــد بــر تقویــت اقتصــاد
ّ
مســتقل کشــور که مبتنی بر تولید انبوه و با ّ
کیفیــت ،و توزیع
عدالتمحــور ،و مصــرف به اندازه و بیاســراف ،و مناســبات
ّ
مدیریتی خردمندانه است».
متأســفانه توجه عالمانه بــه اقتصاد در کشــور کمتر بــوده و از
تفکر نخبگان ما در حوزه اقتصاد کمتر اســتفاده شــده است.
لــذا پیشــرفتمان در ایــن حــوزه در حــد ظرفیتهــای کشــور
نبوده اســت .ولی اقتصاد نقش مهمی در استقالل ما و حفظ
ما در مقابل زورگویــی بیگانگان دارد .با اقتصــاد مقاومتی ما
میتوانستیم مقدار زیادی از سوء آثار تحریمها را بگیریم .اما
چنیــن نکردهایم .برخی از مســؤالن ما هنوز فکــر میکنند که
این غرب اســت کــه میتواند مــا را نجــات دهــد ،در حالیکه
غربیها ایران مستقل را نمیخواهند.
نگاه به خارج ،عدم توجه به ّ
ظرفیت نیروی انســانی کشور،
عــدم برنامهریزیهــای مناســب اقتصــادی ،و عــدم رعایت
ّ
اولویتهــا منجــر به ایجــاد مشــکل در زندگــی مــردم از قبیل
بیــکاری جوانها ،و فقــر درآمدی طبقــه ضعیــف و امثال آن
شده و نومیدی را در بعضی اقشار جامعه تقویت کرده است.
جوانهای دغدعهمند میتوانند با آ گاه ســاختن مســئولین
از خطاهــا و دادن امیــد به جامعــه ،روحیــه امیــد را در جامعه
مــا تقویــت کننــد .همانطــور کــه رهبــر انقــاب فرمودهانــد:
«در جمهوری اســامی ،دلهای مســئوالن به طور دائم باید
ّ
محرومیتها بتپد و از شــکافهای عمیق طبقاتی
برای رفع
ّ
بشدت بیمناک باشد ».در این راه هشیاری جوانان میتواند
مسئوالن را به خط صحیح برگرداند.
 .۵غــرب در مقــام آن اســت کــه فرهنــگ مــا را عــوض کنــد و
سبک زندگی غربی را در ایران اسالمی رایج سازد .در این جهت
آنهــا بهوســیله عواملشــان در داخــل کشــور در جهــت تضعیف
هویت دینی-ملی ما و کاشــتن احســاس حقارت نسبت غرب
در محیطهای علمی ما تالش کردهاند .اکنون زمان آن رسیده
که دانشگاهها ،حوزهها و جوانان یک تالش جهادی در جهت
تقویت هویت دینی-ملی در جامعه ما به راه اندازند.
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چهار نکته درباره
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

سازگاری
جوشش انقالبی
و نظم سیاسی
محمد باقر خرمشاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
برای اینکه بتــوان درمورد بیانیه بحث کــرد ،باید فضای
حاکم بــر زمــان صــدور ایــن بیانیــه را توصیف کرد .شــاید
نکتــه اول ،فضــای حاکم بــر بیانیه بــود کــه همزمان بــا چهلمین
سالگرد انقالب شــکوهمند اســامی بود .برجســتهترین مساله 40
ســالگی انقــاب بــود ،برجســته بودنــش بهخاطــر اهمیــت دوام
آوردن بزرگتریــن انقالب قــرن با وجود دشــمنان سرســخت دنیا
بود 40 .ســالگی انقالب با همــه مباحثی کــه درمورد عــدد  40در فرهنــگ و آیین مــا مطرح یا
اســتنباط و اســتخراج میشــود ،هم به جنبــه ایجابی و هم بــه جنبه ســلبی باعث شــد مقام
معظم رهبــری این بیانیــه را صادر کننــد .یعنی بعد از گذشــت  ۴۰ســال از انقالب بــا توجه به
عدد  40ایجاب میکرد که رهبر انقــاب ورود کند و مروری بر نهال یا موجودیت  40ســالهای
که به هر حــال نشــان از پختگی و گذشــت از دوره جوانی دارد ،داشــته باشــند که این مســاله
ایجابی این بیانیه است .در ادامه به چهار نکته در تحلیل خرد این بیانیه اشاره میشود.
تکریم و تعظیم ملت ایران
تکریــم و تعظیم ملت ایــران و حفظ کــردن یک انقــاب منحرفنشــده اولین نــکات خردی
اســت که به چشــم میخورد .در پاراگراف اول بیاناتی دارند مانند اینکه ملت ایران چه ملتی
است و کمتر اتفاق میافتد که ملتها انقالب کنند و از آن کمتر اینکه انقالب را حفظ کنند.
