
|| روزنامه جوان |  شماره  105792 ربي��ع االول 1441   18  | آب��ان 1398    ش��نبه 25 

به نظرم رسيد در ابتدا به مقدمه كوتاهي از تحوالت زندگي 
بش��ر و علل و عواملي كه موجب آن مي شود، اشاره كنم. تا 
آنجا كه تاريخ نشان مي دهد و بيش از تاريخ، منابع ديني، 
الهي و وحياني گواهي مي دهند زندگي بشر دائماً در حال 
تحول بوده است. اساساً سنت الهي در اين عالم بر تحول است 
و اگر در دوراني اين تحول آرام بوده و ثبات نسبي پيدا كرده، 
جاي تعجب دارد. جامعه انساني همچون طفلي است كه 
دائماً از حالت شيرخوارگي در حال تبديل به جواني برومند 
اس��ت. در حالت كالن اين تحوالت غالباً در جهت مثبت و 
افزايش همياري ها و همكاري ها بوده و البته در زمان هايي 
هم تحت تأثير عوامل مختلف دچار درگيري مي شود. در اين 
تحوالت آنچه به سرعت و در مدت كوتاهي رخ داده و بعد هم 
نسبتاً آثارش به مدت قابل توجهي باقي مانده يا اميد است 
باقي بماند تحت عنوان »انقالب« مطرح مي ش��ود. بخش 
عظيمي از مباحث جامعه شناسي درباره تحوالت انقالبات 
زندگي بش��ر اس��ت. در اين مباحث به چگونگي رخ دادن 
انقالبات، عوامل و شرايطي مؤثر و نقش آفرين، تأثير افراد و 
گروه ها، سهم نيازهاي مادي، فكري، عقيدتي يا ايدئولوژيك 
پرداخته شده است. متأسفانه در كشور ما، مخصوصاً در ميان 
انديشمندان ديني، چندان از اين مباحث استقبال نشده 
است. نمونه اين مباحث را مي توان در كتاب عالمه مطهري 

با نام »جامعه و تاريخ« مشاهده كرد. 
شايد بيشتر از 90 درصد انقالباتي كه واقع شده، تحت تأثير 
عوامل مادي و جسماني بوده است؛ گاهي هم عوامل ارزشي 
در كنار اينها، در سريع تر انجام گرفتن تحوالت يا زودتر به 
نتيجه رسيدن آنها تأثير مي گذاش��ت. بررسي اينها بحث 
طوالني مي خواهد كه بسياري از دانشمندان جامعه شناس 
جهان به آنها پرداخته اند و آثار خوبي هم توليد شده، گويا 
اكثر اين آثار از گرايش و حب و بغض ش��خصي هم خالي 
نبوده است. شايد يكي از آثار نسبتاً منصفانه اي كه همه ما 
با آن آشنا هستيم »تاريخ تمدن اسالم و عرب« از »گوستاو 
لوبون« فرانسوي است. از اين دست كتاب ها در مغرب زمين 
زياد اس��ت اما براي ما تنه��ا يكي، دوتا ترجمه ش��ده و در 

