
جبارنـژاد:  بـا سـه تن از آقایان: محمدفاطمی، حسـین ایـزدی و مجتبی نامخواه. 
موضوعـی کـه در ایـن نشسـت قـرار اسـت پی گیری شـود، بحـث »بیانیـه گام 
دوم و طـاب جـوان« اسـت. نشسـت حـول دو موضـوع  دنبال می شـود، بخش 
نخسـت ناظـر بـه این پرسـش اسـت کـه تحلیل هـر کـدام از عزیزان بـه عنوان 
یـک طلبـه جـوان از بیانیـه گام دوم، چیسـت؟ یعنـی به عنوان کسـی که در یک 
جهـان فرهنگـی خاصی به نام حوزه و در یک کسـوت خـاص یعنی طلبگی دارید 

زیسـت می کنیـد، چـه درک و تلقـی ای از بیانیـه گام دوم دارید؟

میزگرد 
بیانیه گام دوم و طالب جوان
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فاطمـی: احسـاس می کنـم در تحلیـل بیانیه 
می شود دو تا رویکرد داشت، بیانیه در حقیقت 

یک جمع بندی و توصیف راهبردی کان اسـت 

از چیسـتی و چرایـی و چگونگـی حرکـت کان 

انقـاب اسـامی، ناظـر به دو بـرش یا یک برش 

از تاریخ انقاب، که تحت عنوان دو گام مطرح 

می شـود. یـا بـه تعبیر خود رهبری یک ترسـیم 

کلی از گذشـته، حال و آینده انقاب اسـت.

 در مجمـوع می تـوان دو نـوع نـگاه به بیانیه 

داشـت: یـک نـگاه این هسـت که ما بنشـینیم، 

یک حرکت از جزء به کل داشـته باشـیم، یعنی 

روی بیانیـه و محتوایـش متمرکـز شـویم و آن 

را تحلیـل کنیـم و از این جـا یـک پـل بزنیـم بـه 

اندیشـه های  راهبـردی  طـرح 

ایشـان. یک نگاه دیگر که خودم 

بیشـتر روی ایـن دومـی متمرکز 

می شـوم و آن، حرکـت از کل بـه 

جزء اسـت. ابتدا یک تصویری از 

طـرح کلـی اندیشـه های رهبری 

داشـته باشیم و آن وقت جایگاه 

بیانیـه را در ایـن اتمسـفر کان 

اندیشـگی فهـم کنیـم. ببینیـم 

جایـگاه ایـن بیانیـه دقیقـًا چـه 

بـوده در وسـط ایـن طـرح کان. 

این جوری شـاید عمیق تر بشـود 

بحـث را فهمیـد. بحـث دوم هـم 

کـه ناظـر بـه حـوزه هسـت، آن 

هـم همیـن حالـت را می توانـد 

پیـدا کنـد. یعنی یک وقت شـما 

بـه صـورت جزئـی از درون خـود 

حـوزه، بـا آن فهمـی کـه از حـوزه داریـد، بیانیـه 

را تحلیـل می کنیـد و یـک وقـت  بـه نحـو کان 

وارد می شـوید و ابتدا این پرسـش را مطرح می 

کنیـد کـه  حـوزه چیسـت و اصـًا جایگاهش در 

ایـن نظـام و حرکت انقاب اسـامی کجاسـت. 

بعـد از آن اسـت کـه وارد ایـن مـی شـویم کـه 

نسـبت حـوزه بـا ایـن بیانیـه چه بوده اسـت.                                       

مـن یـک بحـث مقدماتـی دارم کـه در زمینه 

مطالعـات رهبری پژوهـی اسـت. ببینیـد مـا 

از اول تاریـخ شـیعه تـا اآلن دچـار یـک فقـر 

مطالعاتـی و فقـر منابع و کارپژوهشـی در مورد 

هسـتیم.  رهبری پژوهـی  و  امامت پژوهـی 

رهبـری هـم در کتـاب انسـان 250 سـاله، در 

مقدمـه اشـاره می کننـد کـه مـا 

مطالعاتـی کـه در مـورد امامـت 

و رهبـری داشـتیم، عمومـًا ناظر 

بـه چیسـتی یـا ناظـر بـه  اثبـات 

اصـل رهبـری و والیـت اسـت، 

حـاال این کـه این رهبـری که بود 

و چـه اهدافـی و چه طرح کانی 

این کـه می خواسـت  داشـت و 

چـه کند، در این زمینه مطالعات 

خیلی کم اسـت. اگر بخواهیم از 

منظـر دوم، یعنـی از منظـر طرح 

کامـًا رهبـری به بیانیه گام دوم 

نـگاه کنیم، بایـد این طرح کان 

را بشناسـیم. آن چیـزی کـه خود 

رهبری قائل هسـتند برای نقش 

رهبـر، ایـن اسـت کـه سـطح کار 

را در سـطح کار انبیـا می بینیـد، 

 در مجمــوع می تــوان دو نــوع نــگاه 
بــه بیانیــه داشــت: یــک نــگاه ایــن 
یــک  بنشــینیم،  مــا  کــه  هســت 
داشــته  کل  بــه  جــزء  از  حرکــت 
و  بیانیــه  روی  یعنــی  باشــیم، 
آن  و  شــویم  متمرکــز  محتوایــش 
کنیــم و از این جــا یــک  را تحلیــل 
راهبــردی  ح  طــر بــه  بزنیــم  پــل 
اندیشــه های ایشــان. یــک نــگاه 
دیگــر کــه خــودم بیشــتر روی ایــن 
آن،  و  می شــوم  متمرکــز  دومــی 
اســت.  جــزء  بــه  کل  از  حرکــت 
ح کلــی  ابتــدا یــک تصویــری از طــر
داشــته  رهبــری  هــای  اندیشــه 
باشــیم و آن وقــت جایــگاه بیانیــه 
را در این اتمسفر کان اندیشگی 

کنیــم. فهــم 
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یعنی این که قائل هسـت که انبیا دو کار عمده 

داشـتند: یکـی، دعـوت و دیگـری هدایـت. کـه 

ایـن طـرح راهبـردی ناظـر بـه همیـن هدایـت 

اسـت. در بحـث هدایـت ایشـان خیلـی جزئـی 

وارد مـی شـوند و تحلیـل می کننـد. شـما اگـر 

از ایـن سـطح وارد نشـوید، چـون دقیـق درکـی 

نداریـد از ایـن جایـگاه رهبـری، درک جزئـی و 

عقیمـی پیـدا می کنیـد. اندیشـه رهبـری کامًا 

اندیشـه قرآنی هسـت، یعنی برمبنای آن منابع 

اصیـل به دسـت آمـده و رد پـای ایـن اندیشـه را 

می توان هم در سـند الگوی پیشـرفت و هم در 

بیانیـه گام دوم بـه وضوح یافت.  پرسـش مهم 

در این جـا ایـن اسـت کـه ایـن طـرح راهبـردی 

رهبـری چیسـت؟ کـه در ادامه خواهم گفت. به 

نظـرم طـرح رهبـری یـک طـرح خیلی بسـیطی 

می تواند باشد در نگاه اول، در بیانیه هم همین 

طـرح را تبییـن کـرده انـد.  مـا یـک وضعیـت 

موجـود داریـم، در بیانیـه تحلیلـی از وضعیـت 

موجـود صـورت گرفتـه اسـت، یـک وضعیـت 

مطلـوب هـم داریـم که همیـن منظومه آرمانی 

اسـت که در یک فرآیند قابل بررسـی اسـت. یک 

راه و یک صراط داریم و یک سـری راهبردها که 

در طرح راهبردی رهبری خود را نشـان می دهد 

و به تبع یک سـری شـاخص ها به میان می آید 

کـه همـان معالم الطریق انـد و رهبری در حدود 

بیسـت تا سـی سـخنرانی این شـاخص ها را به 

تفصیـل بیـان می کننـد. یکـی از سـرفصل های 

دیگـر طـرح اندیشـه های رهبـری کـه می تواند 

بـه سـمت مبانـی هـم خیلـی گرایـش داشـته 

باشـد، سـنت ها و وعده هـای الهـی هسـت. 

طـرح راهبـردی رهبـری هـم الگـوی کان 

دارد و هـم الگـوی جزئـی. الگـوی کانـش در 

حقیقت همین طرحی اسـت که سـه پایه دارد: 

وضعیـت موجـود، وضعیـت مطلـوب و مسـیر. 

ارتبـاط وضـع موجـود و وضـع مطلـوب را هـم 

ایشـان بـا نظریـه "آرمان گرایـی واقع بینانـه" 

تبییـن کرده انـد. یـک الگـوی خـرد و جزئی هم 

ایشـان پیشـنهاد داده انـد مثـًا بـرای سـپاه یـا  

صـدا و سـیما  کـه شـامل سـرفصل های خاصی 

اسـت. طرح راهبردی  رهبری را با یک اسـتعاره 

کـه اسـتعاره صراط باشـد، هم می تـوان تدوین 

کـرد، یعنـی قابـل بیـان اسـت. ایـن می شـود 

طـرح راهبـردی رهبـری.

در چنیـن فضایـی و ناظـر بـه طـرح کان و 

راهبـردی رهبـری، فصـل مشـبعی از بیانیـه، 

بحث جوانان و جوان گرایی اسـت. خود رهبری 

هـم بیانیـه را تحلیـل کرده انـد. این کـه مـن از 

ایـن اتمسـفر کان بحـث را شـروع کـرده ام، 

مسـتند به خوِد اندیشـه رهبری اسـت. ایشـان 

در رمضـان 98 آمدنـد بیانیـه را بعـد از یک سـال 

در جمـع دانشـجویان تحلیـل و  چنـد مؤلفـه 

را ذکـر کردنـد کـه یکـی از آن هـا ایـن بـود کـه 

جوانـان یـک شـناخت کانـی از صحنـه حرکت 

داشـته باشـند و بعـد جهـت را بفهمنـد، جهـت 

بـه معنـا همـان هدف اسـت. یک مؤلفـه دیگر، 

امید بخشـی اسـت. یکـی دیگـر از مؤلفه هـای 

مهـم، راهکارهـای عملـی اسـت، کـه ایشـان از 

کار ویژه هـای رهبـری نداسـته اند. خاصـه این 

کـه آن گاه کـه طـرح کان رهبـری فهـم شـود، 

جایـگاه بیانیـه نیـز تـا حـدود زیـادی مشـخص 
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خواهد شـد

ایزدی: در مورد بیانیه حقیقتش این هسـت 
کـه صحبت کـردن خیلـی سـخت اسـت، به این 

جهـت کـه از یـک فـردی صـادر شـده که انسـان 

بـه شـدت پیچیـده و ذو ابعـادی اسـت. چنـد تا 

تیتـر بـه ذهنـم رسـید کـه از این زوایا می شـود 

بیانیـه را مـورد بررسـی قـرار داد. 

