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بخـش مهمـی از »بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی« ناظر به جوانان اسـت و از این 
حیـث اهمیـت دارد کـه طاب جوان بـه مفاد بیانیه گام دوم به ویـژه از این منظر 
کـه در یـک جهـان فرهنگـی خاصی بـه نام »روحانیـت و طلبگی« هسـتند، تأمل 
بیشـتری داشـته باشـند. در همیـن زمینه کارشناسـان، جلسـاتی بـا طاب جوان 
برگزارکردنـد، در یكی از این جلسـات، یک عـده از نوعی نگاه درون متنی، مبتنی 
بـر تحلیـل متـن بیانیـه و برخـی نـگاه فرامتنـی داشـتند. آن منطقی را کـه بر متن 
بیانیـه و افقـی را کـه در آن حاکـم می باشـد، متن طراحی، انجام و نگارش شـده 
را بـرای مـا بـاز می کردنـد. دراین بـاره »مجله حـوزه« گفت وگویی بـا دکتر رضا 

عیسـی نیا ترتیـب داده که فرادید شماسـت.  

نسبت سنجی
بیانیه گام دوم
و طــالب جــوان
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ش عنوان  به  جناب عالی  حوزه: 

کسی که سال هاست در زمینه 

و صاحب  کردید  کار  روحانیت 

نظر هستید، از طرفی در خصوص 

تأماتی  هم  دوم  گام  بیانیه 

داشتید، چه نگاهی به موضوع 

می شود  را  نسبتی  چه  دارید؟ 

طاب  و  دوم  گام  بیانیه  بین 

عبارتی  به  کرد؟  برقرار  جوان 

تحقق  در  جوان  طاب  نقش 

بیانیه گام دوم چیست؟ یا حتی 

جوان،  طاب  می گوییم  وقتی 

منظورمان دقیقًا چیست؟

عیسـی نیا: در ابتـدا سـه محور 
اول:  می کنـم.  صورت بنـدی  را 

اصـًا چـرا بیانیه گام دوم مطرح 

شـد؟ که با نگاه جامعه شـناختی 

ایـن را بررسـی می کنیـم؛ دوم: تعییـن مـراد از 

طـاب جـوان؛ وقتـی می گوییـم طـاب جوان، 

مفاهیـم هم نشـین یـا مفاهیـم جانشـینش 

چیسـت؟ سـوم: ایـن طـاب، چه طـاب جوان 

چـه طابـی کـه در مقابـل آن هـا قـرار می گیرند 

و بـه عنـوان یـک صورت بنـدی در بیانیـه گام 

دوم چـه رسـالتی دارنـد؟ یعنـی در گام دوم چه 

چیزهایـی را بایـد دنبـال کننـد و هشـداری کـه 

در بیانیـه گام دوم داده شـده، و بـار مسـئولیت 

این هـا را زیادتـر می کنـد، چیسـت؟

  اول: چرایی طرح بیانیه گام دوم از سوی مقام 
معظم رهبری

در محـور اول بحـث را اختصـاص می دهـم 

بـه این کـه چـرا مقـام معظـم 

رهبـری بعـد از چهـل سـال از 

انقـاب اسـامی، بـه نـگارش و 

ابـاغ بیانیـه گام دوم پرداختند. 

یـک سیسـتمی وقتـی موفـق 

هسـت کـه بـا تغییرات)اعـم از 

تغییـرات سیاسـی، اجتماعـی، 

مدیریتـی و...( حسـاس باشـد. 

وقتـی هـم می گوییم سیسـتم، 

یعنـی از آن پایین تریـن نهـادش 

سیسـتم  ایـن  باالترینـش.  تـا 

تغییـرات  بـه  بایسـتی  حتمـًا 

حسـاس باشـد و نظـام سیاسـی 

جمهـوری اسـامی ایـران هـم 

از ایـن امـر مسـتثنا نیسـتـ  و 

اساسـًا نمی تواند مسـتثنا باشدـ 

تغییـرات  بـه  نسـبت  بایـد  و 

درون و بیـرون محیطـی حسـاس باشـد. چـون 

تغییـرات هـم بـر روی اسـتراتژی و راهبـرد، و 

هـم بـر روی تاکتیـِک یـک سیسـتم، نهـاد یـا 

سـازمان تأثیـر می گـذارد. بنابرایـن آن سـازمان 

یـا نهـاد بایـد تغییـرات محیطـی را بشناسـد. 

خـوب چگونـه بشناسـد؟ بـا پیمایش و پایشـی 

کـه انجـام می دهـد. ایـن سیسـتم بایـد جهـت 

مقابلـه بـا تغییـرات، برنامـه داشـته باشـد تـا 

بتوانـد پایـدار بمانـد و حیـات خـود را ادامـه 

دهـد. بنابرایـن در حـوزه گام دوم می بینیـم که 

مقام معظم رهبری با سـه نگاه ورود پیدا کرده 

اسـت: حـال، گذشـته و آینـده. یعنـی ایـن سـه 

نـگاه را بـا هـم وصـل کـرده اسـت. بنابرایـن در 

موفــق  وقتــی  سیســتمی  یــک 
از  تغییرات)اعــم  بــا  کــه  هســت 
اجتماعــی،  سیاســی،  تغییــرات 
مدیریتــی و...( حســاس باشــد. 
سیســتم،  می گوییــم  هــم  وقتــی 
یعنــی از آن پایین تریــن نهــادش 
سیســتم  ایــن  ترینــش.  باال تــا 
تغییــرات  بــه  بایســتی   

ً
حتمــا

حســاس باشــد و نظــام سیاســی 
هــم  ایــران  اســامی  جمهــوری 
و  نیســت.  مســتثنا  امــر  ایــن  از 
 نمی توانــد مســتثنا باشــدـ 

ً
اساســا

و بایــد نســبت بــه تغییــرات درون و 
بیــرون محیطــی حســاس باشــد. 
روی  بــر  هــم  تغییــرات  چــون 
اســتراتژی و راهبــرد، و هــم بــر روی 
کتیــِک یــک سیســتم، نهــاد یــا  تا

می گــذارد.  تأثیــر  ســازمان 
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نگاه حال، نگاه گذشـته را در این ف

