
|| روزنامه جوان |  شماره 105703  1440 ذی القع��ده   17  |  1398 تی��ر   29  ش��نبه 

جناب دکت�ر به نظر ش�ما بياني�ه گام دوم چه 
معنايي دارد و چرا بايد در 40 سالگي انقالب آن 

هم از سوي مقام رهبري صادر شود؟
گفتمان ها ب��ه دو دليل رو به اف��ول مي روند: 1( قدرت 
تبيين و توضيح مسائل را از دست مي دهند و 2( نظريات 
رقيب ق��درت تبيين کنندگ��ي پيدا مي کنن��د؛ از اين 
منظر گام دوم يک ضرورت در دهه  پنجم و در آس��تانه 
دوران بلوغ انقاب اس��امي بود، چراک��ه هم به لحاظ 
ساختارها و انس��جام دروني بايد مجدداً گفتمان سازي 
صورت مي گرفت و هم بايس��تي به ع��ده اي که چه در 
داخل و چه در خارج تعارضات و تناقضاتي را نس��بت به 
جمهوري اسامي بيان مي کردند، پاسخ داده مي شد. در 
واقع گام دوم يک گفتم��ان معنابخش و تکميل کننده 
در دهه  پنجم انقاب اس��امي اس��ت. گفتماني به نام 
انقاب اسامي در سال 57 پيروز مي شود. اين گفتمان 
عملکردي را در طول 40 سال گذشته به ارمغان مي آورد 
و چالش هايي نيز در راهش س��د مي شود، اين گفتمان 
دال هاي مرکزي دارد و مبتني بر اين دال هاي مرکزي 
مفصل بندي ه��اي مختلفي را در حوزه ه��اي گوناگون 
شکل داده است. خيلي ضرورت داشت پس از 40 سال 
که معموالً به عنوان دوران بلوغ و تکامل از آن ياد مي شود 
برگرديم و ببينيم آن دال ها دقيقاً در کجا قرار گرفته اند 
و آيا مفصل بندي ها ش��کل گرفته در سال هاي گذشته 
نسبت به س��اير دال ها و دال مرکزي به درستي تعريف 
شده اند يا نه چراکه اساس��اً انقاب اسامي با گفتمان و 
ايده اي زنده اس��ت که مدتي بود که در آن تشکيکاتي 
شده بود و برخي مي گفتند انقاب اسامي اصًا گفتمان 
نيس��ت بلکه ايده هاي پراکنده و دغدغه هايي است که 
انقابيون در س��ال 57 مطرح کردند و لزوماً نمي توانيم 
آنها را در قالب يک چارچ��وب مفهومي و گفتماني قرار 
دهيم، بخشي از ناکارآمدي ها و سوء مديريت ها هم اين 
مدعا را تقويت کرده بود، پس ضرورت داشت يکبار ديگر 
اين گفتمان را بازخواني کرد و مجدد دال هاي گفتمان 
آن را تقويت کرد و مش��خص ش��ود آيا گفتمان انقاب 
اس��امي پس از 40 س��ال همچنان از همان دال هاي 
قبلي پيروي مي کن��د يا دال هاي جدي��دي دارد و چه 