می گویـم  فهرسـت وار   ابتـدا 

و بعـد از آن،  یکـی ـ دو تـا را 

انتخـاب می کنم و در موردشـان 

نظـرم  بـه  می کنـم.  صحبـت 

بـرای فهـم بیانیـه مـا اول نیـاز 

بـه یک مقدمـات تحلیـل بیانیه 

داریـم، یکی کـه ما اول مقدمات 

تحلیـل بیانیـه را طـی کنیم و به 

آن نزدیـک شـویم، نکتـه دیگـر 

ایـن کـه بیانیـه بـر اسـاس یـک 

سـری مبانـی و پیـش فرض هـا صـادر شـده که 

مـا بایـد ایـن پیش فرض هـا را یـک جایـی جـا 

ثبـت کنیـم و ببینیـم ایـن بیانیـه مبتنی بر چه 

چیزی سـاخته شـده و بر چه سـازه ای ایسـتاده 

و جلـو آمـده. نـگاه دیگر زمینه شناسـی و بسـتر 

صدور بیانیه هسـت، ما باید ببینیم آن فضایی 

کـه ایشـان بیانیـه را صـادر می کنـد و بـه لحاظ 

زمینـه اجتماعی)چـه زمینه داخلی، بین المللی 

و تمدنـی(، ایـن کجـای تاریـخ قـرار دارد، ایـن 

کجـای حتـی فصلـی از فصـول تاریـخ سیاسـی 

ایـران قـراردارد، یـا حتـی به لحـاظ اجتماعی در 

چـه فصلـی مطرح می شـود و زمینـه صدور این 

چـه بـوده اسـت؟ از این هـا کـه عبـور می کنیم، 

می رسـیم به نفس محتوای بیانیه، باید ببینیم 

بیانیـه فـارغ از گزاره هـای متعـدد و فراوانی که 

دارد، آن بـه اصطـاح دال مرکـزی و روح بیانیـه 

چیسـت؟ کـه هـر کسـی قاعدتـًا از ایـن یـک 

برداشـتی دارد. تفـاوت برداشـت ها، آن تفـاوت 

فهم ما از بیانیه هسـت و نشـان دهنده تفاوت 

افق هـای ماسـت. بیانیه در کنار 

آن اهـداف اصلـی و محـوری که 

دارد، یک سـری اهداف جانبی را 

هـم تأمیـن می کنـد. گمانم این 

هسـت کـه آن اهـداف جانبـی 

هم باید درسـت فهرسـت و دیده 

 . د شو

نـگاه بعـدی، مخاطـب بیانیه 

هسـت. مـا مخاطـب بیانیـه را 

اگـر  می دانیـم؟  کسـانی  چـه 

بعـد  شـود،  روشـن  مخاطـب 

دسـتورالعمل های اجرائـی ناظـر به آن مخاطب 

هـم شـکل خواهـد گرفـت. مـا بایـد مخاطب را 

هـم تعییـن کنیم. زاویه دیگر که از این جلسـه 

قاعدتـًا خـارج می شـود، تحلیـل مفـاد بیانیـه 

هسـت، یعنـی مـا وقتـی از کان نـگاه کردیـم، 

بایـد جـزء بـه جزء هم بیاییم بچینیم و بررسـی 

و هـر جـزء را تحلیـل و تجزیه کنیم. نکته بعدی 

راهبردهـای تحقـق مفاد بیانیه اسـت، ما بیانیه 

را اگر بخواهیم محقق کنیم، جه راهبردهایی را 

باید در نظر بگیریم. یک زاویه شـبهات پیرامون 

بیانیه هست، یعنی پرسش هایی وجود دارد در 

مورد بیانیه که باعث می شـود  با  این شـبهات، 

یک طیفی از مخاطبان از دسـت بروند و ارتباط 

ح  در چنیــن فضایــی و ناظــر بــه طــر
کان و راهبــردی رهبــری، فصــل 
مشبعی از بیانیه، بحث جوانان و 
جوان گرایــی اســت. خــود رهبــری 
کرده انــد.  هــم بیانیــه را تحلیــل 
ــفر کان  ــن اتمس ــن از ای ــه م این ک
ــتند  ــرده ام، مس ــروع ک ــث را ش بح
بــه خــوِد اندیشــه رهبــری اســت.
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کم شـود، آن شـبهات باید فهرست شوند. شبهه 

هم به معنای سـؤالی که در فان رسـانه مطرح 

هسـت، منظـورم نیسـت، شـبهه بـه معنای آن 

فاصلـه ذهنـی کـه بخشـی از مخاطبـان بـا ایـن 

افقـی کـه آقـا بحث می کننـد، وجـود دارد. نگاه 

بعدی موانع تحقق بیانیه هست که این را باید 

خیلـی جـدی بحـث کـرد کـه مـا با چـه موانعی 

بـرای تحقـق بیانیـه مواجهـه هسـتیم. من فکر 

می کنـم کـه یـک طیـف از کسـانی کـه در مورد 

بیانیـه صحبـت می کننـد یـا از بیانیـه تمجیـد 

می کنند، این طیف جزء موانع تحقق هسـتند، 

ایـن طیـف بایـد شناسـایی شـود، نه بـه عنوان 

افـراد، بـه عنـوان یـک جریـان شـاخصه هایش 

بیـرون بیایـد و ببینیـم آن هایی 

کـه ایـن چهل سـال مسـیر را کند 

اندیشـه ای،  لحـاظ  بـه  کردنـد 

همراهـی نکردنـد بـا طـرح کان 

امـام و آقـا، چـه ویژگی هایـی 

در  دوبـاره  مـا  کـه  داشـته اند 

ایـن چهل سـال دوم در دام ایـن 

مسـیر و جریـان نیافتیـم. همـه 

این هـا را نمی شـود بـه تفصیـل 

پرداخـت، مـن از هـر کدام از این 

سـرفصل ها سـعی می کنـم کـه 

یکـی را انتخـاب کنم و به اجمال 

بپـردازم.اول، بـه نظـرم مقدمـه 

اسـت و مهـم هـم هسـت، ایـن 

کـه بیانیـه از سـوی چـه کسـی 

صـادر شـده و آن فـردی که صادر 

می کنـد، چـه تلقـی و تقریـری از 

ایشـان داریـم؟ مـن فکـر کنم اگر مـا بتوانیم به 

ایـن نتیجـه برسـیم کـه بیانیه نوشـتن رهبری 

بـه معنـای یـک امـر صـوری، عـادی و طبیعـی 

نیسـت و ایـن یـک فعلـی هسـت کـه اسـم آن 

را مـی شـود گذاشـت فعـل رهبرانـه، بـا ایـن 

تعبیـری کـه ایشـان از رهبر در جامعه اسـامی 

دارنـد، مـا نسـبتمان بـا ایـن بیانیـه از همیـن 

نقطـه تغییـر خواهـد کـرد. نوشـتن ایـن بیانیه 

خـودش یـک فعـل رهبرانـه هسـت، کسـی این 

را نوشـته اسـت که برای خودش شـأن راهبری 

نسـبت بـه جامعـه اسـامی و جامعـه شـیعی 

قائل اسـت. یک عنصر کانی در جامعه شـیعی 

وجـود دارد کـه عنصـر پیشـران همه کنش های 

خـرد اسـت و مـا ، اسـم آن را 

رهبـر می گذاریـم. ایـن رهبر یک 

هدایت گـری  بایـد  را  مسـیری 

کنـد، یعنـی یـک جاهایـی طرح 

نویـی را مطـرح کنـد تـا کار جلـو 

بـرود. اولیـن نکته این اسـت که 

ایـن یـک فعل رهبرانه اسـت، آقا 

در تـراز رهبـرِی جامعـه شـیعی 

دارد ایـن بیانیـه را صادر می کند. 

دوم، مـا بایـد بـا شناسـایی 

یـک آسـیب در جامعـه دینـی 

و انقابـی، کـه مـن اسـمش را 

فقـر تفکـر رهبـری، فقـر اندیشـه 

رهبـری یـا عدم آگاهـی از خیلی 

چیزهایـی کـه مربوط بـه رهبری 

پیـدا  هسـت می دانـم ، دسـت 

کنیـم. مـن یـک مثـال این جـا 

نوشــتن ایــن بیانیــه خــودش یــک 
کســی  هســت،  رهبرانــه  فعــل 
بــرای  کــه  اســت  نوشــته  را  ایــن 
نســبت  راهبــری  شــأن  خــودش 
جامعــه  و  اســامی  جامعــه  بــه 
شــیعی قائــل اســت. یــک عنصــر 
کانــی در جامعــه شــیعی وجــود 
همــه  پیشــران  عنصــر  کــه  دارد 
کنش هــای خــرد اســت و مــا ، اســم 
ــر  ــن رهب ــم. ای ــر می گذاری آن را رهب
یــک مســیری را بایــد هدایت گــری 
ح  کنــد، یعنــی یــک جاهایــی طــر
کار جلــو  کنــد تــا  ح  نویــی را مطــر
بــرود. اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه 
ایــن یــک فعــل رهبرانــه اســت، آقــا 
در تــراز رهبــرِی جامعــه شــیعی دارد 

ایــن بیانیــه را صــادر می کنــد. 
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بزنـم؛ اگر رهبـری در ابتدای این 

چهل سـاله دوم، بیانیـه گام دوم 

صـادر نمی کردنـد، بـه ذهن چند 

نفـر از نخبـگان جامعـه انقابـی 

می رسـید کـه مـا وارد یـک عصر 

و مقطـع جدیـد شـدیم؟ مـن 

می توانـم بـا قاطعیـت بگویـم 

کـه بـه انـدازه انگشـتان دسـت 

نمی شـود گفـت کـه کسـی بـه 

ایـن  تـوی  اندیشـه می رسـید. 

مقطعی که ما با هر یک از آقایان 

انقابـی کـه صحبـت می کردیم، 

همـه از آینـده انقـاب ناامیـد 

بودنـد و می گفتنـد کـه انقـاب 

دارد از دسـت مـی رود نفس هـای آخـر خـود را 

می کشـد. این هـا اساسـًا نمی توانسـتند فکـر 

کننـد کـه مـا یک عصر از موفقیت را پشـت سـر 

گذاشـته ایم و داریم وارد گام بعدی می شـویم. 