یک نهضت بزرگ دینی
دومین نکته در قســمت خرد بیانیه این اســت که بیانیه از انقالب بهعنوان یک نهضت بزرگ
دینی یاد میکنــد .انقالب علیالقاعده یک پدیده سیاســی اســت ،ما میگوییــم انقالب بزرگ،
انقــاب اجتماعی ،انقــاب سیاســی ولی انقــاب اســامی را که بــه قول آقایــان علما و فالســفه
بالذات یک پدیده سیاســی اســت ،بهعنــوان یک نهضــت بزرگ دینی یــاد کردن بدیع اســت و
بیان میکند که چطور این نهضت بزرگ دینــی در معرکهای از بیدینیها اتفاق میافتد ،یعنی
در میانه معرکــه ایدئولوژیهای چپ و راســت ،یعنی در معرکه نزاع یــا هماوردطلبی ایدئولوژی
سوسیالیسم ،مارکسیسم و راســت لیبرالیسم ،کاپیتالیســم یکدفعه نهضتی به نام دین اتفاق
میافتد .این هم به لحاظ خرد پدیده بدیعی اســت که از انقالب اســامی به یک نهضت بزرگ
دینی یاد میکند که به تعبیر بنده میان ایدئولوژیهای چپ و راست شکل میگیرد و میماند.
اضافه کردن شعارهای جدید
ســومین نکته این است که رهبر انقالب شــعارهای انقالب را در اینجا گســترش میدهند؛ به
تعبیر مــن ضــرب در دو میکنند ،بهعبارتی شــعارهای انقالب یا چهار شــعار اصلــی انقالب که
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مبتنیبر چهار خواســته اصلی و بنیادین مردم ایران در سال
 ۵۷بــود ،مــورد تاکید قــرار میدهنــد و هم بــر آن چهــار مورد
دیگر اضافه میکنند .آن چهار مــوردی که مردم ایران برای
آن در ســال  ۵۷انقــاب کردنــد ،اســتقالل ،آزادی ،عدالت و
معنویت بود.
ایشــان در واقع چهــار بحث جدیــد را بــه آن اضافــه میکنند
کــه عبارتاند از اخــاق ،عــزت ،عقالنیت و بــرادری و جالب
اینکــه از آن بهعنوان شــعارهای جهانــی و ارزشهای دینی
انقالب یاد میکنند ،یعنی اینکه اگر بــاز امروزیتر بخواهیم
صحبت کنیم ،چنین میشــود که گروههای سیاسی داخل
کشور اگر قرار است به انقالب اسالمی وفادار بمانند و انقالب
اســامی بماند ،باید کاری کنند و کاری کنیــم که جامعهای
شکل دهیم که در آن استقالل در کنار آزادی و آزادی در کنار
عدالت و عدالت در کنار معنویــت و معنویت در کنار اخالق و
اخالق در کنار عــزت و عزت در کنــار عقالنیــت و عقالنیت در
کنار برادری باشد.
انقالبی ماندن
چهارمین نکتــه در رویکرد خــرد در این بیانیــه ،نظریه نظام
انقالبی یا به تعبیری نظریه انقالب دائم اســت .در انقالبها
یــک ادبیاتــی وجــود دارد کــه میگویــد انقالبیــون دو دســته
میشوند.
عــدهای انقالبگرایــان دائــم یــا طرفــداران انقــاب دائــم
میشــوند یعنــی انقالبــی عمــل کــردن دائــم .یک عــده هم
معتقدند انقالبی بودن برای یک فصلی است و وقتی انقالب
پیروز شد انقالبی عمل کردن ممکن نیست.
مقــام معظــم رهبــری ازجمله کســانی هســتند که بــر انقالب
دائم تاکیــد دارند و ایــن را در این جمله میگوینــد که انقالب
اســامی پس از نظامســازی به رکود و خموشــی دچار نشده و
نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی
تضــاد و ناســازگاری نمیبینــد .ایشــان طرفــدار ایــن موضوع
است و در اینجا بهصورت شفاف مطرح و تاکید میکنند.

معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه
پس از مطالعه و بررسی
روندهای جاری جمعیت هالل احمر
اندیشی انسانشناسانه
ژرف
ِ
از دریچه علوم انسانی را
یکی از مسائل مهم
امروز جمعیت میداند
که کمتر به آن توجه شده است.
برگزاری نشستهای علمی-تخصصی
گام نخست است که
برای تحقق این هدف
به همت همکاران جمعیت
و مشارکت اندیشمندان
حوزههای مختلف برداشته شده است.
مجموعه درنگ ،متن سخنرانیهای این
نشستها در قالب درسگفتار است.
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