کسي براي نوشتن آن بهتر از رهبر انقاب که به عنوان 
کشتيران انقاب با عباراتي دقيق گفتمان انقاب و دال 
مرکزي آن را بيان و نس��بت آنها با دال هاي مختلف را 
مجدد بازتعريف کردند و نش��ان دادند انقاب اسامي 
يک چارچوب معنايي و مفهومي دارد که در آن نسبت 
انسان با هستي، اخاق، توسعه، جهان بين الملل و جهان 
آخرت، نسبت اقتصاد و فرهنگ، سياست، دولت و مردم، 
نسبت شهروندان با حاکميت، نسبت انقاب اسامي و 
دفاع از خود، نسبت مردم و دشمن و امثال اينها به طور 
هدفمند مشخص است. يعني انقاب اسامي نسبتش 
به توس��عه، دش��من، روابط خارجي، تنظي��م رابطه با 
همسايگان ، غرب ، س��بک زندگي و. . . مشخص است 
که اينها در کنار هم يک مانيفست تشکيل مي دهد. لذا 
در رهبري به دنبال اين هس��تند که جا بيفتد، انقاب 
اسامي سيس��تم و چارچوب معنايي است که مي تواند 
مفاهيم مختلف را بيان و نس��بت هاي آنها را با يکديگر 
تعيين کند. همانطور که گفتم اين همان نقاط تشکيکي 
بود که روشنفکرنماها و دشمنان انقاب اسامي به آن 
دامن مي زدند و تحليل مي کردند انقاب اسامي مفاهيم 
خود را از دست داده و ديگر ايده مرکزي ندارد. گام دوم 
نشان داد نه اينطور نيست و ما يک انقاب با يک گفتمان 
مشخص و قوي هستيم که در حوزه هاي مختلف وحدت 
معنايي ايجاد کرده است. بيش از همه به نظر من رهبري 
سعي کردند اين نسبت هاي معنايي و مفهومي را توضيح 
دهند ک��ه بس��ياري از ايدئولوژي هاي موج��ود قادر به 
توضيح آن نيستند. مثًا سوسياليست وقتي مي خواست 
نسبت توسعه و بورژوازي و خرده بورژوازي و پرولتاريا را 
توضيح دهد دچار افت مي شد يا وقتي مي خواست نسبت 
اخاق و معنويت و ابعاد غيرمادي شهروندي را توضيح 
دهد دچار افت مي شد. لذا در يک جمله مي توان گفت 
گام دوم جوابي است به آنهايي که دم از فروپاشي معنايي 

انقاب اسامي مي زدند. 
در بيانيه گام دوم ناظر به 40 سال گذشته بيان 
شده است که انقالب اسالمي در عين آمادگي 
براي اصالح خطاهاي خويش، در اصل ايده خود 
تجديدنظرپذير نيست. با توجه به تعريفي که از 

بيانيه گام دوم ارائه داديد، اين عبارت را چگونه 
تحليل مي کنيد. 

يکي از ويژگي هاي مثبت بيانيه گام دوم اين اس��ت که 
توأمان با اينکه ب��راي مخاطب جوان خ��ود راه رفته را 
تبيين مي کند به روش��ني روند آينده را روشن و منطق 
آن را هم مش��خص مي س��ازد. اين منط��ق تجديدنظر 
در اصل گفتم��ان انقاب را که در س��ال 57 به رهبري 
ام��ام خميني)ره( بنا نهاده ش��د جاي��ز نمي داند اما در 
همين حال خود را انعطاف پذير و آماده تصحيح خطاها 
مي خواند. اين يک نکته  کليدي است که انقاب اسامي 
به دنبال تجديدنظرطلبي در مباني خود نيس��ت و لذا 
آنچه به عنوان آسيب و نقطه ضعف مشهود است ناشي 
از فاصله گرفتن از مباني و اي��ده اصلي گفتمان انقاب 
است و برعکس کس��اني که اين گفتمان را مانع اصلي 
توسعه در ايران مي خوانند اين گفتمان به شرط تصحيح 
خطاها، اصل و اس��اس توسعه اس��ت. بر اساس همين 
منطق رهبر انق��اب در بيانيه يکس��ري از دال ها مثل 
اقتصاد، علم و عدالت اجتماعي را نسبت به ساير دال ها 
پررنگ تر کرده اند که نه به معناي گذر از دال هاي سابق 
بلکه به عن��وان تغيير و تصحيح و اولويت بندي اس��ت. 
در نتيجه رهبر انقاب نش��ان دادند ک��ه در عين وجود 
خطاهايي در گذش��ته، رو به آينده هس��تيم و برخاف 
انقاب هايي مثل روس��يه، چين و فرانسه که تقريباً در 
همان س��ال هاي اولي��ه انقاب، گفتمان انقابي ش��ان 
عوض شد و از آن دور ش��دند، انقاب اسامي همچنان 
به گفتمان اوليه خود پايبند اس��ت و برخاف بعضي ها 
که سعي دارند در انقاب اس��امي مثل ساير انقاب ها 
دوران ترميدور)بازگشت( را بيابند و ثابت کنند انقاب 
بازگشت دارد، اصًا چيزي به نام ترميدور نداريم. بيانيه 
گام دوم ثابت مي کند مدع��اي نظريه پردازان انقاب و 
نظريه ابن خلدون مبني بر افول حکومت ها در 40سالگي 
و از بين رفتن عصبيت ها و اتحادها در اين دوران، براي 
انقاب اسامي صدق نمي کند. رهبري دقيقاً در مقابل 
اين نظريات مفهوم سازي مي کنند و با خطاب دادن نسل 
جوان مانع اين تحليل ها شده و با باالتر خواندن جوانان 
امروز از جوانان اول انقاب به آنها روحيه و انگيزه داده و 