دسترس است. 
  آغاز استعمار با كشف نيروي بخار

در اين دو قرن اخير تعدادي از اين تحوالت س��ريع، يعني 
انقالب ها، در عالم و بيشتر در اروپا آغاز شده است. عواملش 
هم مختلف است. در ابتداي اين تحوالت شايد كسي قصد 
انقالب نداشت، حوادثي پيش آمد و حركتي در جامعه ايجاد 
و موجب ش��د كه گروهي عالقه مند به ايجاد اين تحوالت 
شوند و بعد به انقالب برسند. ازجمله، انقالبي است كه در 
اثر كشف نيروي بخار و استفاده از آن در ماشين هاي دريايي 
و ساير ماشين ها، رخ داد. نيروي بخار را همه مي شناختند 
اما اينكه در زندگي عمومي از اين نيرو استفاده شود معمول 
نبود. براي اولين ب��ار اروپايي ها به اين پ��ي بردند. يكي از 
مهم ترين پديده هايي كه پس از كش��ف اين نيرو به وجود 
آمد، كش��تي هايي بود كه به جاي پاروزني از نيروي بخار 
استفاده مي  كردند. با اين اكتش��اف، بسياري از كشورهاي 
اروپايي به سمت كشتي هاي بخار رفتند و با استفاده از اين 
كش��تي ها نيروهاي نظامي و دفاعي دريايي ساختند و از 
آنها براي حمالت به كشورهاي ديگر استفاده كردند. يكي 
از كشورهايي كه بيش��تر از همه از اين نيرو استفاده كرد و 
باعث رونق استعمار در جهان شد، انگلستان است. انگليس 
در اثر استفاده از اين نيرو و كشتي هاي جنگي، بسياري از 
كشورهايي را كه در ساحل دريا بود، تسخير و منافعشان را 
مصادره كرد. در آن زمان در مش��رق زمين دو كشور بسيار 
مهم بود كه هم از نظر س��ابقه تمدن و هم از نظر صنعت، 
جمعيت و منابع طبيعي ممتاز بوده و هنوز هم كمابيش اين 
را حفظ كرده اند، يكي چين و يكي هندوستان. انگليس ها 
با استفاده از همين نيروي دريايي توانستند ابتدا سواحل 
هند را و بعد هم دولت آن را تسخير كنند. بعد هم به چين 
دست اندازي كردند. كساني كه به واسطه استعمار، قدرت 
و ثروت پيدا كردند، انگيزه سلطه جويي ش��ان افزوده شد و 
خواستند تمام دنيا را بگيرند. سواحل آفريقا را گرفتند. از 
اقيانوس هند، هند را گرفتند و كشورهاي ساحلي آسيا را از 

هند، چين و ويتنام تحت تأثير خودشان قرار دادند و از منبع 
آنها بهره ها بردند. 

انقالبات ديگري هم قبل و بعد از اين اتفاق افتاد كه آنها هم 
در تاريخ مشهور، ممتاز و چشمگير شده است. بعضي از اين 
انقالب ها در جهت توسعه سلطه و اس��تفاده از انسان هاي 
ديگر بوده است كه نمونه هاي آن بس��يار است و هنوز هم 
ادامه دارد. كش��ورهايي كه خودش��ان را از نظ��ر تجارت، 
صنعت، علم و سياست برتر مي دانند درصدد هستند كه كل 

كشورهاي اسالمي را در استعمار خودشان دربياورند. 
  انقالب هايي با منشأ غيرمادي

در كنار اينها هم تاريخ و هم منابع ديني نشان مي دهد كه 
گاهي جنگ ها، تحوالت و انقالبات در اثر عوامل غيرمادي، 
يعني بيشتر با جنبه روحي، ارزشي و معنوي پيدا شده اند. 
اين ارزش ها گاهي حق و گاهي باطل بوده اند، ولي به هرحال 
سلس��له ارزش هايي بود كه صاحبانشان خواستند اينها را 
توس��عه دهند. عموماً اين نوع از انقالب��ات را »انقالب هاي 
فرهنگي« مي نامند. جنگ هايي كه در اثر نژادپرس��تي به 
وجود آمد، نمونه اي از اين تحوالت است. اين جنگ ها سابقه 
طوالن��ي اي دارند. اما در عصر ما، ي��ك جنگ ايدئولوژيك 
و نژادپرس��تانه در قلب اروپا با عنوان فاشيسم و نازيسم بر 
سر برتري نژاد آلماني بر ساير نژادهاي اروپايي و بلكه ساير 
نژادهاي جهان ب��ه رهبري هيتلر به راه افت��اد. آنها معتقد 
بودند نژاد ما برترين نژاد اس��ت فلذا ما باي��د آقاي جهان 
باشيم. با همين منطق، از كشورهاي همسايه، مجارستان 
و روماني گرفتند و رفتند تا جنگ جهاني دوم به راه افتاد. 
اين يك تحول بود كه از عوامل ارزشي اما ارزش هاي منفي 