اسـامی  جمهـوری  چهل سـال 

ایـران و این کـه چـه کارهایـی 

انجـام داده و بـه چـه قّله هایـی 

اسـت.  کـرده  بیـان  را  رسـیده 

این کـه جمهوری اسـامی ایران 

بـا همـه موانـع و مشـکاتی کـه 

داشـته و عـده ای نمی خواسـتند 

جمهـوری اسـامی ایـران موفق 

بـه  موفقیت هایـی  امـا  باشـد، 

کـرده  مطـرح  را،  آورده  دسـت 

اسـت. و فقـط نیامـده قلـه را 

ببینـد و صرفـًا نقـاط مثبـت یـا 

اوج را بگویـد. خـوب می گوییـد 

کوتاهی هـا و نارسـایی هایی هم 

بـوده و کمبودهایی داشـتیم که 

اگـر در آن ضعف هـا بمانیم دچار 

مشکل می شـویم؛ بنابراین آمده 

در چشـم انداز بیـان کرده اسـت، 

یعنـی از نگاه حال به سـوی نگاه 

آینـده پلـی زده اسـت. در نـگاه 

آینـده فرمـوده اگـر می خواهیـم 

در ایـن تغییراتـی کـه در حـال 

اتفـاق افتـادن اسـت و دسـت 

مـن و شـما نیسـت، بایـد برنامه  

داشـته باشـیم، یعنـی چـی؟ یعنـی این کـه اگر 

مـن نتوانم مسـئولیتم را درسـت اجـرا کنم، اگر 

نتوانـم آن هشـدارها را بـه موقـع بگیرم، در این 

تغییـرات گـم می شـوم، هضـم می  شـوم. پس 

بایـد هوشـمند باشـم و ایـن تغییـرات را از قبل 

پیش بینـی کنـم و برایش برنامه 

داشـته باشـم. در ایـن صـورت 

دیگـر زیـر چـرخ دنده هـای ایـن 

و  نمی شـوم  خـورد  تغییـرات 

داشـته  پیشـرفت  می توانـم 

باشـم. مقـام معظـم رهبـری، 

هوشـمندانه یکـی از روش هـای 

روش  نـام  بـه  آینده پژوهـی 

پویـش محیطـی را کامـًا این جا 

دنبـال کرده و دقیق و خردمندانه 

مباحـث را مطرح کرده اسـت که 

اگـر تـک تـک افـراد که مسـئول 

دوم  گام  بیانیـه  ایـن  اجـرای 

هسـتند، اگـر ابتـدا درسـت فهم 

نکننـد،  اجـرا  نکننـد، و خـوب 

در آن تغییـرات محیطـی دچـار 

مشـکل خواهنـد شـد. 

بیانیـه و فرمایـش  ایـن  در 

مقـام معظم رهبری، پنج مرحله 

دنبـال شـده اسـت، یعنـی هـم 

رهبـری خـودش این هـا را دیـده 

و دنبـال می کنـد و هـم این که از 

دیگـران می خواهـد چنیـن فضا 

و فراینـدی را طـی کننـد. یکـی 

تغییـر  دالیـل  بدانیـم  این کـه 

چیسـت؟ یعنـی چـرا تغییـر در حـال رخ دادن 

اسـت؟ دوم فرایندهـای ایجـاد و تقویـت کننده 

آن تغییر را بشناسـیم. سـوم روابط مابین این 

فرایندهـا را بشناسـیم. در ادامـه اگـر فرصـت 

باشـد، بـه صـورت مصداقی مشـخص می کنیم 

 بایسـتی بـه 
ً
 ایـن سیسـتم حتمـا

تغییـرات حسـاس باشـد و نظـام 
سیاسـی جمهوری اسامی ایران 
نیسـت  مسـتثنا  امـر  ایـن  از  هـم 
مسـتثنا  نمی توانـد   

ً
اساسـا و  ـ 

باشـدـ و بایـد نسـبت بـه تغییـرات 
درون و بیـرون محیطـی حسـاس 
باشـد. چـون تغییـرات هـم بـر روی 
اسـتراتژی و راهبـرد، و هـم بـر روی 
یـا  کتیـِک یـک سیسـتم، نهـاد  تا
سـازمان تأثیـر می گـذارد. بنابراین 
آن سـازمان یـا نهـاد بایـد تغییـرات 
خـوب  بشناسـد.  را  محیطـی 
چگونـه بشناسـد؟ بـا پیمایـش و 
کـه انجـام می دهـد. ایـن  پایشـی 
بـا  مقابلـه  جهـت  بایـد  سیسـتم 
باشـد  داشـته  برنامـه  تغییـرات، 
پایـدار بمانـد و حیـات  بتوانـد  تـا 
خـود را ادامـه دهـد. بنابرایـن در 
حـوزه گام دوم می بینیـم کـه مقـام 
معظـم رهبـری بـا سـه نـگاه ورود 
پیدا کرده اسـت: حال، گذشـته و 
آینده. یعنی این سـه نگاه را با هم 
در  بنابرایـن  اسـت.  کـرده  وصـل 
نگاه حال، نگاه گذشـته را در این 
اسـامی  جمهـوری  چهل سـال 
کارهایـی  چـه  این کـه  و  ایـران 
ه هایـی 

ّ
انجـام داده و بـه چـه قل

کـرده اسـت. رسـیده را بیـان 
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ش کـه آن حـس گذشـته بـا نـگاه حـال و آینـده و 

روابـط مابیـن ایـن فرایندهـا چه نسـبتی با هم 

دارنـد و چـه تغییراتـی در آن هـا انجـام شـده 

اسـت. مرحله چهـارم، شـناخت بازیگران اصلی 

و اهـداف آن هاسـت. آیـا بازیگران شـما، همان 

بازیگـران هسـتند؟ بـا همـان عمـق و ِرنـج، بـا 

همـان اهـداف و نقـش؟ رهبـری در ایـن چهـار 

مرحلـه، چالـش را به خوبی ترسـیم کرده اسـت. 

و در نهایـت هـم، عواقب تغییر برای نهاد یا این 

سیسـتم اسـت، یعنی اگر این سیستم سیاسی 

جمهـوری اسـامی ایـران یـا نظـام سیاسـی 

جمهـوری اسـامی ایـران به این 

تغییـر و عواقـب تغییـر توجهـی 

پیـش  مشـکاتی  چـه  نکنـد 

می آید. بنابراین بر اسـاس روش 

پویـش محیطـی می شـود گفت 

ایـن فقـط یـک بیانیـه نیسـت 

کـه در کتاب خانه هـا بمانـد و 

خـاک بخـورد، یعنـی اگـر بـه آن 

عمل نشـود، واقعا دچار مشـکل 

خواهیـم شـد.

طـالب  به ویـژه  جوانـان  دوم:   
جوان مخاطبین بیانیه گام دوم

در محـور دوم، می تـوان گفت 

گام  بیانیـه  ایـن  حاکـم  روح 

دوم، مخاطبینـش در درجـه اول 

جوانـان و در بحـث تخصصـی ما 

طـاب جـوان هسـتند. امـا باید 

یـک بحثـی را بایـد دنبـال کنیـم 

کـه طـاب جـوان یعنـی چـه 

کسـانی؟ در صورت بندی و گونه شناسـی وقتی 

می خواهیم یک مفهومی را دنبال کنیم، معموال 

 )Empirical(دو دسـته هستند: مفاهیم تجربی

یـا مفاهیـم انتزاعـی)Abstract(. در مفاهیـم 

انتزاعـی، معمـواًل افـرادی کـه آن مفاهیـم را 

دنبـال می کننـد، شـابلونی می گذارنـد، یعنـی 

کـه   )Perspective(منظـری آن  اسـاس  بـر 

خودشـان بـاز کردنـد، بـر اسـاس آن تعییـن 

مـراد می کننـد و آن مفهـوم را بیـان می کننـد. 

بنابرایـن در بحث هـای مفاهیـم انتزاعـی اگـر 

بخواهیـم تعریفـی از مفهـوم جـوان یـا طـاب 

جـوان ارائـه کنیـم، تـا وقتـی به 

مـرز تعریـف نرسـیده ایم خیلـی 

راحـت اسـت، ولی وقتـی به مرز 

تعریـف برسـیم سـهل ممتنـع 

می شـود و کار دشـوار می شـود. 

بـه هـر حـال بایـد تعییـن مـراد 

می گوییـم  وقتـی  کـه  کنیـم 

طـاب جـوان یعنـی چـی؟ یـک 

بـار وقتی شـما می گویید طاب 

جـوان یـا روحانیت نسـل جوان، 

در مقابلـش روحانیـت و طـاب 

می توانیـد  را  گذشـته  نسـل 

بگذاریـد و بگوییـد ایـن نسـل 

جدیـد اسـت و آن نسـل قدیـم. 