آينده اي روشن را پيش چشمانشان مي گذارد تا انقاب 
را همچنان در اوج نگاه دارد. اين خيلي مهم است که ما 

همراه با رهبر انقاب، انقاب گري را بازتعريف کنيم. 
اين انقالبي گري چه ويژگي بارزي دارد؟

عقانيت ويژگي بارز آن است که در جاي جاي صحبت 
رهبر انقاب ني��ز رد آن را مي بينيم. ايش��ان مي گويد 
ما هر جا ايدئولوژيک عمل کردي��م اين عين عقانيت 
اس��ت. ما اگر جايي حرف هاي انقابي گري زديم اينها 
مصداق عقانيت است. ما بايد گفتمان سازي عقانيت 
را انجام دهيم. امروز متأسفانه گفتمان غربي غالب شده 
و حرف ه��اي انقابي ما را به عن��وان ايدئولوژيک و غير 
علمي و عقاني تعبير و حرف هاي فوق العاده افراطي و 
ايدئولوژيک خودشان را به عنوان گفتمان عقاني معرفي 
مي کنند. عقانيت يکي از مفاهيمي است که رهبري در 
گفتمان سازي انقاب اس��امي از آن ياري مي گيرند تا 
ساخت دروني قدرت را مس��تحکم کنند. لذا بايد روي 
عقانيت صحب��ت کنيم و عقانيت انقاب اس��امي را 
تبيين و جا بيندازيم تا همه بدانند که کنشگري هاي ما 
چه آنجا که دفاع و چه آنجا که مذاکره کرديم، بر اساس 

عقانيت است. 
يکي از نکات مطرح شده در گام دوم اشاره به 
شروع انقالب اسالمي از نقطه صفر است. اشاره 