مـن یـک فهرسـت یـک موقـع جمـع کـردم، از 

تفـاوت تحلیل هـای مـا و تحلیل هـای رهبری، 

آقـا یـک سـخنرانی داشـتند در همین یک سـال 

اخیـر، فرمودنـد کـه مـا در جنـگ نظامـی پیروز 

شـدیم، در جنگ امنیتی پیروز شـدیم، در جنگ 

سیاسـی پیـروز شـدیم، جنگ هـای مختلـف را 

گفتند و بعد رسـیدند به یک نقطه قبل از جنگ 

اقتصـادی که می خواسـتند بگویند ان شـاءاهلل 

در جنـگ اقتصـادی هـم پیـروز می شـویم، یک 

جملـه گفتنـد، یادم هسـت بعـد از این جمله ما 

تا یکی دو هفته با دوسـتان صحبت می کردیم، 

همـه در ابهـام بودنـد کـه ایـن جملـه آقـا یعنی 

چـی؛ آقـا فرمودنـد "مـا در جنگ 

شـدیم".  پیـروز  هـم  فرهنگـی 

همـه جمع بندیشـان از معارضه 

ما در جنگ فرهنگی این هسـت 

کـه مـا در جنـگ فرهنگـی قطعًا 

شکسـت خوردیـم. چـرا؟ چـون 

فرهنـگ را بـا مصادیـق جزئـی و 

می سـنجیم.  فرهنـگ  خارجـی 

می گوییـم تعـداد بـی حجاب ها 

شـده،  بیشـتر  بدحجاب هـا  و 

تظاهر به بی دینی بیشـتر شـده، 

پـس بی دینـی گسـترش پیـدا 

کـرده، پس مـا در جنگ فرهنگی 

شکسـت خوردیـم. آقـا این را که 

توضیح دادند و گفتند که آن نسلی که مخاطب 

جنـگ فرهنگـی بـود، امـروز از همـان نسـل که 

مـورد هـدف بودنـد، امثـال حججی هـا رخ نمـا 

می شـود، کـه ایـن دقیقـًا مخالـف آن چیـزی 

اسـت که دشـمن برایش سـرمایه گذاری کانی 

انجـام داده بـود. من احسـاس می کنم که یکی 

از جدی تریـن چیزهایـی که جامعه انقابی باید 

بـه آن برسـد و اگـر نرسـد گام دوم را نمی توانـد 

تحقق ببخشـد، این هسـت که بفهمد عقانیت 

حاکـم بـر جامعـه انقابـی بـا عقانیـت موجود 

در اندیشـه رهبری متفاوت هسـت و مختصات 

این عقانیت متمایز باید درک شـود، اگر  درک 

شـد، مـا مـی توانیـم خودمـان را سـعی کنیـم 

برسـانیم بـه آن عقانیتـی کـه از آن بیانیـه گام 

دوم خـارج و صـادر می شـود. 

زاویـه دوم کـه عـرض کـردم، بحـث مبانی و 

یکــی از جدی تریــن چیزهایــی کــه 
جامعــه انقابــی بایــد بــه آن برســد 
گــر نرســد گام دوم را نمی توانــد  و ا
هســت  ایــن  ببخشــد،  تحقــق 
کــم بــر  کــه بفهمــد عقانیــت حا
عقانیــت  بــا  انقابــی  جامعــه 
رهبــری  اندیشــه  در  موجــود 
مختصــات  و  هســت  متفــاوت 
ایــن عقانیــت متمایــز بایــد درک 
مــی  مــا  شــد،  درک  گــر   ا شــود، 
کنیــم  را ســعی  توانیــم خودمــان 
کــه از  برســانیم بــه آن عقانیتــی 
آن بیانیــه گام دوم خــارج و صــادر 

می شــود. 
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پیش فرض هـا بـود، یـک فهرسـت مفصلـی از 

مبانـی در اندیشـه رهبـری وجـود دارد، اولیـن 

پیش فـرض رهبـری ایـن اسـت کـه انقاب یک 

موجود زنده اسـت، انقاب یک موجودی اسـت 

کـه در حـال زیسـت و رشـد و در حـال تکامـل 

اسـت، ایـن موجـود زنـده را باید 

به آن رسـیدگی کرد. موجود زنده 

باألخـره یک غایت و حرکتی دارد 

و چیسـتی و هسـتی انقـاب را 

از منظـر رهبـری و از ایـن جهـت 

بایـد دیـد. مطلـب دیگـر ایـن 

هسـت کـه این انقابـی که زنده 

اسـت ماهیـت آن چیسـت؟ یک 

یـک  اسـت،  سیاسـی  انقـاب 

انقـاب تمدنی اسـت؟ بـه نظرم 

اگـر انقـاب در مقیـاس تمدنـی تحلیل نشـود، 

بیانیـه بـه درسـتی فهـم نخواهد شـد. یک چیز 

دیگـری کـه در بیـان رهبـری خیلـی خفیـف و 

ظریـف بـه آن اشـاره شـده و البتـه  در بیانـات 

امـام خیلـی صریح تـر بـوده، ایـن اسـت کـه 

انقـاب آن موجـودی اسـت کـه دارد طراحـی 

می کنـد سـلوک اجتماعـی را، سـلوک الی اهلل را 

در مقیـاس اجتماعـی و آن را راهبـری می کنـد. 

یعنی انقاب یک حرکت سیاسـی و یک حرکت 

تمدنـی بـه معنـای آن چیزی کـه در تمدن های 

رقیـب وجـود داشـته و ما دیدیم، صرفًا نیسـت. 

یـک حرکـت تکاملـی معنـوی در مقیـاس کان 

اجتماعـی هسـت، بـرای رسـیدن بـه سـعادت. 

آن هـم سـعادت بـه تعریف ناب اصیل شـیعی. 

اگـر این گونـه شـد انقـاب یـک حرکـت کمالی 

و یـک حرکـت سـلوکی می شـود. سـلوک هـم 

کـه  بـرای خـودش مبانـی و پیش فرض هایـی 

دارد، یکـی از منازل السـلوک عـزم اسـت. یـک 

کسـی می خواهـد بـه کمـال برسـد، در کماالت 

عـادی شـخصی و معنـوی، می گوینـد اول باید 

عـزم کنـی. جامعه اگـر عزم نکند 

بـرای آن هـدف نهایـی که بیانیه 

در نظـر گرفتـه، کـه گسـترش 

والیـت الهـی در مقیـاس تمدنی 

و کان جهانـی اسـت. ایـن عـزم 

اگـر شـکل نگیـرد، حرکت شـکل 

نمـی گیـرد. پـس رهبـری بـه 

شـدت روی عزم ملی تمرکز دارد 

و بـا هـر چیـزی کـه عـزم ملـی را 

مختـل کنـد به عنـوان یـک مانع 

نـگاه می کنـد. مخاطـب اصلـی بیانیـه، جوانان 

هسـتند، لـذا بایـد ایـن عـزم را بایـد در ایـن 

مخاطـب، بیشـتر تقویـت کنیـم. 

  یـک نکتـه هـم  از زمینه شناسـی و بسـتر 

زمانـی صـدور بیانیه بگویم  و آن این که رهبری 

براسـاس یـک شـناخت و برداشـت عینـی از 

واقعیت هـای اجتماعـی، واقیعت هـای ملـی، 

تاریخـی و جـاری جهـان امـروز بیانیـه را صـادر 

کرده انـد. ایشـان یـک شـناخت دارد از همـه 

ایـن عناصـر و ایـن شـناخت بـه نظـر می رسـد 

واقعی تریـن و عینی ترین شـناخت اسـت، یک 

گام عقـب تـر بروم، رهبری اشـاره کردند یکی از 

جنگ هایی که ما با آن مواجهه هستیم، جنگ 

تصویرهاسـت. مـا یـک واقعیـت داریـم و یـک 

برداشـت از واقعیت. گاهی دسـت من مستقیم 

یــک نکتــه هــم  از زمینه شناســی و 
بســتر زمانــی صــدور بیانیــه بگویــم  
براســاس  رهبــری  این کــه  آن  و 
یــک شــناخت و برداشــت عینــی 
اجتماعــی،  واقعیت هــای  از 
و  تاریخــی  ملــی،  واقیعت هــای 
را  بیانیــه  امــروز  جهــان  جــاری 

کرده انــد. صــادر 
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بـه ایـن واقعیـت می رسـد برداشـت می کنـم و 

گاهـی قبـل از این کـه مـن این واقعیت دسـت 

من برسـد، برداشـتی برای من سـاخته می شود. 

مـن بـر اسـاس ایـن برداشـت و تصویـری کـه 

در ذهنـم شـکل می گیـرد بـا واقعیـت ارتبـاط 

می گیـرم و بـرای خـودم هدف گـذاری می کنم، 

رهبـری فرمودنـد اآلن یکـی از جنـگ هایـی که 

در جریـان اسـت )بـه عنـوان یکـی از خطـوط 

جنـگ فرهنگـی(، جنـگ تصویرسازی هاسـت، 

اگـر بـه مـن این تصویـر انتقال پیدا کنـد که آقا 

امروز شـما رو به افول هسـتی، آخرتی هسـت و 

دیگـر در حـال تمام شـدن هسـتی، عنصری که 

فکـر می کنـد دارد نفس هـای آخـر را مـی کشـد 

چـکار می کنـد؟! خـودش را بـه هـر دسـتاویزی 

متمسـک می کنـد کـه زنـده بماند. چطـور زنده 

بمانـد؟ آیـا به نظام سـلطه وصل 

کنم تا بگذارد من نفس بکشـم؟ 

ایـن یـک نـوع حیـات و زیسـت 

هسـت، یـک نـوع حیـات دیگـر 

ایـن هسـت کـه رهبـری رقیـب 

را  آخـر  نفس هـای  دارد  مـن 

می کشـد. رقیـب من در آسـتانه 

افـول هسـت، تمـدن غـرب در 

آسـتانه افـول هسـت، آمریـکا در 

آسـتانه فروپاشـی هست، اگر آن 

در آستانه فروپاشی هست و من 

بـه قـول ایشـان در آسـتانه عبـور از مرحلـه بلوغ 

خـودم هسـتم، مـن بایـد یـک کارهـای دیگری 

انجـام دهـم، زیسـت مـن متفـاوت مـی شـود. 

رهبـری در ایـن وضعیتـی کـه تصویـر می کنند 

کـه واقعیـت دنیـا بـه ایـن سـمتی مـی رود که 

واقعـًا آمریـکا در حال افول اسـت، پس من باید 

برنامه ریـزی کنـم بـرای تبدیل شـدنم به قدرت 

جایگزیـن جهانـی. یـک قـدرت وجـود دارد کـه 

می گوید من ابر قدرت هسـتم، یک مشـت آدم 

هـم در دنیـا بـاور مـی کردنـد که این ابـر قدرت 

اسـت، مـن دارم می بینـم کـه ایـن، ابرقدرتی را 

دارد از دسـت می دهـد. چـون یکـی مؤلفه هـای 

قدرتـش را دارد از دسـت می دهـد. پـس کنـش 

مـن تغییـر خواهـد کـرد. زمینه شناسـی صدور 

باعـث می شـود کـه نسـبت مـن بـا آن واقعیت 

خارجـی تغییـر کند.

 یکـی دیگـر از ایـن زمینه هـای صـدور ایـن 

اسـت، که رهبری دارد می بیند بعد از چهل سـال 

و بـه یـک معنـا بعـد از هـزار و چندصدسـال، 

بـرای اولین بـار در یـک مقیـاس 

کان، مـا واقعـًا بـه یـک ِهـال، 

یـک  بـه  و  اجتمـاع  یـک  بـه 

محـور رسـیدیم، محـور اجتمـاع 

در  اراده هـای جامعـه شـیعی، 

کشـورهای مختلف شکل گرفته. 