تقسـیم بندی  این گونـه  اگـر 

کنیـم کـه برخـی نیـز می کنند و 

ماننـد این کـه می گوینـد انسـان 

جدیـد و انسـان قدیـم، خـوب 

ایـن یـک بـار معنایـی پشـتش 

بــه  را  هشــدارها  آن  نتوانــم  گــر  ا
تغییــرات  ایــن  بگیــرم، در  موقــع 
گــم می شــوم، هضــم مــی  شــوم. 
پــس بایــد هوشــمند باشــم و ایــن 
تغییــرات را از قبــل پیش بینــی کنــم 
و برایــش برنامــه داشــته باشــم. 
خ  در ایــن صــورت دیگــر زیــر چــر
دنده هــای ایــن تغییــرات خــورد 
نمی شــوم و می توانــم پیشــرفت 
معظــم  مقــام  باشــم.  داشــته 
از  یکــی  هوشــمندانه  رهبــری، 
روش هــای آینده پژوهــی بــه نــام 
کامــًا  را  محیطــی  پویــش  روش 
و  دقیــق  و  کــرده  دنبــال  این جــا 
ح  مطــر را  مباحــث  خردمندانــه 
تــک  تــک  گــر  ا کــه  اســت  کــرده 
ایــن  اجــرای  مســئول  کــه  افــراد 
گــر ابتــدا  بیانیــه گام دوم هســتند، ا
درســت فهــم نکننــد، و خــوب اجرا 
نکننــد، در آن تغییــرات محیطــی 

دچــار مشــکل خواهنــد شــد. 
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خوابیـده کـه مـا نمی توانیـم در ف

این جـا ایـن را دنبـال کنیم. این 

بـار معنایـی یعنـی چـی؟ وقتی 

می گویند انسـان قدیم یا انسـان 

جدیـد، در انسـان قدیـم یکـی از 

شـاخص هایش ایـن اسـت کـه 

انسان در چنبره و سلطه طبیعت 

قـرار گرفتـه و نمی تواند طبیعت 

را تغییر بدهد و تسلیم آن است. 

و لـذا وقتـی می گوییم چرا اتفاق 

افتـاد، می گویـد کـه طبیعتـش 

ایـن بـوده، خـدا خواسـته. یعنی 

 )Determinism(به یـک جبریت

می رسـد. ولی در حوزه انسـان جدید می گویند، 

انسـان جدیـد بـر خـاف انسـان قدیـم اسـت. 

انسـان جدیـد در چنبـره و در سـلطه طبیعـت 

قـرار نـدارد، بلکـه آمـده دو کار انجـام دهد: یکی 

این که تسـلط بر طبیعت داشـته باشـد، و دیگر 

این کـه  تسـلط بـر خـودش داشـته باشـد. لـذا 

سـمت و سـوی بحـث متفـاوت اسـت. بنابراین 

اگر مراد شـما در بحث طاب جوان، این باشـد 

کـه طاب نسـل جـوان را در مقابل طاب نسـل 

کهنـه قـرار دهیـم بحثـی اسـت کـه ما اصـًا در 

ایـن تقسـیم بندی دنبـال نمی کنیـم. 

امـا یـک بـار می گوییـد طـاب نسـل جـوان 

در امتـداد طـاب نسـل کهـن هسـتند. خـوب 

این جـا یـک بحـث دیگـری اسـت. اگـر ایـن را 

مدنظـر قـرار دهیـم، بیـن طاب نسـل جـوان و 

طاب نسـل گذشته شـکاف و گسستی نیست، 

ولـی یـک ویژگی هایـی هسـت کـه ایـن طاب 

نسـل جـوان را نسـبت بـه طاب 

قبـل خـودش کـه مـا اسـمش را 

می گذاریم طاب نسـل گذشته، 

متمایـز می کنـد. که چند مورد از 

ایـن مختصـات را بیـان می کنم: 

یکـی از مختصـات نسـل جـوان 

و  کنیـم  نـگاه  رئالیسـتی  اگـر 

واقع بینانـه باشـد، معمـواًل روی 

بحـث سـن اسـت؛ که سـن های 

کمتـر از 35 سـال را و بـه عبارتی 

تا مرز 35 سـالگی را نسـل جوان 

اگـر  می گوینـد. در حـوزه هـم 

بخواهیـم یـک مصداقـی بـرای 

ایـن قضیـه نشـان دهیـم، می توانیم جشـنواره 

عامـه حلـی را در این دسـته قـرار دهیم؛ یعنی 

جشـنواره عامـه حلـی کـه برگـزار می گـردد، 

از خواهـران و  را)اعـم  آثـار طابـی  معمـواًل 

بـرادران( قـرار می دهند که بر اسـاس ِرنج سـنی 

31 تا 35 سـال باشـد. ویژگی دیگر طاب نسـل 

جـوان، آرمان گـرا بودن آن هاسـت، چراکه از این 

طلبـه جوان انتظارهایـی وجود دارد. البته بدان 

معنا نیسـت که نسـل گذشـته آرمان گرا نبوده، 

بلکـه نسـل جـوان بـه جهـت اقتضـای سـنش 

آرمان گراتـر اسـت، و  شـدت و ضعـف دارد و 

تدّرجـی اسـت. از مختصـات دیگـر می تـوان به 

این مطلب اشـاره کرد که طاب جوان به لحاظ 

کنش گـری و بـه جهـت فضـا، اقتضائـات، نـوع 

زندگـی  و خیلـی از عوامـل دیگـری کـه دارنـد، 

آن هـا  فضـا  ایـن  فعال تـر)Active( هسـتند. 

را شـارژ می کنـد تـا فعال تـر باشـند. بنابرایـن 

گــر بیاییــم صحنــه و میــدان  یعنــی ا
مبــارزه و درگیــری بــا دشــمن و مــرز 
 
ً
کنیــم، طبیعتــا آن را طبقه بنــدی 
هســتند،  خط شــکن  این هــا 
یعنــی اهــل مبــارزه هســتند و در 
آن حــوزه یــا در آن میــدان نبــرد 
حضــور دارنــد. بنابرایــن بــا ایــن 
گــی ، مقــام معظــم رهبــری  ســه ویژ
کــرده، و  طــاب جــوان را معرفــی 
می فرمایــد طــاب جــوان کســانی 
دارای  امیدوارنــد؛  کــه  هســتند 

انــرژی هســتند و ابتــکار دارنــد.
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ش این هـا در حـوزه مبـارزه و خط شـکنی می توانند 

خط شـکن تر باشـند. یعنـی اگـر بیاییـم صحنه 

و میـدان مبـارزه و درگیـری بـا دشـمن و مرز آن 

را طبقه بنـدی کنیـم، طبیعتـًا این ها خط شـکن 

هستند، یعنی اهل مبارزه هستند و در آن حوزه 

یـا در آن میـدان نبـرد حضـور دارنـد. بنابرایـن با 

ایـن سـه ویژگـی ، مقـام معظـم رهبـری طاب 

جـوان را معرفـی کـرده، و می فرمایـد طـاب 

جـوان کسـانی هسـتند کـه امیدوارنـد؛ دارای 

انـرژی هسـتند و ابتـکار دارنـد.