به نقطه صفر چه پيام هايي دارد؟
رهبري نکت��ه  دقيقي را فرمودن��د و گفتند م��ا تجربه  
تاريخي اين نوع حکومت را نداش��تيم و از صفر ش��روع 
کرديم. انقاب اسامي بعد از حکومت حضرت علي)ع( 
و امام حس��ن مجتبي)ع( اولين حکومتي اس��ت که بر 
اساس تفکرات شيعي تشکيل شده و در پي ايجاد دولت 
اسامي است. اين نکته مهم است، ما در دوره اي انقاب 
کرديم که تمام س��بک زندگي غربي و ش��رقي بود و ما 
چون نمي خواس��تيم بر محور چپ و راس��ت زندگي را 
بنا کنيم و معتقد بوديم هر دو منحط هستند و تنها راه 
روشن رجوع به قرآن اس��ت از نقطه صفر شروع کرديم 
که خيلي معنا دارد و از طرفي توجيهي بر بس��ياري از 
خطاهاي ما در گذش��ته اس��ت. خيلي از ايدئولوژي ها 
در طول تاريخ با صحيح و خطا جلو آمدند؛ غرب خيلي 
هزينه گزافي داده تا به اينجا رس��يده اس��ت، فقط قرن 
بيستمش جنگ جهاني اول و دوم با دهها ميليون کشته 
است، سوسياليسم هم همينطور. اگر بنگريم به دوراني 
که انقاب اکتبر روس��يه اتفاق افتاد و استالين و لنين 
بر س��ر کار آمدند و جوخه هاي مرگ و تفتيش عقايد را 
بنا کردند، متوجه مي شويم که روسيه هم به راحتي به 
امروز نرسيده است. چين و الجزاير هم همين است. اين 
ايدئولوژي ها با هزينه گزافي به اينجا رسيدند. از طرفي 
اشاره به نقطه صفر بُعدي از مظلوميت نظام هم است که 
هنوز 40 سال از انقاب نگذشته با وضع امروز نظام هايي 
که سابقه چندين س��اله دارند و چند برابر هزينه دادند 
س��نجيده مي ش��ود. اگر هزينه هايي که ما داديم تا به 
اينجا رس��يديم را با 40 س��ال اول انقاب هايي که نام 
بردم مقايسه کنيد به جد مي ش��ود گفت هزينه اي که 
ما پرداخت کرديم به مراتب کمتر از آنهاس��ت. اينکه از 
نقطه صفر شروع کرديم البته به اين معنا نيست که هيچ 
چيزي نداشتيم، ما مفاهيم کلي را از اسام داشتيم اما 
در قرن بيستم مي بايست با يک ساخت مدرن سراغ اينها 

 بيانيه گام دوم خط بطالن 
بر ادعای زوال معنايي گفتمان انقالب اسالمی است

بررسي بيانيه گام دوم انقالب در گفت وگو با دکتر علي آدمي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

88498476گام دوم 

انتش�ار بيانيه گام دوم در بهمن ماه 1397 و در 40 س�الگي انقالب اس�المي ب�اب ت�ازه اي را در دفتر انقالب 
اسالمي گش�ود که تحقق و بس�ط آن نيازمند مداقه و مباحثه اس�ت. به همين جهت براي تبيين بخش هايي 
از بياني�ه گفت وگويي ب�ا دکتر علي آدم�ي، مدير گروه رواب�ط بين الملل دانش�گاه عالم�ه طباطبايي ترتيب 
داديم.ايش�ان تأکيد داش�ت پيش از پرداختن به جزئي�ات و راهکارهاي بيانيه بايس�تي کلي�ت آن را تبيين 

کرد تا کام�اًل فهمان�ده ش�ود گام دوم در کج�اي پازل انق�الب اس�المي و مراح�ل پنجگانه آن ق�رار دارد و 
اصاًل چرا باي�د بدان پرداخ�ت. دکتر آدمي معتقد اس�ت اي�ن بيانيه بيش از ه�ر چيز يک بازخوان�ي معنايي 
از گفتمان انقالب اس�المي و دال هاي آن اس�ت که ت�الش دارد دال هاي انقالب را به مس�ئله عل�م و اقتصاد 
نزديک ت�ر س�ازد و کاس�تي هاي گام اول را جبران کند. مش�روح اي�ن گفت وگ�و در ادامه از نظ�ر مي گذرد.