در یـک فراسـرزمینی مـا بـه یک 

عزم رسـیدیم. یکـی از مهم ترین 

کارهایـی کـه نظام سـلطه انجام 

می دهـد، ایـن اسـت کـه بدنـه 

اجتماعـی بـرای تحقـق اهـداف 

خـودش بیافرینـد. بعـد می بینـد نمی شـود، 

می آیـد پـول خـرج مـی کنـد کـه مثًا قلـوب را 

بـه سـمت خـود متمایـل کنـد، یـا بـا رعـب یا با 

تطمیع و ... . بعد می آید لشـکر درسـت می کند 

 تصــورم از روح  بیانیــه ایــن هســت 
کــه، رهبــر معظــم انقــاب دارنــد 
ــد در  ــر جدی ــک عص ــاز ی ــام آغ اع
تاریــخ بشــریت مــی کننــد؛ یعنی ما 
آن عصــری کــه آقــا اســمش را عصــر 
کنــون بــه  گذاشــته اند، ا خمینــی 
یــک بلــوغ رســیده و حــاال در گام 
بعــدی مــن دارم بــه قلــه نهایــی 
ــه امــام قولــش را داده  مــی روم، ک

بــود، برویــد و فتحــش کنیــد.
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که منافع خودش را در فضای بین الملل تأمین 

کنـد، کلـی هزینـه می کنـد تـا برسـد بـه این که 

یـک هژمونـی قدرت در دنیا ایجـاد کند. رهبری 

مـی فرمایـد کـه مـن دارم نـگاه می کنـم به این 

واقعیـت بیرونـی، کـه ما 1400سـال خودمان را 

هم نمی توانسـتیم جمع کنیم، جامعه شـیعی 

خودش را هم نمی توانسـت جمع کند. اما یک 

دفعـه بعـد از چهل سـال مـا بـا یـک برنامه ریزی 

بـه یک جـا رسـیدیم کـه آدم ها خودشـان آمدند 

و لشـکر تشـکیل دادند.  این که چرا افغان ها و 

پاکسـتانی ها یعنـی همیـن  لشـکر فاطمیون و 

زینبیـون و حیدریـون و ... دارد شـکل می گیرد، 

نیـاز بـه یـک تحلیـل اجتماعـی 

جـدی دارد. ایـن افـراد می گویند 

ما برای آن هدف کان که مدنظر 

شـما بوده، حاضریم جان بدهم، 

جمهوری اسـامی مبلغی حاضر 

نیسـت بـرای آن پول خـرج کند، 

چراکه معامله دلی و دینی است 

آن وقـت مـی رود آن جـا جان می 

دهنـد، بعـد شـما می بینیـد کـه 

یـک تیـپ آدم کـه دریـک الیـه 

بسـیار عمیـق و بنیـادی و جدی  

شـبیه هم هسـتند، این تیپ در 

لبنـان، یمن، عراق، افغانسـتان، 

پاکسـتان، سـوریه و فلسـطین 

می بینیـد  شـما  دارنـد.  وجـود 

یک دفعـه یـک دایـره گسـترده 

قدرت منـدی از جامعـه شـیعی 

وجـود دارد. حـاال این کـه یـک 

عـده هـم بـه ایـران بدبیـن و منتقـد هسـتند،  

طبیعـی اسـت، هـر جریـان دیگـری هـم باشـد 

منتقـد دارد.  تصـورم از روح  بیانیـه این هسـت 

کـه، رهبـر معظـم انقـاب دارند اعـام آغاز یک 

عصـر جدیـد در تاریخ بشـریت مـی کنند؛ یعنی 

مـا آن عصـری کـه آقـا اسـمش را عصـر خمینی 

گذاشـته اند، اکنـون بـه یک بلوغ رسـیده و حاال 

در گام بعـدی مـن دارم بـه قلـه نهایـی می روم، 

کـه امـام قولـش را داده بـود، برویـد و فتحـش 

کنیـد. همیـن اعـاِم آغـاِز عصر جدیـد، به نظرم 

یکـی از مهم تریـن چیزهایی اسـت که هم اراده 

آفریـن و هـم عـزم آفریـن و هـم راهبـرد سـاز 

ست.  ا

نامخـواه:  بیانیـه گام دوم یک 
متـن قابل توجه اسـت، ولی من 

در صحبـت اخیـر دوسـتمان کـه 

اشـاره کردنـد اعـام آغـاز عصـر 

جدیـد اسـت، مـن حقیقتـًا هـر 

ایـن  متوجـه  می خوانـم  چـه 

نکتـه در بیانیـه نمی شـوم! بلـه، 

یـک متـن خیلـی مهـم اسـت 

رهبـر  اندیشـه  چارچـوب  در  و 

انقـاب اسـت، همان طـور کـه 

در چارچـوب اندیشـه ای اسـت 

کـه در جریـان انقـاب اسـامی 

مـا بـه عنـوان مـردم ایـران بـا آن 

مواجهـه شـدیم، یعنـی فـرض 

سـال   55-50 مثـًا  بفرماییـد 

پیـش، حـدود سـال 42، حـاال 

خیلـی عقب تـر بخواهیـم نـگاه 

و  افغان هــا  چــرا  این کــه 
کســتانی ها یعنــی همیــن  لشــکر  پا
فاطمیــون و زینبیــون و حیدریــون 
نیــاز  می گیــرد،  شــکل  دارد   ... و 
بــه یــک تحلیــل اجتماعــی جــدی 
دارد. ایــن افــراد می گوینــد مــا بــرای 
آن هــدف کان کــه مدنظــر شــما 
بدهــم،  جــان  حاضریــم  بــوده، 
جمهــوری اســامی مبلغــی حاضر 
ج کنــد،  نیســت بــرای آن پــول خــر
کــه معاملــه دلــی و دینی اســت  چرا
آن وقــت مــی رود آن جــا جــان مــی 
کــه  دهنــد، بعــد شــما می بینیــد 
کــه دریــک الیــه  تیــپ آدم  یــک 
بســیار عمیــق و بنیــادی و جــدی  
شــبیه هــم هســتند، ایــن تیــپ در 
لبنــان، یمــن، عــراق، افغانســتان، 
فلســطین  و  ســوریه  کســتان،  پا

وجــود دارنــد.
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کنیـم، مثـًا  از دهـه 20 بـه قبـل، مـا بـا ایـن 

طـرز فکـر آشـنا نبودیـم. یک تعـداد معدودی از 

متفکـران معاصر مسـلمان بـا محوریت حضرت 

امـام و برخـی دیگر مثل خود رهبری و مطهری، 

شـهید بهشـتی و ایـن تیـپ اشـخاص در چنین 

فضایی بودند. بیانیه هم در همین فضاست، از 

این رو خاص هسـت، ولی نه این قدر که منهای 

باقـی  فرمایشـات رهبـری باشـد، یـا خـود ایـن 

بیانیـه، اتفـاق خاصی باشـد، به معنـای این که 

اسـتثنایی ایـن وسـط اتفـاق افتـاده باشـد. بـه 

نظـرم هم اندیشـه امـام و متفکران انقاب، هم 

اندیشـه رهبـر انقـاب، در ذیـل ایـن مجموعـه 

و هـم ایـن بیانیـه، می خواسـت مـا را و جهـان 

حـوزوی و طلبگـی و فضـای فکـریـ  دینی ما را 

یـک تغییـر در آن ایجـاد کنـد. مـن تصـورم این 

نیسـت کـه ایـن تغییـر در ایـن یک سـاله ایجاد 

شـده باشـد. مااگر نسبت غالب جریان های فکر 

حـوزوی را بـا مضامین این بیانیه بسـنجیم)نه 

بـا متـن بیانیـه(، می بینیـم که فکر حـوزوی ما 

چنـدان نسـبتی بـا ایـن مضامیـن برقـرار نکرده 

اسـت. مثـًا مضمـون عدالت، مضمـون مهمی 

اسـت امـا اگـر برگردیـم بـه دهـه 20 می بینیـم 

کـه ایـن مضمـون چندان در فکـر دینِی حوزوی 

مـا اهمیتـی نداشـته اسـت. امـا بـا متفکـران 

انقـاب می بینیـم کـه وضـع کم کـم عـوض 

می شـود. بـا تلقـی ای کـه امثـال رهبـر انقـاب 

از دیـن به عنـوان یـک تغییر خواهـی مسـتمر 

ارائه می شـود، توحید مسـئول تغییر اجتماعی 

می شود و لذا این مضامین مهم مثل عدالت و 

اسـتقال و ... وارد پردازش فکری ما می شـود. 

واقـع آن ایـن اسـت کـه فضـای عمومـی فکـر 

دینـی و حـوزوی بـه این هـا روی خـوش نشـان 

نمی دهـد )بـه جز همین چنـد نفری که گفتم.( 

یعنـی اقبالـی وجود ندارد دیگر شـما حسـابش 

را کنیـد کـه شـهید مطهـری در کتـاب نظـری 

بـه نظـام اقتصـادی اسـام، در نسـخه ماقبـل 
خمیـرش، ایـن بحـث را مطـرح می کنـد کـه 

فقـدان شـکل گیری یـک اصـل عـام و شـامل، 

در اندیشـه فقهـی مـا ذیل عنـوان عدالت، باعث 

رکـود فکـر اجتماعـی ما شـده و این رکـود کار را 

خـراب کرده اسـت. ایـن رکود امروز هم در حوزه 

مـا وجـود دارد. ایـن اصـل عـدم شـامل، امـروز 

هم وجود دارد. شـهید مطهری در کتاب انسـان 

و سرنوشـت می گویـد کـه مـن در بیست سـال 
اخیـر بـه موضـوع عقب ماندگی مسـلمانان فکر 

کـردم و عقب ماندگـی مسـلمین از محورهایـی 

هسـت کـه بایـد در مـوردش فکـر شـود. تقریبـًا 

تـا آخریـن کارهـا و یادداشت هایشـان هـم این 

مسـئله برایشـان جـدی اسـت. یعنـی شـهید 

مطهری سـه دهه در مورد تأخر و عدم پیشـرفت 

فکـر کـرده اسـت.چرا؟ چون مسـئله اش جامعه 

اسـامی بـوده. امـروز شـما اگـر آثـار و کارهای 

وارثـان مطهـری، یعنـی کسـانی کـه ادعـای 

وراثـت مطهـری را دارنـد، ببینیـد، خواهیـد دید 

کـه   تأخـر در عدالـت کـه مسـئله امـروز انقاب 

اسـامی اسـت بـه انـدازه یـک چنـدم مطهـری 

در آثـار این هـا بازتـاب نـدارد. حـاال بـه همیـن 

نسـبت در ایـن بیانیـه گام دوم هـم ببینیـد. 