البته مقام معظم رهبری و سابقًا حضرت 

امام خمینی در بحث جوانان این تذکر را 

نیز می دهد که طاب جوان نبایستی طاب 

کهن را در مقابل خودشان قرار دهند و با هم 

متأسفانه  معمواًل  شوند.  درگیر 

در یک بستر وسیع تر و نه فقط 

طاب جوان، نسل جوان و نسل 

گذشته معمواًل در یک جاهایی 

با هم درگیری دارند و آن این 

معمواًل  گذشته  نسل  که  است 

را تکفیر و تفسیق  نسل جوان 

می کند و نسل جوان، نسل کهن 

را متهم به تجهیل و تحمیق و 

محافظه کاری می کند. البته در 

این بحثی که ما دنبال می کنیم 

و با این مختصاتی که گفتیم، 

قاعدتًا نسل جوان نباید گسستی 

با نسل کهنش داشته باشد، چون 

نسل کهنش را نسل کهنه و نسل 

نباید  ازاین رو،  نمی داند،  قدیم 

این تصویر و ذهنیت  از دو طرف  هیچ کدام 

را نسبت به یک دیگر داشته باشند. اگر نسل 

این آفت رهیده شوند، می توانند و  از  جوان 

باید گام های محکمی بردارند. چرا بایستی این 

زیادی  دالیلی  باشد؟ معمواًل  برداشته  گام ها 

را گفتند، از جمله این که دیگر آن اختاف و 

درگیری ایجاد نمی شود، چون اگر آن ادب و 

اطاعت از طرف طاب جوان نسبت به بزرگان 

آن  گیرد،  قرار  توجه  مورد  مراجع  و  حوزه ها 

گسست بین نسل جوان و نسل کهن ایجاد 

نمی شود. البته این یک طرف قضیه است. طرف 

دیگر هم باید رعایت کند. نسل کهن، باید حلم 

و تحمل نسبت به نظریات و ایده هایی که نسل 

جوان ارائه می کند، داشته باشد.

اگر از طرف نسل گذشته آن 

حلم و تحمل ایجاد شود و ظهور 

و بروز پیدا کند، و از طرف طاب 

اطاعت  و  ادب  آن  هم  جوان 

رعایت شود)نه به این معنا که 

از آن ها بت ساخته شود(، این 

گسست ایجاد نمی شود. و وقتی 

این گسست ایجاد نشود، این جا 

دیگر آن وظیفه ای که به دوش 

می شود  گذاشته  جوان  طاب 

سنگین تر از وظایف نسل کهن 

بیشتر  این ها  رسالت  و  است 

رهبری  معظم  مقام  است. 

طبقه بندی ارائه کردند که ما از 

انقاب اسامی به نظام سیاسی 

آمدیم، از نظام سیاسی به دولت 

و  رهبــری  معظــم  مقــام  البتــه 
 حضــرت امــام خمینــی 

ً
ســابقا

را  تذکــر  ایــن  جوانــان  بحــث  در 
کــه طــاب جــوان  نیــز می دهــد 
نبایســتی طاب کهن را در مقابل 
بــا هــم  قــرار دهنــد و  خودشــان 
ــفانه   متأس

ً
ــوال ــوند. معم ــر ش درگی

در یــک بســتر وســیع تر و نــه فقــط 
و  جــوان  نســل  جــوان،  طــاب 
یــک   در 

ً
گذشــته معمــوال نســل 

ــد و  ــا هــم درگیــری دارن جاهایــی ب
ــته  ــل گذش ــه نس ــت ک ــن اس آن ای
 نســل جــوان را تکفیــر و 

ً
معمــوال

تفســیق می کنــد و نســل جــوان، 
نســل کهــن را متهــم بــه تجهیــل و 
می کنــد. محافظــه کاری  و  تحمیــق 
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اسامی، از دولت اسامی به جامعه اسامی، ف

و از جامعه اسامی به سمت تمدن اسامی. 

خوب اگر تا دیروز نسل کهن، بر روی انقاب و 

نظام اسامی متمرکز بودند، نسل جدید بایستی 

روی بحث دولتی سازی اسامی، جامعه سازی 

اسامی و تمدن سازی متمرکز شود. بنابراین 

توجه مقام معظم رهبری به جوان یک توجه 

آن  ایشان  است.  نبوده  تشریفاتی  و  تعارفی 

استعداد و ظرفیت و قابلیت ها و مسیری که 

در چهل سال آینده باید به سمت آن بروند، را به 

طور واقعی در جوانان دیده است.

حـوزه: شـما اشـاره داشـتید کـه نگاه مـا باید 
واقع بینانه و رئالیسـتی باشـد. ما اگر بخواهیم 

واقعی تـر بـه قضیـه نـگاه کنیـم، انتظـار مقـام 

معظـم رهبـری از طـاب جـوان در بیانیـه گام 

دوم، انتظـار بزرگـی اسـت کـه طـاب جـوان به 

مسـئله دولـت اسـامی کمـک کننـد. وقتی به 

بیانیـه هـم رجوع می کنیم، مشـاهده می کنیم 

نقطه کانونی بیانیه گام دوم، یک نظریه دولت 

تحـت عنـوان نظریه نظام انقابی اسـت. یعنی 

آنجـا نظریـه دولتـی کـه ناظـر بـه دولت سـازی 

اسـت، رهبری تحت عنوان نظریه نظام انقابی 

از آن یاد می کند. سـؤال و مسـئله این اسـت که 

رهبری در یک افقی مثل دولت سـازی یا ترازی 

مثـل تـراز دولت سـازی از طـاب جـوان انتظـار 

دارنـد؛ درحالی کـه می بینیـم در فضـای فعلـی 

حـوزه، بخـش مهمـی از طـاب در ایـن افـق و 

فضـا فکـر نمی کننـد و کامًا نگاه های سیاسـی 

دارنـد. نهایتـًا بـه واسـطه انـرژی و امیـدی کـه 

دارنـد، دسـت بـه کنش گری هایـی می زننـد، 

کـه ایـن کنش گری هـا هـم کمتـر در حـوزه 

اندیشـه و ایده پـردازی در بـاب نظریـه دولـت 

اسـت و عمدتـًا به سـمت کنش گری هـای رایج 

سیاسـی و اجتماعـی می رونـد. بنابرایـن افقـی 

کـه این هـا تفکر می کنند، کامًا سیاسـی اسـت 

و آن افـِق اندیشـه مـا نیسـت. حداقـل چیـزی 

کـه مـا بـه عنـوان مشـاهده گر، می بینیـم ایـن 

اسـت کـه طـاب جـوان در ایـن فضـا نیسـتند. 

بـه هـر صـورت در بحـث دولت سـازی که اشـاره 

داشـتید و در تقسـیم بندی رهبری نیز هسـت، 

بـدون نظریـه دولت و ایـده حکمرانی اصًا قابل 

دفـاع نیسـت. آیـا آن انتظـاری کـه شـما اشـاره 

کردیـد، و مقـام معظـم رهبـری هـم در آن افـق 

دولت سـازی، مدنظرشـان اسـت، بـرآورده شـده 

اسـت؟ نـگاه شـما به این مسـئله چیسـت؟

عیسـی نیا: در این جـا چنـد بحـث وجـود دارد. 
یکـی این کـه ایـن رئالیسـتی کـه اشـاره کردم، 

کـه مقـام معظـم رهبری بحث هـای بیانیه گام 

دوم را رئالیسـتی دیـده اسـت و مطالباتـش 

هـم رئالیسـتی اسـت. امـا این کـه چـه میـزان، 

ایـن بسـتر آمـاده اسـت و بـه مطالبـه رهبـری 

پاسـخ می دهد، ذیل همان سـرفصل اول به آن 

اشـاره ای خواهـم داشـت. 