مي رفتيم و از آنجا که اين ساخت وجود نداشت 
و تجربه اي هم درباره آن نداشتيم، مجبور بوديم 
خودمان آزمون و خطا کنيم چون نمي خواستيم 
دين يا دنيا را از دس��ت بدهيم، نمي خواس��تيم 
توسعه داشته باش��يم اما دين را از دست بدهيم. 
اينها کارهاي سختي است و براي رسيدن به آن 
بايد همانگونه که رهبري فرمودند قله هاي دانش 
را فتح کنيم. لذا طبيعي است که به سرعت غرب 
در پيشرفت، نرسيم چون در زماني که غرب در 
اوج دانش و تکنولوژي بود شاهان قاجار و پهلوي 
ما به دنبال چه بودند و حاال فقط 40س��ال است 
که مي خواهيم اين عقب ماندگي را جبران کنيم 
و خب خيلي سخت اس��ت. ما زماني که انقاب 
کرديم غرب در اوج پيش��رفت بود ول��ي ما تازه 
مي خواستيم ش��روع کنيم. اين عقب ماندگي به 
ما مي فهماند که بايد س��رعت بيشتري بگيريم. 
تبيين نقطه صفر به نظرم کار مهمي اس��ت و جا 
دارد به اين سؤال بپردازيم که اصًا چرا در سال 
57 در نقطه صفر قرار داشتيم؟ مگر پهلوي ها و 
قاجارها چه کردند؟ نقط��ه صفر به ما مي فهماند 
هر آنچ��ه قبل از انق��اب بوده نه بر اس��اس بوم 
ايران و در راستاي خودکفايي و استقال بلکه بر 
اساس وابستگي بوده است و آنچه در عرصه هاي 
مختلف از سبک زندگي تا علم و دانش و فناوري 

پياده مي شد نه بر اساس نس��خه داخلي بلکه بر 
اساس نس��خه اي بود که ش��رق و غرب براي ما 
مي پيچيدن��د. خب ما همت کرديم که از س��ال 
57 ايرانمان را با يک نسخه بومي بسازيم و از اين 
نظر در نقطه صفر بوديم. لذا اگر کسي مي خواهد 
انقاب اسامي را نقد کند بايد به اين نقطه صفر 

توجه کند و آن را پايه نقد و بررسي اش بگذارد. 
وقتي به بياني�ه گام دوم مي نگريم گويا 
برخي مس�ائل مثل هنر، زن�ان و هويت 
جايشان خالي اس�ت. آيا واقعًا اين براي 
بيانيه يک ضعف اس�ت يا ن�ه به گونه اي 

ديگر بايد آن را تحليل کرد؟
به نظر من بيانيه يک بيانيه کامل اس��ت و تمام 
مفاهيم پاي��ه اي را که براي توس��عه همه جانبه 
کشور بر اس��اس گفتمان انقاب اسامي به آن 
نياز داريم، در بر مي گيرد. منته��ا بايد اين را در 
نظر داشته باشيم که گام دوم يک مسئله شناسي 
جدي از انقاب اس��امي است و مسئله شناسانه 
وارد موضوع��ات ش��ده و راهکاره��ا را ارائه داده 
است. به نظر من رهبري سعي کردند يک مخرج 
مشترکي از گفتمان هاي رقيب بگيرند و با توجه 
به تاخت هاي آنها به گفتمان انقاب اسامي، اين 
 SWOT بيانيه را نوشته اند. گام دوم يک جدول
دقيق طراحي شده است. فرصت ها، نقاط قوت، 
نقاط ضعف و چالش ه��ا در آن وج��ود دارد و از 
اين نظر يک متدلوژي نقد اس��ت براي کس��اني 
که مي خواهند انقاب اس��امي را نق��د کنند و 
به منتق��دان مي فهماند که باي��د در کنار ديدن 
ضعف ها، فرصت ها، چالش ها و نقاط قوت را هم 
ببينند، شخص ايشان هم همين  کار را کردند و 
با شجاعت ضعف ها را بيان داش��ته اند. لذا بيانيه 
فراتر از پرداخت به مسائل مصداقي است که شما 
اش��اره کرديد. در واقع مي توان اين مسائل را در 
قالب هاي کان تري مثل تمدن نوين اس��امي، 
دولت اس��امي و جامعه اس��امي که در بيانيه 
به آنها اشاره شده اس��ت، جست وجو کرد. وقتي 
جامعه اسامي مطرح مي شود خب طبيعتًآ بحث 
زنان، هويت و هن��ر در آن وجود دارد. قرار نبوده 
رهبري هر آنچه را که از اول انقاب با آن درگير 