می دانیـد کـه بعـداز انقـاب رهبـری نظـام 

بـا رهبـری نهضـت یکـی شـد. بـه هـر حـال مـا 
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بـا ایـن مسـئله عمیـق فکـری 

مواجـه هسـتیم کـه رهبـر نظام 

بـا رهبـر نهضتمـان یکـی اسـت. 

همـه حرف هـای رهبـری یـک 

جنبـه ایجابـی دارد و یـک جنبـه 

بـه  کـه  جنبـه  یـک  تغییـری. 

ثبـات و نظـم و یـک جنبـه کـه 

بـه تغییـر نظـر معطـوف اسـت. 

همیشـه این طـور  بـوده کـه مـا 

جنبـه ثباتـش را گرفتیم و جنبه 

تغییـرش را رهـا کردیـم! مثـًا 

تحلیل هایـی کـه رهبـری تعبیر 

بـه حمایـت از گرانی بنزین شـد. 

الهـی  حـزب  دوسـتان  ببینیـد 

چقـدر زوایایـش را توجیـه کردنـد این قـدر کـه 

خودمان به ذهنمان این چیزها نمی رسـید، اگر 

بـه ذهن طرفداران دولت این کارها نمی رسـید. 

بعـد فـرض کنیـد مقوله ای کـه الزمه اش تغییر 

اسـت، مثـل همـان عقب ماندگـی در عدالت که 

رهبـر انقـاب صراحتـًا می گوینـد کـه مـا بایـد 

عذرخواهـی بکنیـم و اغـراق و اعتراف و کلمات 

این جـوری بـه کار می برنـد. اصًا بازتـاب ندارد، 

لذا به نظرم بیانیه گام دوم می خواهد در ادامه 

اندیشـه انقاب اسـامی، یک بازخوانی نسـبت 

بـه تمـام تجربه نظری و عملی انقاب اسـامی 

داشـته باشـد. بیانیه حتمًا جنبه های بداعت و 

بدیع بـودن را دارد، ولـی ویژگـی مهمـی دارد در 

جمـع بنـدی تجربـه نظـری و عملـی انقـاب در 

گذشـته و تبعـًا چـراغ آینـده هـم هسـت. 

یکـی از مهم تریـن مسـائلی هـم کـه مـا 

دانـش  اسـت،  همیـن  داریـم 

آینـده انقـاب و دانشـی که برای 

سـاختن آینـده احتیـاج داریـم، 

لزومـًا از فلسـفه و آیـات و مبانی 

نمـی آیـد، یـک بخـش دیگـرش 

هـم از تجربـه گذشـته می آیـد، 

کـه هیـچ وقـت بـه ایـن تجربـه 

نمی پردازنـد، معمـواًل بـه مبانی 

مـی پردازنـد. بیانیـه ایـن کار را 

انجـام داده و مجموعـه تجربـه 

انقـاب را پررنـگ کـرده، و گفتـه 

کـه کمـی هم بـه تجربـه انقاب 

بپردازیـم و ایـن هفـت تایی هم 

کـه آورده  حصـر عقلـی نـدارد، 

لـذا مـی گویـد تجربه گذشـته ما این بـود، برای 

آینـده هفـت توصیف یـا تجویز را بیان می دارد. 

لـذا بـه نظـر می رسـد بیانیـه گام دوم درواقـع 

متنـی اسـت کـه در سلسـله ای از اندیشـه های 

بدیع که جامعه ایرانی با آن مواجه شـده، قابل 

فهـم اسـت. حـاال این کـه من گفتم مـی توانیم 

از دهـه 20 بگیریـم، می توانیـم هـم برگردیم به 

عقب تـر و از سـیدجمال الدین اسـدآبادی بـه 

ایـن سـو نـگاه کنیـم. مـا درواقع در ایـن تجربه 

فعلـی کـه تجربـه مواجهـه ماسـت بـا متفکران 

انقـاب، بـا مفاهیـم بدیعـی و مضامیـن جدید 

آشـنا شـدیم کـه نوعـًا در آثارشـان منتشـر بوده 

و ارائـه شـده. در بیانیـه گام دوم مـا بـاز یـک 

متـن دیگـر در کنار باقی متن ها در این سلسـله 

داریـم. حـاال این کـه چه برخوردی بـا بیانیه گام 

دوم شـده، طبعـًا قابـل بررسـی اسـت.

داده  انجــام  را  ایــن کار  بیانیــه 
را  انقــاب  تجربــه  مجموعــه  و 
کمــی  کــه  گفتــه  کــرده، و  پررنــگ 
هــم بــه تجربــه انقــاب بپردازیــم 
ــه آورده   ــم ک ــی ه ــت تای ــن هف و ای
حصــر عقلــی نــدارد، لــذا مــی گویــد 
تجربــه گذشــته مــا ایــن بــود، بــرای 
آینــده هفــت توصیــف یــا تجویــز 
نظــر  بــه  لــذا  مــی دارد.  بیــان  را 
می رســد بیانیــه گام دوم در واقــع 
متنــی اســت کــه در سلســله ای از 
کــه جامعــه  اندیشــه های بدیــع 
ــا آن مواجــه شــده، قابــل  ایرانــی ب

فهــم اســت.
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ایـزدی:  این کـه مـن عـرض کـردم کـه بیانیه 
نویدبخـش یـک عصـر جدیـد اسـت، تعارضی با 

ایـن نـدارد کـه مـا بـا ایـن متـن مواجـه شـویم 

و ببینیـم چـه کارکردهایـی هـم در خـود متـن 

وجـود دارد، مـن دارم فـرا تحلیـل متـن را عرض 

می کنـم. می گویـم کـه ایـن نویـد بخـش عصر 

جدیـد هسـت و آن را هـم مسـتند بـه محتـوای 

متـن عـرض کـردم کـه چطـور ممکن می شـود. 

امـا متـن را اگـر بخواهیم بـه لحاظ  مفاد درونی 

بـه چندیـن بخـش می شـود  کنیـم  تحلیـل 

تقسـیم کرد، که یکی از آن ها بازخوانی هاسـت، 

بازخوانـی تجربـه گذشـته هسـت، کـه اتفاقـًا 

آسیب شناسـی هم اسـت و از این جهت، آقای 

نامخواه درست اشاره کردند.رهبر معظم انقاب 

در بحـث عدالـت، آسیب شناسـی می کننـد کـه 

در ایـن یکـی باألخـره خیلـی بیشـتر بـود که اگر 

می خواهیـد در گام بعـدی موفـق شـوید یکی از 

چیزهایـی کـه در گام قبلـی کمتـر بـه آن توجـه 

کردیـم عدالـت بوده، این را برجسـته کنید. این 

تنافـی نـدارد بـا این کـه مفـاد درونـی یـک روح 

بیرونـی هـم داشـته باشـد و مفـاد درونـی آن را 

ذکـر نکنیـم. حـاال چـرا من عصر جدیـد را عرض 

می کنـم، ایـن کـه بیاییـم چهل سـال آینـده را 

تصـور کنیـم کـه با دسـت فرمان 

ایـن بیانیـه پیـش برویـم. اآلن 

را اصـًا کاری نداشـته باشـیم. 

رهبـری در ابتـدای بیانیـه یـک 

اشـاره ای دارنـد و آن این کـه مـا 

انقـاب را از نقطـه صفـر شـروع 

کردیـم، یعنـی فاقـد هـر گونـه 

تجربـه بودیـم. ایـن فاقد هر گونـه تجربه بودن، 

یـک بعـد مثبـت دارد و یـک بعـد منفـی، بعـد 

مثبتـش ایـن اسـت که مـا نرفتیم بـه الگوهای 

دیگـر مراجعـه کنیـم و سـعی کردیـم خودمـان 

الگـوی پایـه بسـازیم، نقطـه برتـری چهل سـال 

دوم نسـبت بـه چهل سـال اول ایـن هسـت کـه 

مـا دیگـر در نقطـه صفر نیسـتیم، ما چهل سـال 

تجربـه متراکـم مثبـت و منفـی داریـم. حـاال 

فـرض بفرماییـد اگر چهل سـال بعـد را با هر نوع 

تحلیلـی )چـه موافـق بیانیـه و چـه مخالف آن، 

چـه نـگاه لیبـرال و ...( در مقوله علم و توسـعه، 

علـم و پژوهـش، عدالـت و سـبک زندگی موفق 

باشـیم، مـا چهل سـال دیگـر کـه همـه این ها را 

داشـته باشـیم، در چه نقطه ای قرار می گیریم؟ 

خـوب آن یـک عصـر جدیـد اسـت. یعنـی مـن 

وقتی  محقق شـدن آن هفت عنصر را فرض می 

کنـم و از طرفـی امتـداد جریان مدرنیته در عصر 

حاضـر و آینـده و ادامـه  آن را هـم فرض می کنم 

و ایـن دو را هـم در کنـار هـم قـرار می دهـم، 

می گویـم ایـن چهل سـال را اگر با همین دسـت 

فرمـان پیـش برویـم، مـا در یـک عصـر جدیـد 

حضـور داریم. 

نامخـواه:  نبایـد بـه قطعیـت گفـت، چـون 
شـما حوالـه می دهیـد بـه یـک 

وضعیتـی که هنوز محقق نشـده 

اسـت.

دقیـق  مـن  تعبیـر  ایـزدی: 
اسـت، من می گویـم نوید بخش 

ورود بـه یـک عصر جدید اسـت. 

نامخـواه: ایـن خیلـی فـرق 

چــه  اســت  قــرار  بیانیــه  ایــن   
تحولــی در ســاختارهای رســمی 
حــوزه اتفــاق بیفتد؟آیــا بنا نیســت 
کــه از صــدور  در ایــن یک ســالی 
از  جایــی  یــک  گذشــته،  بیانیــه 

کنــد؟  حــوزه تغییــر 
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می کنـد بـا این کـه بگوییـم داریـم یـک عصـر 

می کنیـم.  آغـاز  جدیـدی 

ایـزدی: عصـر جدیـد کـه  بـدون اراده محقـق 
نمی شـود. اما باید توجه داشـت که خوِد اعام 

ایـن نقطـه و خـوِد ایـن جمع بندی را هر کسـی 

نمی توانـد انجـام دهـد، جمـع بنـدی مثبـت 

رهبـری را  بـه یـک معنا می تـوان گفت که دارد 

یـک فصـل جدیـد از تاریـخ را توصیـف می کند، 

کـه مـا این چهل سـال را موفق ارزیابی می کنیم 

و این به این معناست که  وجود یک حاکمیت 

دینـی، توانسـته مؤلفه های پیشـرفت و ارتقای 

اجتماعـی را محقـق کنـد و ایـن یعنـی این کـه 

مـا نویدبخـش آغـاز یک مقطع جدید هسـتیم، 

حتـی اگـر نگوییـم آغازگر یک عصـر جدید. یک 

تجربـه جدیـد تاریخی برای بشـر بوده اسـت. 