برداشـتم در بحـث انقـاب و انقابی گـری 

دیدگاه شـهید بهشـتی اسـت، یعنی من دیدگاه 

شـهید بهشـتی را می پسـندم و بـر اسـاس آن 

اعتقـاد دارم کـه انقـاب این گونـه نیسـت کـه 

وقتـی سـال 57 اتفـاق افتـاد، همه پرسـی شـد، 

وقتـی قانـون اساسـی جایگزیـن شـد، دولـت 

موقـت و غیـر دولـت موقـت معرفـی شـد و... 
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ش پـس دیگـر انقـاب تمـام شـد. شـهید مطهری 

می گویـد: انقـاب زمـان ختم ندارد کـه بگویید 

در ایـن دوره دیگـر انقـاب تمـام شـد. بلـه، اگر 

بگوییم بر اساس غایتی که انقابیون و انقاب 

بر اساس آن اهدافی که در نظر گرفته بودند، به 

تمام اهدافش رسـیده اند، می شـود گفت تمام 

اسـت، کـه البتـه ایـن را هـم کسـی نمی توانـد 

بـه جرئـت بیـان کنـد، ولـی اگـر در چهل سـال 

گذشـته، مـا بـه اهـداف انقـاب رسـیدیم یـا 

خیـر؟ نـگاه افـراد متفـاوت اسـت، و هـر کسـی 

یـک نمـره ای می دهـد. بنابرایـن سـؤال شـما، 

مبنایـی اسـت کـه باید بـه آن در 

جـای دیگری پرداخـت، که البته 

چـون طرح مسـئله کردیـد، بنده 

هـم طرح بحـث می کنم. افرادی 

مثـل موریـس باربیـه در کتـاب 

مدرنیته سیاسـی  حرفش همین 
اسـت. می گویـد ایـران اسـامی 

یـک انقابـی انجـام دادنـد، این 

آمدنـد  اسـام گراها  انقابیـوِن 

دولتـی بـه نـام دولـت جمهوری اسـامی ایران 

و نظامـی بـه نـام نظام جمهوری اسـامی ایران 

درسـت کردنـد. پـس این هـا بـه کانزرواتیسـم 

)Conservatism(، و بـه حفـظ وضـع موجـود 

رسـیدند. از ایـن رو، نمی تواننـد بـا ایـن دولـت 

و ایـن نظـام سیاسـی، مقابلـه کننـد؛ چراکه اگر 

مقابلـه کننـد ضـد انقاب و ضد دین می شـوند. 

خـوب پـس بهتریـن راِه از بیـن بـردن جمهوری 

اسـامی ایـران چیسـت؟ کـه ایشـان در در ایـن 

مدرنیتـه سیاسـی اش راهـکار می دهد. منظورم 

ایـن اسـت که این بحـث،  می تواند بحث جالبی 

باشـد که جا دارد در گفت وگوی مسـتقلی دنبال 

شـود کـه آیـا واقعًا جمهـوری اسـامی ایران به 

اهدافـش رسـیده؟ خـوب اگـر نرسـیده وظیفـه 

مردمـی کـه وفـادار بـه انقـاب بوده انـد و بـه 

دنبـال اجـرا و تحقـق اهـداف انقـاب بوده انـد، 

؟ چیست

 سوم: رسالت طالب جوان در بیانیه گام دوم
بحـث محـور سـوم، ایـن اسـت کـه وقتـی 

مـا طـاب جـوان را در امتـداد طـاب گذشـته 

گرفتیـم، در امتـداد طـاب و روحانیتـی کـه 

جمهـوری  و  اسـامی  انقـاب 

اسـامی ایـران را مسـتقر کردنـد 

و  سـاختند  را  دولت هایـی  و 

دولت سـازی  در  گام هایـی 

برداشـتند، قـدم و هـدف بعـدی 

چیسـت؟ مـا چه طـاب جوان را 

در امتـداد طـاب کهـن بگیریـم 

ایـن  بایسـتی  نگیریـم،  چـه 

بحث  هـا را بـا طـاب جـوان و 

بـه واسـطه آن هـا دنبـال کنیـم. ما باید رسـالت 

و کارویژه هایـی کـه روحانیـت بـه طـور عـام یـا 

روحانیـت نسـل جـوان بـه طـور خـاص در ایـن 

بیانیـه گام دوم دارد را بررسـی کنیـم، و بـا مرور 

و بازخوانـی بیانیـه گام دوم بتوانیم آن رسـالت 

روحانیـت را در برجسـته کنیـم.

نتیجـه و خروجـی تحلیـل مقـام معظـم 

رهبـری از چهل سـالگی انقـاب ایـن شـد کـه با 

همـه مشـکاتی کـه جمهـوری اسـامی ایـران 

داشـت، ملت ایران در جمهوری اسـامی ایران 

ــد رســالت و کارویژه هایــی  مــا بای
یــا  عــام  طــور  بــه  روحانیــت  کــه 
روحانیــت نســل جــوان بــه طــور 
دوم  گام  بیانیــه  ایــن  در  خــاص 
کنیــم، و بــا مــرور و  دارد را بررســی 
بازخوانــی بیانیــه گام دوم بتوانیــم 
در  را  روحانیــت  رســالت  آن 

کنیــم. برجســته 
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بـه این جـا رسـیدند کـه کشورشـان، یک کشـور ف

مستقل و آزاد باشد؛ و این کشور آزاد و مستقل 

رکوردهایـی را در حـوزه مباحث علمی، فناوری، 

تکنولوژی، سـلول های بنیـادی، نانو، هوافضا و 

... از خـود بجـا گذاشـت و ایـن کامًا مشـخص 

و اثبـات شـده اسـت و مشـکاتی را هـم در 

ایـن چهل سـال داشـته و مشـکات آینـده، کـه 

مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم مقـام 

معظـم رهبـری می فرماید که بله، مسـتکبران و 

آن هایی که چشـم دیدن انقاب 

اسـامی و جمهـوری اسـامی 

و  مشـکات  ندارنـد،  را  ایـران 

جمهـوری  بـرای  چالش هایـی 

اسـامی ایـران ایجـاد می کننـد، 

و ایـن مشـکات بـا چالش های 

چهل سـال قبـل فـرق می کنـد.

جمهـوری  آینـده  چالش هـای   
اسالمی در بیانیه گام دوم

رهبـری چهـار چالـش را در 

بیانیـه گام دوم مطـرح می کنـد 

کـه فهم ایـن چالش برای طاب 

بـه طـور عـام و طـاب جـوان به 

اسـت،  ضـروری  خـاص  طـور 

چـرا کـه بایـد ایـن چالش هـا را 

بداننـد تـا بتواننـد بـر اسـاس آن 

برنامه ریـزی کننـد. اول: چالـش 

بـر اثـر حضـور ایـراِن مقتـدر در 

صهیونیسـتی  رژیـم  مرزهـای 

اسـت. اگـر تـا دیـروز بحث مـان 

ایـن بـوده کـه ایـن غائلـه و آن 

غائلـه را در ترکمـن صحـرا، در کردسـتان، و در 

فان جـا جمـع کنیـم، اآلن دیگـر بـرای نسـل 

جـوان بـه طـور عـام و نسـل طـاب جـوان بـه 

طـور خـاص نبایـد این بحث مطرح باشـد؛ دوم: 

چالـش بـر اثـر برچیـدن بسـاِط نفـوذ نامشـروع 

آمریـکا در منطقـه غـرب آسیاسـت. کـه ایـن 

مسـئله ایـن بار مسـئولیت طاب جـوان را زیاد 

می کنـد و تکلیـف مـی آورد. اگـر تـا دیـروز در 

داخـل ایـران بودیـم کـه مثـا با النه جاسوسـی 

آمریـکا چـه کنیم، اآلن دیگر این 

بحث هـا نیسـت. بنابرایـن بایـد 

بـه نفـوذ آمریـکا در منطقه غرب 

آسـیا دقـت کنیـم، و بـرای همه 

حوزه هـای اقتصـادی، سیاسـی، 

نظامـی برنامـه داشـته باشـیم؛ 

سـوم: چالـش بـر اثـر جلوگیـری 
از انتقـال سـاح های پیشـرفته 

ایـران به نیروی مقاومت اسـت؛ 

چهـارم: چالـش بـر سـر ائتـاف 
بـزرگ از ده هـا دولِت معاند علیه 

ایـران اسـت. اگـر تـا دیـروز دوـ  

سـه قـدرت بـزرگ بـر سـر ایـران 

بحـث داشـتند و چالـش ایجـاد 

قدرت هـای  اآلن  می کردنـد، 

بـزرگ، ائتاف تشـکیل داده اند. 