بوديم، در اين بيان کند، بلکه ايش��ان مدل ها و 
مفاهي��م کان را در بيانيه مطرح کرده اند. وقتي 
ايشان صحبت از عدالت اجتماعي مي کند، مگر 
اين بدون ديدن زنان امکان پذير است؟ بخشي از 
تحقق عدالت در گرو نگاه عادالنه به ش��هروندان 
است که بخشي از اين شهروندان زنان هستند يا 
وقتي به صورت کان مي گويند جوانان و دختران 
و پس��ران را تفکي��ک نمي کنند، يعني مس��ئله 
جنسيت اساساً برايش��ان مطرح نيست. مسئله 
گام دوم، مسئله جنسيت نيست. اين عدم تفکيک 
يک پيامي هم دارد؛ به ما مي فهماند که در تحليل 
مسائل از گفتمان هايي که عليه ما کار مي کنند، 
پيروي و در پازل آنها بازي نکنيم چراکه مباحث 
مطرح شده، مسائل اصلي جامعه نيستند. اتفاقاً 
رهبري هوشمندانه از کنار اين موارد مطرح شده 
از سوي گفتمان هاي رقيب مي گذرند و به نوعي 
اعام مي کنند که ما اصًا مشکلي با زنان و مردان 
نداريم و حرف ما جنسيتي نيست و اين جنسيتي 

بودن را غرب دارد براي ما مي سازد. 
برخي معتقدند اين بيانيه دور از ادبيات 
فقهي و کالمي اس�ت و بيش از هر چيز 
رهبري ت�الش کردند با ادبي�ات دولت 
مدرن به مباحث ورود کنند. نظر شما در 

اين باره چيست؟
تأکيد رهبري بر مس��ائلي مثل علم، تکنولوژي، 
دولت مدرن و اقتصاد از ضرورت هاي عصر مدرن 
است. رهبري مي فرمايند ملتي که اقتصاد نداشته 
باشد ذليل و حقير مي شود. طبيعتاً ما نمي توانيم 
از اين مفاهيم بي نياز باشيم. ايشان به عنوان يک 
رهبر با تجربه، البته بهتر است بگوييم به عنوان با 
تجربه ترين رهبري که شناخت تاريخي و بصيرت 
عميقي دارد دال هاي انقاب را به سوي اقتصاد 
و علم سوق مي دهند نه به اين معنا که از اهداف 
و آرمان ها فاصله بگيريم، اتفاقاً براي رس��يدن به 
همان آرمان است که بايد تمرکزمان را بر علم و 
اقتصاد بگذاريم. ايشان بارها گفته اند اگر ملتي به 
دانش دست پيدا کرد به قدرت هم دست خواهد 
يافت. ساح دانش، اقتصاد مي آورد. ايشان اشاره 
کرده اند که هر چقدر ملتي بر امورات دنيا از نظر 
علمي مسلط ش��د، مي تواند قدرت پيدا کند. بر 
همين اساس نگاه رهبري در بيانيه گام دوم يک 
نگاه عملگرايانه است و مطرح کردن اين مسائل 
به معناي فاصله گرفتن از فقه نيس��ت. رهبري 
تأکيد و تک��رار مي کنند که ما انقاب اس��امي 
با همان مشخصه هاي انقابي سال 57 هستيم. 
منتها ضرورت دارد در دوران جديد در درون يک 
دولت مدرن حرف ها و آرمان هايمان زده شود. لذا 
بايد بپذيريم، يکسري از مس��ائل را بايد اولويت 