 نامخـواه: مـا بـا یـک متـن مواجـه هسـتیم. 
پرسـش این اسـت که این بیانیه 

قـرار اسـت  چـه چیزی به جامعه 

اضافـه کند؟  شـما ممکن اسـت 

در یـک فضـای خیـال انگیـز و 

شـاعرانه، ایـن مفاهیـم را مطرح 

اسـت.  بحـث  یـک  آن  کنیـد، 

البتـه مـن می فهمم کـه بیانیه، 

متـن مهمـی اسـت و بایـد آن را 

سـتود. امـا با متنـی مواجهم که 

دارد ریشـه هـای زمین گیرشـدن 

پیش رفتـن  ریشـه های  مـن، 

مـِن انقابـی را در حوزه هایـی 

بـه مـن یـادآوری می کنـد. حـاال 

مـن مثـال عدالـت را زدم، مثـال 

استقال و آزادی و ... را هم می شود زد. شما در 

اوج زمانـی کـه رهبری می گفت علیه اسـتقال 

می توانیـم  بـاز  می شـود،  تئوری سـازی  دارد 

همیـن حرف هـا را بزنیـم. حـاال مثـال عدالت را 

کـه زدیـم، می توانـم به عنوان یک بخشـی از آن 

جهـان حـوزوی کـه گفتید، یک فـردی در جهان 

طلبگـی، بـه وضـوح داریـم می بینیـم کـه یـک 

نابرابـری فراگیـر اجتماعی که بعضی جاهایش 

هـم یک ریشـه کامـًا فقهی دارد، به وجود آمده 

اسـت. شـما سـخنرانی های موجود در دبیرخانه 

جامعـه مدرسـین را ببینیـد، همـه می گوینـد 

بیانیه خیلی خوب اسـت و خیلی مهم اسـت و 

تمـام! مـن نمی دانم چـرا از جنبه های انتقادی 

بیانیـه تـا ایـن حد غفلت می شـود. ایـن بیانیه 

حتمـًا مهـم اسـت، امـا قرار اسـت چـه تغییری 

ایجـاد کنـد؟ چـرا بـه ایـن توجهـی نمی کنیـم؟ 

حـوزوی  جهـان  همیـن  شـما 

را در نظـر بگیریـد. بـه ویـژه آن 

بخش های رسـمی اش را. سـؤال 

ایـن اسـت کـه با ایـن بیانیه قرار 

اسـت چه تحولی در ساختارهای 

رسـمی حـوزه اتفـاق بیفتـد؟ آیـا 

بنـا نیسـت در این یک سـالی که 

از صـدور بیانیـه گذشـته، یـک 

جایـی از حـوزه تغییـر کنـد؟ 

نامخـواه  آقـای  جبارنـژاد: 
اشـاره کردنـد که بیانیـه خودش 

باشـد  می توانـد یـک محملـی 

بـرای نقد اجتماعی. خود رهبری 

هـم می فرماینـد کـه جمهـوری 

مســئله بیانیــه، امتــداد انقــاب 
و تحقــق اهــداف نهایــی انقــاب 
ایــن  بــا  موجــود  حــوزه  اســت. 
ایــن  نمی گیــرد.  ارتبــاط  بیانیــه 
می کنــم.  عــرض  صراحــت  بــه  را 
بعــد  حــوزه  کــه  خاطــر  ایــن  بــه 
هنــوز  مســئله اش  انقــاب  از 
انقــاب نیســت. در واقــع مســئله 
و کان پــروژه حــوزه امــروز، همــان 
انقــاب  از  پیــش  پروژه هــای 
را برداریــم،  انقــاب  گــر  ا اســت. 
خــودش  تمامیــت  بــه  حــوزه 
همــان کارهایــی را انجــام مــی داد 

کــرد.  کــه قبــل از انقــاب مــی 
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اسـامی صادقانـه آمـاده پذیـرش خطاهـای 

خویـش اسـت و مـا هـم کمتـر بـه ایـن ابعـاد 

توجـه داشـتیم، حتـی در بعـد توصیفـی هـم 

کـه دوسـتان تأکید داشـتند، توصیف شناسـی 

درسـتی هـم نکردیـم، چـرا که در بعـد توصیفی 

مختلـف  حوزه هـای  در  آسـیب هایی  هـم 

فرهنگـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتماعـی، 

داریـم. 

نامخـواه:  جالـب این جاسـت کـه رهبری بعد 
از این کـه سـخنرانی 22 بهمـن را پیش کشـیدن 

و بحـث عقب ماندگـی عدالت را داشـتند، تعبیر 

عمومـی ایـن بـود کـه نـه، رهبـری منظورشـان 

عقب ماندگـی نبـود! کـه ایشـان در بیانیـه گام 

دوم، چندیـن بـار بـر عقب ماندگـی  در عدالـت  

تأکید فرمودند و نشـان دادند که کامًا آگاهانه 

تعبیـر عقب ماندگـی را بـه کار 

می برنـد. دو نـوع نـگاه در تحلیل 

بیانیـه بـه نظرم وجـود دارد: نگاه 

ثبات گـرا و نـگاه تغییرگـرا. ایـن 

بیانیه قرار اسـت چیزی را تغییر 

دهـد، یـا این کـه قـرار اسـت یک 

چیزی این وسـط باشـد که ما در 

مـوردش حـرف های خوب بزنیم 

و اهمیتـش را بسـراییم؟!

این کـه  دربـاره  فاطمـی: 
دوسـتان فرمودنـد کمتـر نـگاه 

انتقـادی وجـود دارد و بیشـتر 

اسـت  مطـرح  ثبات گـرا  نـگاه 

بایـد گفـت کـه خـود رهبـری 

چندین بـار گفته انـد و این بحث 

آسیب شناسـی و ابعـاد انتقـادی مسـئله را از  

نخبـگان مطالبـه کرده انـد و بـه این بعـد، توجه 

دارنـد. کافـی 

جبارنـژاد: بحـث آقـای نامخـواه ایـن نبود که 
رهبـری به آسیب شناسـی توجهی ندارند، بحث 

ایشـان مفسـران بیانیـه بـود کـه کمتر بـه ابعاد 

انتقـادی بیانیـه توجـه می کنند

فاطمی: بله، درسـت اسـت. رهبری  با این که 
نقـاط قـوت و ضعـف را بارهـا خواسـته اند، ولی  

همیشـه  نقـاط قـوت را مطـرح می کننـد. ایـن 

رویکـردی اسـت کـه خـود ایشـان دو سـه بـار 

توضیحـش داده انـد، کـه مـن چـرا این جـوری 

فکـر می کنم. البته ایشـان بـرای حل معضات 

و نقـاط ضعـف، اقداماتـی انجـام می دهد، ولی 

نقـاط ضعـف را زیـاد توصیف نمی کنند. مثًا در 

بحـث عدالـت یـک نقطـه ضعف 

را ایشـان توصیـف کردنـد کـه ما 

در عدالـت خیلـی جلـو نرفتیـم، 

دیدیـد  چـه سـرو صدایـی بـه پـا 

شـد! چـرا؟ چـون رهبـری در یک 

صحنه ای دارند کشـور را راهبری 

می کننـد اواًل  در حقیقـت یـک 

جنـگ احـزاب علیه آن در سـطح 

بین الملـل شـکل گرفتـه اسـت. 

طبیعتـًا در این شـرایط اگر شـما 

بیاییـد آن هـم در سـطح رهبـری 

و در فضاهـای عمومـی مـدام از 

ضعف هـا بگوییـد، بـه ویـژه بـا 

توجه به ناامیدی ای که دشـمن 

سـعی دارد ایجاد کند، همه چیز 

کــه رهبــری  جالــب این جاســت 
 22 ســخنرانی  این کــه  از  بعــد 
و  پیش کشــیدن  را  بهمــن 
را  عدالــت  عقب ماندگــی  بحــث 
داشــتند، تعبیــر عمومــی ایــن بــود 
کــه نــه، رهبــری منظورشــان عقــب 
 ایشــان 

ً
ماندگــی نبــود! کــه نهایتــا

در بیانیــه گام دوم، چندیــن بــار بــر 
کیــد  عقــب ماندگــی  در عدالــت  تأ
فرمودنــد و نشــان دادنــد که کامًا 
را  عقب ماندگــی  تعبیــر  گاهانــه  آ
بــه کار می برنــد. دو نــوع نــگاه در 
تحلیــل بیانیــه بــه نظــرم وجــود 
نــگاه  و  ثبات گــرا  نــگاه  دارد: 

تغییرگــرا. 
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قفـل نمی شـود و اصـًا انگیـزه ای بـرای حرکت 

بـه وجـود نمـی آیـد. در حالـی که شـاید در دهه 

70 و قبل از آن، مباحث آسیب شناسانه ایشان، 

خیلـی بیشـتر بود. البته مـن تمجیدهایی را که 

صرفـًا و بـدون ارتباط گرفتـن با محتـوای بیانیه 

و یا بدون شـناخت افق اندیشـه رهبری مطرح 

مـی شـود نقـد می کنـم و از ایـن جهت بـا آقای 

نامخـواه همدلـم، منتهـا نخبـگان هـم در ایـن 

میـان کـم کاری کرده انـد بـه ویـژه از این جهت 

کـه آن گونـه کـه بایـد و شـاید، منطـق رفتـار و 

موضـع رهبـری را به درسـتی تئوریـزه نکرده اند.

جبارنـژاد: صـرف نظـر از این کـه عزیزانـی کـه 
تحلیل هایشـان را ارائـه دادنـد، چـه تحلیلـی 

نسـبت بـه بیانیـه گام دوم دارنـد، خـود حوزه و 

فضـای فعلـی حـوزه چـه نسـبتی بـا بیانیه گام 

دوم دارد و یـا می توانـد داشـته باشـد؟ مثـًا 

پرسـش کنیـم کـه حـوزه چـه نقشـی در تحقـق 

بیانیـه دارد، گویـی از پیـش ایـن نسـبت را 

مشـخص کرده ایم یعنی نسـبت تحقق بخشـی 

بـه مفـاد بیانیـه. پرسـش از خـود ایـن نسـبت 

بـه نظـرم خیلـی مهـم اسـت. خـود این نسـبت 

چیسـت؟ گفتمان سـازی اسـت یا تـاش برای 

تحقـق یـا چیـزی غیـر از این هـا؟ حـوزه فعلـی 

یـک نسـبتی فعلـی با بیانیـه گام دوم دارد. این 

نسـبت موجود و تحقق یافته چیسـت؟ این که 

نسـبت بایسـته و مطلـوب بایـد چگونـه باشـد؟ 

ایزدی: ببینید مسـئله بیانیه، امتداد انقاب 
و تحقـق اهـداف نهایـی انقـاب اسـت. حـوزه 

موجـود بـا ایـن بیانیـه ارتباط نمی گیـرد. این را 

بـه صراحـت عـرض می کنـم. بـه ایـن خاطر که 

حـوزه بعـد از انقـاب مسـئله اش هنـوز انقاب 

نیسـت. در واقـع مسـئله و کان پـروژه حـوزه 

امروز، همان پروژه های پیش از انقاب اسـت. 