خـوب چگونـه می شـود از ایـن 

ایـن  و  کـرد  عبـور  چالش هـا 

چالش هـا و تهدیدهـا را تبدیـل 

بـه فرصـت کـرد؟ 

روحانیــت  از  روحانیت)اعــم 
نســل  و  انقــاب  اول  نســل 
گــی را بــا  جــوان( بایســتی دو ویژ
هــم  باشــند.  داشــته  همدیگــر 
حامــل دیــن باشــند و هــم عامــل 
بــه دیــن. روحانیــت بایســتی در 
را  دانــش  بیایــد،  اخــاق  حــوزه 
کســب کنــد، فضایــل و رذایــل در 
جامعــه را بشناســد، اطرافــش را 
بایســتی  آن  از  قبــل  و  بشناســد 
کنــار عامــل ایــن دانــش نیــز باشــد. 
ایــن خطــری اســت کــه روحانیــت 
گــر  ا یعنــی  می کنــد،  تهدیــد  را 
باشــد  حامــل  فقــط  روحانیــت 
نباشــد. اآلن در حــوزه  و عامــل 
فرقه هــا و معنویت هــای کاذب در 
ایــران و جهــان، روحانیــت بایــد 
بشناســد؛   

ً
قویــا را  این هــا  اول، 

بــه  عمــل  در  بایســتی   ،
ً
ثانیــا

افــراد  کــه  کنــد  رفتــار  گونــه ای 
بــه ایــن  کــه نگاهشــان  جامعــه 
آن  بــه  گرایــش  اســت،  هادیــان 
نکننــد.  پیــدا  کاذب  فرقه هــای 
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ش  راهـکار مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم 

برای مواجهه با این چالش ها
مقـام معظـم رهبـری می فرمایـد به واسـطه 

دو چیـز می تـوان ایـن چالش هـا را بـه فرصـت 

تبدیـل کـرد: یکـی، ظرفیـت امیدبخشـی کـه 

در کشـور وجـود دارد و دیگـری، فعال کـردن و 

بهره گیـری از فرصت هـای مـادی ای کـه کشـور 

در  را  بحث هـا  رهبـری همـه  بنابرایـن  دارد. 

قـاب و قالـب امیـد بیـان می کنـد، یعنـی اگـر 

امیـد از ملـت ایـران برداشـته شـود بـا همه این 

ظرفیت هایـی کـه دارد بـه جایـی نمی رسـد. و 

بـه همیـن جهت رسـانه های بیگانه و دشـمنان 

تـاش دارنـد ایـن امیـد را بردارنـد.

روحانیـت به عنـوان هادیـان جامعـه و بـه 

عنـوان کسـانی کـه اقامـه دیـن می کننـد، خود 

باید امید داشته باشند و به جامعه امیدبخشی 

تزریـق کننـد. اگـر بخواهیـم به صـورت مختصر 

معنـای ایـن اقامه دین را بسـط دهیـم، در نگاه 

حضـرت علـی  و دیگـر ائمـه ایـن اسـت کـه 

مـا به خاطـر دنیـا نیامدیـم، مـا نیامدیـم کـه به 

ملت دسـتور بدهیم و پسـت و منصب بگیریم، 

بلکه آمدیم تا پرچم اسـام همه جا برافراشـته 

بشـود، آمدیـم تـا به کسـی ظلم نشـود و کسـی 

هـم بـه مـا ظلم نکند. مـا آمدیم اصاح، آرامش 

و رفـاه از در و دیـوار ایـن شـهر و بـاد اسـامی 

ببـارد. مـا آمدیـم تا افراد در امنیت باشـند. و در 

نهایـت مـا آمدیـم تـا اقامـه دیـن کنیم کـه اگر 
حـدود الهـی تعطیـل شـده آن را احیـا کنیـم.1  

باشـد،  این هـا  دیـن  اقامـه  وقتـی  بنابرایـن 

متولیـان اقامـه دین)فهـم دیـن، ترویـج دین و 

تکویـن دیـن( قطعـًا روحانیـت هسـتند. البتـه 

بـدان معنـا نیسـت کـه دیگـران حضور نداشـته 

باشند و نبایستی بیایند و روحانیت را روی میز 

ذخیـره بنشـاند، خیر ولـی آن که می خواهد فهم 

دیـن را آگاهی بخشـی کنـد، روحانیـت اسـت. 

بنابرایـن روشـن شـد که اگر ایـن متولیان دین، 

خودشـان امید نداشـته باشند و امیدی به آینده 

و امیـدی بـه تبدیل این چالش ها و تهدیدها به 

فرصت هـا نداشـته باشـند، عوام بـه هیچ عنوان 

نمی توانند داشـته باشـند. 

خوب این روحانیت و طاب جوانی که امید 

دارند جامعه  را بسازند کجا باید گام بردارند. مقام 

معظم رهبری در بیانیه گام دوم هشت حوزه 

را برشمرده است: علم و پژوهش، معنویت و 

اخاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقال 

و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی، مرزبندی با 

دشمن و در نهایت سبک زندگی. 

 علم و پژوهش
رسـالت اصلـی روحانیـت در بحـث علـم و 

پژوهـش اسـت، چرا که بعـد از انقاب، خودش 

را این گونـه تعریـف کـرده کـه آمـده زندگـی 

انسـان را در دنیـا و آخـرت سـاماندهی کنـد. 

وقتـی می خواهـد زندگـی دنیـا و آخرت انسـان 

را سـاماندهی کنـد، بحـث ایـن اسـت کـه ایـن 

علـم و پژوهـش در سـاماندهی زندگـی انسـان 

چـه نقشـی دارد؟ در همیـن بیانیـه گام دوم، 

مقـام معظم رهبری اشـاره کـرده که وقتی نگاه 

می کنیـم، غـرب بـه واسـطه توجـه به دانشـش 

بوده که به این ثروت و این نفوذ رسـیده اسـت. 

در این دویسـت سـال به واسـطه همین دانش، 
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پشـتوانه آن قـدرت شـده، ایـن ف

نظـام شـده و ثـروت و نفـوذی را 

ایجاد کرده اسـت. به قول اقبال، 

آنچه غرب را غرب و توانمند کرد، 

توجـه بـه دانـش، آگاهی، عقل و 

علمشـان بـوده اسـت. تـا دیـروز 

روحانیـت  کـه  نبـود  این گونـه 

بیایـد در حـوزه سیاسـت دخالت 

کنـد، و بـه هـر دلیلی از باب تقیه 

یـا غیرتقیـه ورود پیـدا نمی کرد. 