بدهيم تا به آرمان ها و اهدافمان برسيم و يکسري 
واقعيات را لحاظ کنيم. آرمانگرايي کورکورانه در 
انقاب اسامي معنا ندارد، ما آرمانگرايي توأمان 
با واقع بينی را پيشه کرده ايم و بايد واقعيت هاي 
سياس��ت خارجي، فرهنگي، سياست داخلي و 
اقتصادي را دي��د و در برنامه ريزي هايمان لحاظ 
کرد. پس بايد بگويم اينکه گفتمان رهبري کمي 
از مسائل فقهي و آرماني فاصله گرفته است اينها 
يک اولويت بندي و مسئله شناسي جديد پيرامون 
موضوعاتي اس��ت که امروز براي ما چالش شده 
است. همانطور که گفتم بيانيه گام دوم يک بيانيه 
واقع بينانه است و مشکات جامعه و اقتصادي را 
ديده اس��ت. من فکر مي کنم از اي��ن به بعد هم 
رهبري در چارچوب اين بيانيه صحبت خواهند 
کرد و مسائلي مثل امنيت، تقويت نظامي، ثبات 
سياس��ي داخلي و مش��روعيت در بيانات ايشان 
کمرنگ تر شده و مسئله اصلي را مسئله نسبت ما 
با توليد علم و اقتصاد قرار دهند. ما اگر در زمان 
قاجار عقب افتاديم و عهدنامه ها به ما تحميل شد 
و در زمان پهلوي به تماميت ارضي مان خدش��ه 
وارد شد به خاطر وابستگي بود که اصل وابستگي 
هم وابس��تگي علمي، معرفتي و دانشي است که 
اگر از آن رها ش��ويم از ساير وابستگي ها هم جدا 

خواهيم شد. 
با توجه ب�ه توضيحاتي ک�ه فرموديد به 
نظرتان اولين اقدامي که بايد در گام دوم 

انقالب انجام داد، چيست؟
در مرحله اول بايد تبيين درستي از گام دوم ارائه 
بدهيم و مشخص شود اصًا گام دوم يعني چي؟ 
بفهميم و براي جامعه توضيح دهيم که گام دوم 
يک خطابه نيست بلکه نس��خه عملي و نظري از 
انقاب اسامي است. در مرحله بعد اوالً بايد اين 
بيانيه را تبديل به جريان کرد که بخش��ي از اين 
وظيفه بر عهده دانش��گاه و دستگاه هاي عمومي 
است و ثانياً بايستي متمرکز شويم بر راهکارهايي 
که رهبري ارائه کرده اند و آنها را تبديل به مطالبه 
عمومي کني��م و نس��بت دس��تگاه  ها، نهادها و 
س��ازمان هاي مختلف و حتي مشاغل مختلف را 

با گام دوم مشخص نماييم. 

يک�ي از ويژگي ه�اي مثب�ت بيانيه گام 
دوم اين اس�ت که توأمان ب�ا اينکه براي 
مخاطب ج�وان خود راه رفت�ه را تبيين 
مي کند به روش�ني روند آينده را روشن 
و منط�ق آن را هم مش�خص مي س�ازد. 
اين منطق تجديدنظ�ر در اصل گفتمان 
انقالب را که در س�ال 57 به رهبري امام 
خميني)ره( بنا نهاده شد جايز نمي داند 
اما در همي�ن حال خ�ود را انعطاف پذير 
و آم�اده تصحي�ح خطاه�ا مي خوان�د

محمدصادق عبدالهي
    گفت و گو 

گفتمان ه�ا ب�ه دو دليل رو ب�ه افول 
مي روند: 1( ق�درت تبيين و توضيح 
مس�ائل را از دس�ت مي دهن�د و 2( 
نظريات رقيب قدرت تبيين کنندگي 
پيدا مي کنند؛ از اي�ن منظر گام دوم 
يک ضرورت در دهه  پنجم و در آستانه 
دوران بلوغ انقالب اسالمي بود، چراکه 
هم ب�ه لحاظ س�اختارها و انس�جام 
دروني باي�د مجدداً گفتمان س�ازي 
ص�ورت مي گرفت و هم بايس�تي به 
عده اي که چه در داخل و چه در خارج 
تعارض�ات و تناقضاتي را نس�بت به 
جمهوري اس�المي بي�ان مي کردند، 
پاسخ داده مي شد. در واقع گام دوم 
يک گفتمان معنابخش و تکميل کننده 
در دهه  پنجم انقالب اس�المي است
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