اگر انقاب را برداریم، حوزه به تمامیت خودش 

همـان کارهایـی را انجـام مـی داد کـه قبـل از 

انقـاب مـی کرد. شـما بیایید تحلیل کنید مثًا 

ذهـن جریـان سـنتی، تـا روشـن فکری دینـی و 

... ، این هـا ممکـن اسـت پرسش هایشـان بـه 

روز شـده باشـد ولـی تبدیـل بـه مسـئله نشـده. 

یعنـی سـؤال هایی دارنـد، پرسـش هایی دارنـد، 

یـک عالـم سـنتی حـوزه اگـر مثا ً خیلـی هم به 

روز باشـد می آید به این اسـتفتای جدید پاسـخ 

می دهـد کـه  نسـبت مـا بورس یا بـا بیت کوین 

چیسـت و حکـم شـرعی آن را بیـان می کنـد. 

همیـن!  امـا خـود، حادثه سـاز و مسئله سـاز 

نمی شـود. تا موقعی که حوزه این اسـت، در به 

همیـن پاشـنه خواهد چرخیـد و هیچ آبی برای 

تحقـق بیانیـه گام دوم گرم نخواهد شـد. جالب 

ایـن اسـت کـه همین هـا احسـاس می کننـد 

کـه در خـط مقـدم هسـتند! پس نکتـه اول، اگر 

مسـئله حـوزه، انقـاب شـد، تمـام نظاماتـش 

حـول پیشـبرد ایـن انقـاب تغییـر می کنـد. 

نظـام آموزشـی، پژوهشـی، کنـش تبلیغـی آن، 

حتـی تبلیـغ بین الملـل آن نیـز تغییـر می کند. 

مـن بـا جوامـع دیگـر چـه ارتباطی بگیـرم. این 

همـه مبلـغ دارم کـه بـه خـارج کشـور می روند، 

می رونـد چـکار می کننـد؟ می رونـد یک سـری 

گزاره هـای بـی ارتبـاط با واقعیت امـروز جهانی 

می گوینـد. اگـر تصـورم ایـن شـد که یـک مبلغ 

آن هم از پایگاه انقاب اسـامی هسـتم، حتمًا 
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وظایـف سـنتی و اصلـی روحانیـت کـه تبلیـغ 

دیـن اسـت، انجـام خواهـم داد. مـن حتمـًا 

همیـن توحیـد را خواهـم گفـت: امـا توحیـد با 

قرائـت اجتماعـی اش را می گویـم. یـک جـور 

دیگـر همیـن معـارف دینـی را می گویـم. چرا؟ 

چـون دنبـال این هسـتم که یک سـری حلقه ها 

و زنجیره هایـی را بـه هـم وصـل کنـم کـه در 

سـاحت کان، یـک اتفاقـات دیگـری بیفتـد. 

نکتـه دوم، یـک ظرفیـت و نقطـه مثبـت 

در حـوزه  وجـود دارد و آن  این کـه مـا یـک 

بدنـه گسـترده جـوان انقابـی در حـوزه داریـم 

کـه این هـا دلشـان می خواهـد بـرای انقـاب 

کاری انجـام دهنـد و در عیـن حـال نمـی داننـد 

چـکار بایـد بکننـد. ایـن ندانسـتن تبدیل شـده 

بـه این کـه مـا یک سـری اقدامات واگـراِی غیر 

منسـجِم غیـر هدف منـد را در فضـای عمومـی 

شـاهد باشـیم. این آسیب حتی 

در بـزرگان جبهـه انقاب در حوزه 

هـم وجـود دارد کـه این هـا هـم 

نمی داننـد چـکار کننـد! مـا باید 

بـه یـک سـری طرح هـای کان 

و حتـی خـرد و عملیاتـی بـرای 

تنظیـم برنامـه جامـع  اقدام  هم 

بـرای جامعـه طـاب انقابـی در 

حـوزه و هـم برای تک تک طاب 

انقابـی برسـیم. مـا اگـر بـه این 

بگوییـم  توانیـم  مـی  برسـیم، 

حـوزه، بـا ایـن برنامـه عملیاتـی 

گام  تحقق بخـش  می توانـد 

بعـدی باشـد. 

نامخواه: نسـبت موجود که مشـخص اسـت. 
حـوزه همـان نسـبتی را که بـا این میراث فکری 

از سـیدجمال تـا دهـه 20 و سـال های 42 و 

57 داشـته، همـان نسـبت را بـا بیانیه گام دوم 

داشـته اسـت. یعنـی بیانیـه گام دوم باعـث 

نشـده ایـن نسـبت تغییـر کنـد و موقعیت هـا 

به هـم بخـورد. همـان هسـت کـه بـوده. مـن 

پیشـنهاد می کنـم یـک کار کامـًا پیمایشـی 

در حـوزه انجـام شـود آن وقـت ببینیـد چنـد نفر 

بیانیـه گام دوم را خوانـده انـد، چنـد نفـر پیـام 

سـوم اسـفند را خوانده انـد. امـا در مورد نسـبت 

بایسـته بایـد گفت که نسـبتی اسـت کـه اگر ما 

بـر اسـاس آن طـرح فکری که متفکـران انقاب 

از امـام تـا رهبر انقـاب در مورد چگونگی ایجاد 

یـک تغییـر و دگرگونـی اجتماعـی دارنـد )کـه 

زمینه سـاز آن، آگاهی اسـت و در پی آن آگاهی، 

اراده شـکل می گیـرد(، حرکـت 

می شـود  موجـب  ایـن  کنیـم، 

کـه بـه تعبیـر فلسـفی کلمـه، 

انسـان های جامعـه بـه واسـطه 

بـا علـم جدیـدی،  متحدشـدن 

عالم جدید و آدم جدیدی شـوند 

و عاَلـم دیگـری را مـداوم طلـب 

کننـد و نسـبت بایسـته بـه نظرم 

ناظـر بـه این اسـت.

جبارنژاد: پس قبول فرمودید 
که بیانیه و این نگاهی که بر 

شده  مطرح  بیانیه  آن،  اساس 

است، می خواهد یک عصر جدید 

را رقم بزند و دوران سازی کند؟

ــرای ایــن وضعیــت بایســته الزم   ب
شــناخت  یــک  جوانــان  اســت 
کان و دقیقــی از صحنــه داشــته 
متأســفانه   ایــن  کــه  باشــند، 
نیســت، در نخبــگان حــوزه هــم 
نیســت و در طــاب جــوان هــم 
بــه تبــع نیســت. البتــه در میــان 
می بینیــم  گاهــی  جــوان  طــاب 
عمیق تــر  کــه  هســتند  کســانی 
و بهتــر از ســایر نخبــگان بیانیــه 
حتــی  و  فهمیدنــد  آن را   افــق  و 
کانــی از صحنــه دارنــد،  تحلیــل 
را  فکــر  ایــن  کــه  کســانی  منتهــا 

هســتند کــم  دارنــد 
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نامخـواه: بلـه، مـا بـا خـوِد عصـر جدیـد کـه 
مشـکلی نداریـم. منظـورم یک چیز دیگری بود. 

عـرض کـردم کـه حـوزه در وضعیـت مطلوبـش 

بایـد نقش روشـن گری به ایـن  معنا را ایفا کند. 

مـن در این جـا حتـی کاری بـه ظرفیت هـای 

پژوهشـی حـوزه و رسـاله هایی کـه در حـوزه 

نوشـته می شـود و ایـن قبیـل کارهـا کـه از قضا 

ظرفیت هـای بسـیار مهمی اند برای روشـنگری 

نـدارم. فعـًا بحثم ناظر به همین منبرهاسـت. 

وضعیت بایسـته به این اسـت که  در منبرهای 

حـوزه بایـد ایـن هفـت شـاخصی کـه در بیانیـه 

آمـده )آزادی، عدالـت، اسـتقال و ....( پررنـگ 

شـود. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، می گوییـم حوزه 

هم یک بخشـی از این فرآیند روشـنگری شـده. 

یعنـی فرآینـدی کـه یـک معرفتی را بـه جامعه 

پمپـاژ می کنـد کـه می خواهـد یـک تغییـری 

بعـدش ایجـاد کند. اگر این نسـبت برقرار شـود، 

می توانیـم بگوییـم حوزه نسـبت بایسـته ای با 

بیانیـه گام دوم و حتـی متن هـای اسـافش 

برقـرار کرده اسـت.

جبارنـژاد: حتی می توان گفت ابعاد توصیفی 
قضیـه هـم جـدی گرفتـه نشـده اسـت، ابعـاد 

انتقادی که پیش کش! یعنی حتی ما توصیف، 

تعریف و تبیین درسـتی از شـاخص هایی نظیر 

آزادی، عدالـت، پیشـرفت و ... نداریـم. در واقـع 

هنوز در مرحله پیشـاتوصیف هسـتیم.

نامخواه:بلـه، همین طور اسـت. رهبر انقاب 
کـه وظیفـه روشـن گری اش روشـن اسـت، اگر 

شـما حـوزه ای داشـته باشـید کـه محتـوای آن، 

چه در سطوح منبری و چه در سطوح آموزش و 

پژوهـش، نسـبتی با این مضامیـن ندارد.حتمًا 

با این نسـبت بایسـته فاصلـه دارید. 

جبارنـژاد: البتـه به عنـوان مثال چون از برخی 
کارهـای دفتـر تبلیغات اسـامی حـوزه مطلعم 

این را با اطاع عرض می کنم که در همین دفتر 

بـه ویـژه در بخـش پژوهـش کـه بیشـتر مرتبط 

هسـتم کارهـای بسـیار خـوب و کاربـردی ای 

ایـن سـال ها انجام شـده اسـت. به عنـوان مثال 

پنجـاهـ  شـصت طـرح تحقیقاتی فقـط در حوزه 

کارآمـدی نظـام در ابعـاد و بخش هـای مختلف 

آن در حال انجام اسـت و یا انجام شـده اسـت و 

یا در بحث دولت سـازی که بحث مهمی اسـت، 

کارهـای مهمـی قرار اسـت انجام شـود و این ها 

هـم صرفـًا مباحـث انتزاعی صرف نیسـت، بلکه 

سـویه های انضمامـی در آن هـا پررنگ اسـت. 