حضـرت امامرحمـه اهلل وقتی که 

آمـد، علـوم تحت انقیـاد حوزوی 

شـکاند.  طاغـوت  دوران  در  را 

ایشـان تقیـه را حـرام کرد و گفت 

شـما باید در حوزه سیاسـت ورود 

کنیـد و در امـر سیاسـی تصـرف داشـته باشـید 

و نبایـد یک گوشـه ای بنشـینید. اگـر بخواهیم 

نگاه مثبت داشـته باشـیم، حوزه امروز از لحاظ 

کادرسـازی، دولت  سـازی، جامعه سـازی و بعـد 

در حـوزه تمدن سـازی و نظریه پـردازی بسـتر را 

فراهـم کـرده و عمـًا وارد شـده اسـت. 

 معنویت و اخالق
روحانیت)اعم از روحانیت نسـل اول انقاب 

و نسـل جوان( بایسـتی دو ویژگی را با همدیگر 

داشـته باشـند. هـم حامـل دیـن باشـند و هـم 

عامـل بـه دیـن. روحانیـت بایسـتی در حـوزه 

اخـاق بیایـد، دانـش را کسـب کنـد، فضایـل و 

رذایل در جامعه را بشناسد، اطرافش را بشناسد 

و قبـل از آن بایسـتی کنـار عامـل این دانش نیز 

باشـد. این خطری اسـت که روحانیت را تهدید 

می کنـد، یعنـی اگـر روحانیـت 

عامـل  و  باشـد  حامـل  فقـط 

نباشـد. اآلن در حـوزه فرقه هـا و 

ایـران  در  کاذب  معنویت هـای 

و جهـان، روحانیـت بایـد اول، 

این هـا را قویـًا بشناسـد؛ ثانیـًا، 

بایسـتی در عمـل بـه  گونـه ای 

افـراد جامعـه  کـه  کنـد  رفتـار 

کـه نگاهشـان بـه ایـن هادیـان 

اسـت، گرایـش بـه آن فرقه هـای 

ایـن  اآلن  نکننـد.  پیـدا  کاذب 

بخـش مرکـز ملـی پاسـخ گویی 

کـه متولـی آن دفتـر تبلیغـات 

واقعـًا  اسـت،  حـوزه  اسـامی 

نیروهـای متخصصـی دارد کـه 

در زمینه هـای مختلـف کار کرده انـد و مـردم نیز 

برخـاف میـل تصـور اولیـه، وقتـی بـه این هـا 

مراجعـه می کننـد، احسـاس رضایـت می کننـد 

کـه خـودم یـک نمونـه آن را در یـک نمایشـگاه 

دیـدم کـه فـردی در ارتبـاط با فرقه هـا و خرافات 

سـؤاالتی داشـت و بـه من می گفـت اصًا آخوند 

مگـر می توانـد بـه این چیزها جـواب بدهد؟ بعد 

از گفت وگوی شان وقتی من را دید، عذرخواهی 

کـرد و نظـرش عـوض شـد. چـرا؟ چـون ایـن فرد 

روحانـی در حـوزه خـودش تخصص داشـت، و بر 

اسـاس آیـات و روایـات و تجربیاتـی که داشـت 

بسـیار زیبـا بـه سـؤال ها شـخص پاسـخ داد. 

بنابرایـن اگـر آقایـان و به ویـژه طـاب جـوان در 

حوزه اخاق و معنویت از لحاظ علمی و از لحاظ 

عملـی مسـلح شـوند می تواننـد موفـق باشـند.

در نــگاه حضــرت علــی  و دیگــر 
ــر  ــا به خاط ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ائم
دنیــا نیامدیــم، مــا نیامدیــم کــه بــه 
ملــت دســتور بدهیــم و پســت و 
منصــب بگیریــم، بلکــه آمدیــم تــا 
پرچــم اســام همــه جــا برافراشــته 
بشــود، آمدیــم تــا بــه کســی ظلــم 
کســی هــم بــه مــا ظلــم  نشــود و 
نکنــد. مــا آمدیــم اصــاح، آرامــش 
و رفــاه از در و دیــوار ایــن شــهر و 
بــاد اســامی ببــارد. مــا آمدیــم 
تــا افــراد در امنیــت باشــند. و در 
ــا اقامــه دیــن  نهایــت مــا آمدیــم ت
گــر حــدود الهــی تعطیــل  کنیــم کــه ا

شــده آن را احیــا کنیــم.
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 روحانیت طبق وظیفه موظف است به لحاظ 

دانشـی جهل زدایـی و فقرزدایـی کند. روحانیت 

موظف اسـت که بیکاری را از بین ببرد، موظف 

اسـت کـه ربـا را در جامعه طرد کنـد. بنابراین در 

اقتصـاد، چـه در بحـث توزیـع عدالت محـورش، 

چـه در حـوزه تولیـد، چـه در حـوزه مصـرف، 

روحانیـت بایـد حضـور جـدی داشـته باشـد؛ 

یعنـی یـک سـبک زندگـی را از لحـاظ علمـی و 

عملـی بـه جامعـه ارائه کند کـه جامعه این قدر 

دورریز نداشـته باشـند، به سـمت مصرف گرایی 

نـرود و البتـه اگـر می خواهـد جامعه به سـمت 

مصرف گرایـی نـرود، مرحلـه اول ایـن اسـت که 

خـود روحانیـت بـه سـمت مصرف گرایـی نرود، 

کـه اگـر رفتنـد، نمی تواننـد جلـوی اسـراف و 

تبذیـر را بگیرنـد. مثـًا در دوران قاجـار بزرگانـی 

آمدند فتوا دادند که اسـتفاده از البسـه خارجی 

حرمـت دارد، و عمـًا هـم مـردم 

نپوشـیدند. اآلن نیـز در دوران 

تحریم هسـتیم و این مسائل در 

حـوزه اقتصـاد به عهده روحانیت 

اسـت و بایـد دنبـال کنند. 

  عدالت و مبارزه با فساد
با  مبارزه  و  در بحث عدالت 

کارویژه های  از  نیز یکی  فساد، 

اساسی روحانیت است و اصًا 

جمهوری  مشروعیت بخشی 

اسامی ایران برای این است که 

فسادی)اعم از ادارای، اقتصادی، 

سیاسی، اخاقی و...( در دوران 

پهلوی بوده، دیگر دیده نشود و آن تبعیض در 

رانت،  ویژه خواری،  منابع عمومی،  در  توزیع، 

فریب کاری در حوزه اقتصاد و... برچیده شود. 

وظیفه روحانیت این جا آگاهی دهی به ملت 

است و باید عمًا ورود پیدا کند و نگویند که 

تخصص ما در این حوزه نیست.

 استقالل و آزادی
اگـر حوزه هـا بحث اسـتقال ایران کـه واقعًا 

بـه آن می بالنـد، در حوزه سیاسـی ادامه داشـته 

باشـد، بایسـتی اسـتقال اقتصادیـش را دنبـال 

کننـد. اگـر در اسـتقال اقتصـادی نتوانند ورود 

پیـدا کننـد و اسـتقال اقتصادی شـان را بـه 

دسـت بیاورنـد، اسـتقال سیاسـی اش هـم بـا 

خطر مواجه می شـود. این وظیفه حوزه هاسـت 

که نقشـی را که علما تا اآلن داشـته اند، بیشـتر 

و جدی تـر ورود پیـدا کنـد. در بحـث آزادی هـم 

همین طور اسـت، روحانیت باید هر مسـئله ای 

که مانع حریت و آزادی انسان ها 

و جوامـع می شـود، بـا توجـه بـه 

تعهـدی کـه دارنـد، ایـن موانع را 

بردارنـد و مسـئول نیز هسـتند.

 سبک زندگی 
در بحـث عـزت ملـی و روابـط 

خارجـی و مرزبنـدی بـا دشـمن 

روحانیـت  زندگـی،  سـبک  و 

بایسـتی واقعـا برنامـه داشـته 

باشـد نـه فقـط در شـعار، بلکـه 

هـم در بعـد علمـی و هم عملی، 

یعنـی هـر دو را بایـد بـا هم ورود 

پیـدا کنـد. از این گونـه مباحـث 

در  چــه  اقتصــاد،  در  بنابرایــن 
عدالت محــورش،  توزیــع  بحــث 
چــه در حــوزه تولیــد، چــه در حــوزه 
مصــرف، روحانیــت بایــد حضــور 
ــک  ــی ی ــد؛ یعن ــته باش ــدی داش ج
ســبک زندگــی را از لحــاظ علمــی 
و عملــی بــه جامعــه ارائــه کنــد کــه 
جامعــه این قــدر دورریــز نداشــته 
باشــند، بــه ســمت مصرف گرایــی 
می خواهــد  گــر  ا البتــه  و  نــرود 
جامعــه بــه ســمت مصرف گرایــی 

نــرود.
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فقـط بحـث شـعاری نیسـت، بلکـه بایدگامـی ف

مؤثـر و برنامـه ای مـدون داشـت.

  چرایـی ورود روحانیـت و حوزه ها به این هشـت 
سرفصل

حال ممکن است پرسشی پیش بیاید که 

این ها چه ارتباطی با روحانیت و طاب نسل 

جوان دارد، که با ذکر سه دلیل ارتباط روحانیت 

را با این موارد برشماریم که با توجه به رسالت 

یا وظیفه و کارویژه ای که دارند، اشاره می کنیم، 

امید است راه گشا باشد. 

 دلیـل اول، بـه اعتقـاد حضـرت امـام و مقـام 
معظم رهبری سـتون و قاعده انقاب اسـامی 

و جمهـوری اسـامی ایـران، روحانیـت اسـت. 

مقـام معظم رهبری می فرمایـد: »حوزه  علمیه، 

به خصـوص حـوزه  علمیـه  قـم مـادر ایـن نظـام 

اسـت؛ بـه وجـود آورنـده و مولـد ایـن انقاب و 

ایـن حرکـت عظیـم اسـت.«2 حوزه هـای علمیه 

قاعـده نظـام جمهـوری اسـامی اسـت و همـه 

چیـز روی ایـن قاعـده بنـا شـده اسـت و دوام و 

اسـتحکام ایـن قاعـده بـه سـه چیز اسـت. و به 

اصطـاح ایـن قاعـده بایـد بـه سـه چیز مسـلح 

شـود، تعبیـر ایـن اسـت که سـه ضلـع از اضاع 

زندگـی اش بایسـتی مسـلح شـده باشـد، کـه 

و سیاسـت  اخـاق  اسام شناسـی،  عبارتنـد: 

اسـت. اگـر بـه ایـن سـه ضلـع مسـلح نشـوند، 

دچـار مشـکل می شـوند. پـس این کـه گفتیـم 

روحانیـت در ایـن هشـت سـرفصل بایـد ورود 

داشـته باشـد، به دلیل این اسـت که روحانیت 

قاعـده نظـام اسـت و قاعـده نظـام بایسـتی در 

حضـور  و  کننـد  نقش آفرینـی  حوزه هـا  ایـن 

داشـته باشـند تا باعث اسـتحکام نظام و ورود 

بـه تمـدن نویـن اسـامی را نویـد دهنـد. 

دوم، چـون جایـگاه روحانیـت ماننـد دیگـر 
نیروهـای اجتماعـی در قانـون اساسـی دیـده 

نشـده اسـت. یـک امتیازاتـی قانـون اساسـی 

بـه روحانیـت داده اسـت کـه آن امتیـاز را بـه 

نیروهـای دیگـر نداده انـد، نظیـر: روحانیـت 

به عنـوان یـک گـروه، یـا صنـف منسـجم در 

قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و در 

تاریـخ معاصـر امتیازهـای خاصـی دارنـد، کـه 

نظارت بر قانون گذاری در قالب شـورای نگهبان 

را دارنـد. نظـارت بـر کشـف رهبـری در قالـب 

مجلـس خبـرگان و در آخـر نظـارت بـر فعالیـت  

عمومـی نهادهـا، تشـکیات، سـازمان عقیدتی 

سیاسـی، دیگـر سـازمان ها و ... کـه در همـه 

این هـا نقش آفرینـی دارد. 

سـوم، روحانیـت در جمهوری اسـامی ایران 
بـرای همـه قابـل دسـت رس هسـتند، یعنـی 

کارویـژه اش را بـه گونه ای تعریف کرده که دیگر 

این گونـه نیسـت کـه صرفًا در گـوش نوزادی که 

تازه متولد شـده اذان بگوید و یا کسـی که مرده 

را کفـن و دفـن کنـد و قرآنی برایش قرائت کند؛ 

بلکـه حضـورش بـه گونـه ای اسـت کـه زندگـی 

اجتماعـی، سیاسـی و زندگـی آخـرت مـردم را 

سـاماندهی مـی   کنـد. روحانیت بـا الگوپذیری 

اسـیره بزرگان حوایج و نیازهای مردم و جامعه 

را بـرآورده می کنـد. خـودش را درگیـر بـا زندگی 

روزمـره مـردم کـرده اسـت. دیگـر نمی تواننـد 

بگوینـد مشـکل بیـکاری، مسـکن، ازدواج و... 

بـه مـن چـه ارتباطـی دارد و ... روحانیت قاعده 
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همه عرصه ها حضور مسـئوالنه داشـته باشـند 

تـا بتواننـد رسـالت خودشـان را در برابـر نظـام، 

انقـاب وبیانیـه گام دوم به نحو مطلوب انجام 

. دهند

پی نوشت:
سیاسـی  علـوم  گـروه  مدیـر  و  علمـی  هیئـت  عضـو   *
پژوهشـکده علـوم و اندیشـه سیاسـی پژوهشـگاه علوم و 

اسـامی. فرهنـگ 
ـذی کاَن ِمّنا ُمناَفَسـًة  ـُه َلـْم َیُکِن الَّ ـَك َتْعَلـُم َانَّ 1 . َالّلُهـمَّ ِانَّ
فـی ُسـْلطاٍن َو اَل ِاْلتمـاَس َشـْی ٍء ِمـْن ُفضـوِل اْلُحطـاِم 
ْصـاَح فـی  َولِکـْن ِلَنـُردَّ اْلَمعاِلـَم ِمـْن دیِنـَك َو ُنْظِهـَر ااْلِ

َلُة  َمـَن اْلَمْظلومـوَن ِمـْن ِعبـاِدَك َو ُتقـاَم اْلُمَعطَّ
ْ
ِبـاِدَك َفَیأ

ِمـْن ُحـدوِدَك؛ خدایـا، تـو خـود آگاهی که آنچه از سـوی 
مـا صـورت گرفـت رقابـت در کسـب قـدرت یـا خواهـش 
فـزون طلبـی نبـود، بلکـه بـرای ایـن بـود کـه سـنن تـو را 
کـه نشـانه های راه توانـد بازگردانیـم و اصـاح آشـکار و 
چشـم گیر در شـهرهای تـو بـه عمـل آوریـم کـه بنـدگان 
مظلـوم و محرومـت امـان یابنـد و مقررات بـه زمین مانده 
تـو از نـو بپـا داشـته شـوند.)نهج الباغه، خطبـه 129(.
2 . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا جمعـی از 
علمـا و اسـاتید و مدیـران مـدارس و طـاب حـوزه علمیه 
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