نامخـواه: بلـه، امـا کارهـا به نسـبت انتظاری 
کـه مـی رود خیلـی قابل قبول نیسـت. به عنوان 

مثـال در مـورد عدالـت حداقـل آن چیـزی کـه 

مـن دیـدم، ایـن اسـت کـه کارهـای انجـام 

گرفتـه، خیلی هـا را اقنـاع نمی کنـد. من یک بار 

بـه برخـی دوسـتان دانشـجو می گفتـم که این 

کارهایی که در مورد عدالت در جامعه ما شـده، 

یـک هـزارم کارهایـی که لیبرال هایـی مثل رالز 

و نوزیـک و هایـک در مـورد عدالـت کرده انـد، 

نیسـت. همیـن اآلن شـما کارهایـی کـه یکـی 

دوسـال اخیر دفتر در مورد عدالت انجام داده را 

بیاورید. یک سـری انشـاهای بسـیار کلی است 

و یـک فصـل سـند هـم نمـی شـود و انـگار روز 

اول اسـت که  دارد مطرح می شـود، نه نسـبتی 

با مسـائل جامعه  دارد و  نه نسـبت با مبانی و 
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نـه خروجی خاصـی دارد. 

فاطمـی: درمـورد نسـبت موجـود آن هـم در 
یـک حـد متوسـطی )و نـه در حـدی کـه متوقع 

حـدودی  تـا  را  وضعیـت  می تـوان  هسـت( 

ارزیابـی کـرد. بیاینـد باالتـر، یـک پلـه شـاید 

وضعیت بهتر باشد. یعنی طبق نموداری که در 

تحلیل هـای کارشناسـی می شـوداز نوع نگرش 

بـه اندیشـه های رهبـری نشـان داد، با وضعیت 

رو بـه صعـودی مواجـه هسـتیم و این در بیانیه 

گام دوم هـم تـا حدودی قابل قبول اسـت، ولی 

نسـبت به بلیه ای که تاریخ شـیعه با آن مواجه 

اسـت ) یعنـی این کـه امـام را اثبـات می کنـد 

و می گـذارد در طاقچـه و دیگـر 

کاری نـدارد کـه اهدافـش چـه 

بـوده اسـت، پـروژه اش چـه بوده 

اسـت و یـا این کـه مـن چگونـه 

خـودم را بـا ایـن پـروژه همـراه 

کنـم(، نسـبت به ایـن، وضعیت 

مطلـوب و قابـل دفـاع نیسـت.

یـک نکتـه در فهـم وضعیـت 

بایسـته می توانـد مـورد توجـه 

کـه  اسـت  ایـن  بگیـرد،  قـرار 

مخاطـب اصلـی بیانیـه، عمدتـًا 

جمعیـت جـوان کشـور و به تبع  

جمعیـت جـوان حـوزه اسـت. 

این هـا هسـتند کـه قـرار اسـت 

ایـن حرکـت را ادامـه دهند. برای 

این وضعیت بایسـته الزم اسـت 

جوانـان یـک شـناخت کان و 

دقیقـی از صحنه داشـته باشـند، 

که این متأسـفانه  نیسـت، در نخبگان حوزه هم 

نیسـت و در طـاب جـوان هـم بـه تبع نیسـت. 

البتـه در میـان طـاب جـوان گاهـی می بینیـم 

کسـانی هسـتند کـه عمیق تـر و بهتـر از سـایر 

نخبـگان بیانیـه و افـق آن را  فهمیدنـد و حتـی 

تحلیل کانی از صحنه دارند، منتها کسـانی که 

این فکر را دارند کم هسـتند! نکته دیگر این که 

مـا اآلن یـک تحلیـل جامعـی نداریـم کـه مثـًا 

 منظومـه اهـداف انقـاب اسـامی و ربطـش

بـا توحیـد چیسـت. حتـی  یـک کتـاب عالمانه 

در ایـن زمینـه نداریـم. البته به صـورت پراکنده 

و جزئـی در بیانـات حضـرت امـام، در بیانـات 

سـایر  در  و  طباطبایـی  عامـه 

منابـع هسـت، ولـی تحلیل های 

پژوهشـی، اجتهـادی، عالمانـه، 

جامـع و تفصیلـی در ایـن زمینه 

نداریـم. 

 نکتـه بعـد این کـه بیانیـه 

یـک نقطـه کانونـی دارد بـه نـام 

امید. یعنی جوانان امید داشـته 

باشـند به آینـده. این باید تبیین 

خـوب شـود کـه در حـوزه چـرا 

بایـد امید داشـته باشـیم؟جالب 

این کـه رهبـر معظـم انقـاب در 

رابطـه بـا امیـد می گوینـد مـن 

دارم  مـن  نمی کنـم،  تحلیـل 

واقعیـت را بیـان می کنم. یعنی 

واقعیـت  از  راهبـردی  تحلیـل 

نیسـت، خـوِد واقعیـت اسـت. 

البتـه مـا در این جا به این تحلیل 

بیانیه  تحقق  موانع  از  یکی 
به  که  هستند  جریان هایی 
اعتقادی  انقاب  اهداف  عمق 
اسم  انقابی  حوزه  از  ندارند. 
چیزش  هیچ  به  ولی  آورند،  می 
اعتقاد ندارند. هم جریان لیبرال 
و هم جریان سنتی  حوزه در یک 
ک نظر دارند و  نقطه با هم اشترا
آن، عدم اعتقاد به اهداف واقعی 
انقاب است. همین ها  می آیند 
امروزی  جوان  طلبه  ذهنیت  در 
سطوح  در  که  آن هایی  حتی  و 
خروجی های  آستانه  در  و  عالی 
حوزه هستند، بزرگ ترهای شان 
چون اعتقادی ندارند به اهداف 
انقاب، این ها را هم  در همان 
همان  در  و  خودشان  قبلی  تراز 
فضای سنتی خودشان نگاه می 

دارند.
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راهبـردی نیـاز داریـم و این باز هـم کار نخبگان 

و طـاب جـوان خوش فکـر اسـت. جمـع بندی 

مـن ایـن اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه آن نقطـه 

مطلـوب و بایسـته چنـد کار بایـد انجـام شـود: 

ابتدا یک شـناخت کلی از صحنه صورت بگیرد، 

سـپس جهت گیـری اهـداف صـورت بگیـرد، در 

مرحلـه بعـد، آن عامـل امیـد  بخـش به عنـوان 

دال مرکـزی بیانیـه بـه درسـتی تبیین و تحلیل 

شـود به گونه ای که باورپذیر و مسـتدل باشـد و 

صـورت شـعاری بـه خـود نگیـرد. در مرحله آخر 

هم  کسـانی مثل حاج آقای ایزدی که در بحث 

طراحی هـای عملیاتی- راهبردی نخبه هسـتند، 

چنیـن  افـرادی در حـوزه بنشـینند در حوزه های 

مختلـف )مثـل همیـن هفـت توصیـه ای که در 

بیانیـه آمـده( و بـرای تحقـق آن هـا راهکارهای 

عملیاتـی بیـرون بیاورند

نامخـواه: یـک نکتـه کوتـاه به نظرم می رسـد 
و آن این کـه  ایـن بیانیـه گام دوم و تجاوبـی 

کـه ایـن متـن پیدا کـرده و بازتابی که در جریان 

جـوان انقابـی حـوزه پیـدا کـرده ان شـاءاهلل 

می توانـد، زمینـه الزم را برای تدوین ایدئولوژی 

جنبـش طاب جـوان، در اختیار جریان انقابی 

حـوزه قـرار دهـد و خـرده جریان هـای انقابـی 

حوزه بر بسـتر بیانیه ان شـاءاهلل  در آینده ای نه 

چنـدان دور تبدیـل خواهند شـد به یک جنبش 

طـاب جوان. 

ایـزدی: مـن در آخـر بـه یـک آسـیب اشـاره 
کنـم کـه خیلـی مهـم اسـت. یکـی از موانـع 

تحقـق بیانیـه جریان هایـی هسـتند کـه بـه 

عمـق اهـداف انقـاب اعتقادی ندارنـد. از حوزه 

انقابـی اسـم می آورنـد، ولـی بـه هیـچ چیزش 

اعتقـاد ندارنـد. هـم جریان لیبـرال و هم جریان 

سـنتی حـوزه در یـک نقطـه با هم اشـتراک نظر 

دارنـد و آن، عـدم اعتقـاد بـه اهـداف واقعـی 

انقـاب اسـت. همین هـا می آینـد در ذهنیـت 

طلبـه جـوان امـروزی و حتـی آن هایـی کـه در 

سـطوح عالـی و در آسـتانه خروجی هـای حـوزه 

اعتقـادی  چـون  بزرگ ترهای شـان  هسـتند، 

ندارنـد بـه اهـداف انقـاب، این هـا را هـم  در 

همـان تـراز قبلـی خودشـان و در همـان فضای 

سـنتی خودشـان نـگاه می دارنـد، یعنـی در حد 

کسـی که مسـئله اش انقاب اسـامی نیست و 

هنـوز بـه مسـائل پیـش از انقاب می اندیشـد. 

یکـی از آقایـاِن جریـان روشـن فکری، تعابیری 

دارد کـه می خوانـم. نکتـه جالـب این اسـت که 

تنهـا مـا نیسـتیم کـه بـه جـوان می اندیشـیم 

بلکـه آن هـا هـم به جوانـان می اندیشـند. او در 

یکـی از کتاب هایـش می گویـد: "این کـه آینده 

کشـور یـک کشـور توسـعه یافتـه باشـد، عامـل 

تعییـن کننـده آن، جایگزینـی یک نسـل جدید 

بـه جـای نسـل فعلـی مدیریت در ایـران خواهد 

بـود. دسـتور کار ایـن نسـل جدیـد، یعنـی 25 

سـاله های فعلـی، کامـًا بـا دسـتور کار آن افراد 

سـابق، یعنـی نسـل اول انقـاب فـرق دارد. این 

25سـاله های جدیـد بایـد این طـور باشـند: این 

نسـل ها غیر فلسـفی و غیر ایدئولوژیک هستند 

که به شـدت از زندگی لذت می برند، اگر همین 

افراد وارد سیاسـت شـوند، به دنبال حل و فصل 

مسـائل جـاری خواهنـد بـود. دنبـال عدالـت در 

سـطح جهـان نیسـتند! اسـتراتژی ایـن نسـل 
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حل و فصـل مسـائل آمریـکای التیـن و مسـائل 

شـبه قاره و خاورمیانه نیسـت، این نسل دستور 

کار کامًا متفاوتی دارد. این ها نسـلی هسـتند 

کـه مسـائل ایـران را بـه شـدت عـوض خواهنـد 

کـرد". خـوب ببینیـد آن هـا هـم دارنـد بـه ایـن 

فکـر می کننـد کـه بـرای ایـن نسـل بایـد طـرح 

داشـته باشـم و لذا برای آن، یک سـبک زندگی  

و نظـام اندیشـگی تعریـف می کنـد، لـذا اگـر 

مـا بـرای جـوان امروزمـان، چـه جـوان عمومی 

در سـطح جامعـه، چـه جـوان دانشـجو و چـه 

طـاب جـواِن حـوزه، فکر نکنیم و بـرای زوایای 

مختلـف اندیشـه و کنـش او فکر نکنیم، جریان 

مقابـِل انقـاب اسـامی این ها را ُبـر می زند و با 

خـودش می بـرد.
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