نشئت مي گرفت. 
  فلسفه جهاد در اديان

قبل از اينها هم چنين جنگ هايي بر اساس ارزش هايي كه 
در ميان آنها ارزش مثبت هم وجود داش��ته، موجود است. 
آغازگران اين تحوالت ابتدا سعي مي كردند ارزش هايي كه 
خودشان پذيرفته بودند و صالح بش��ر را در آنها مي ديدند 
ترويج كنند، اما كساني مانع مي ش��دند. تا درگيري ها در 
سطح بحث و مناظره بود مشكل چنداني به وجود نمي آمد، 

اما گاهي مخالفين كه مي ديدند اگر اين ارزش ها رواج پيدا 
كند، منافعشان به خطر مي افتد دست به فعاليت هاي نظامي 
مي زدند. اين فعاليت هاي نظامي به ضرر همه بشريت تمام 
مي ش��د. اگر اينها نمي گذاش��تند آن ارزش ه��اي مثبت 
گسترش پيدا كند، انسان ها از آنها بي بهره مي ماندند. لذا اين 
ارزش ها و اهميت آن براي بشر ايجاب مي كرد، براي دفاع از 
صاحب ارزش ها و دفاع از گسترش ارزش ها در عالم به جهاد 
با دش��من بپردازند. جهادي كه در اديان و مهم ترينش در 

اسالم آمده، اساسش اين است. 
  جنگ هاي منفعت طلبانه به بهانه اسالم

تاريخ اسالم را نگاه كنيد كاماًل نشان مي دهد كه جنگ ها 

چگونه بين مس��لمانان ش��روع شد، مش��ركين بودند كه 
مس��لمانان را آواره كردند و آنها را از شهرها بيرون كردند. 
ابتدا هجرت و بعد هم جنگ هايي بين مسلمانان و مشركين 
اتفاق افتاد. اما اين جنگ ها، هم از تعداد نفرات و هم امكانات 
محدود بود و هيچ كدام را نمي توان انقالب ناميد. بين پرانتز 
عرض كنم كه در طول تاريخ كساني با انگيزه هاي مادي و 
براي سلطه جويي و تأمين زندگي حيواني شان به نام دين، 
اسالم و جهاد اسالمي جنگ راه انداختند، اما هدفشان جز 
تأمين منافع خ��ود، گروه، فاميل و قوم خود نبوده اس��ت. 
مثل جنگ هايي كه كساني به نام اسالم كردند درحالي كه 
نه خودشان به اسالم عالقه اي داش��تند و نه حقيقتاً براي 
اسالم خدمتي مي كردند اما براي اينكه از نيروي مسلمانان 
استفاده كنند، مي گفتند اس��المي. نمونه اش جنگ هايي 
است كه در قرن هاي اخير اتفاق افتاد. امپراتوري عثماني با 
سوءاستفاده از نام اسالم و جنگ هاي اسالمي جنگ هايي را 
ابتدا در تركيه و بعد از تسخير كل تركيه در روم شرقي آغاز 
كردند و تا روماني، مجارستان، بلغارستان و بعد هم تا قلب 
اروپا و اتريش پيش رفتند و به اين نحوه امپراتوري عثماني 
را به نام يك حرك��ت ديني و اس��المي از تركيه، به عنوان 
كشوری شرقي، تا نيمه اروپا گسترش دادند. مردم مسلمان 
به خاطر دينش��ان در اين جنگ ها ش��ركت مي كردند، اما 
سردمداران نه عالقه اي به دين داشتند و نه خودشان عمل 
به دين مي كردند. آنچه ما از اينها س��راغ داريم جنگ ها و 
انقالباتي است كه كمابيش چاشني فرهنگي و ديني داشته، 
ولي هيچ كدام را نمي توان انقالب ]و جنگ ديني و اسالمي 
خواند[، بلكه جنگ هايي محلي بوده ان��د كه وقتي در آنها 
طرفي پيروز مي شد، براي ده ها سال قسمتي از خاك هاي 
ديگر را به خود ضميمه مي كرد تا دولت قوي تري داش��ته 

باشد. گاهي هم شكست مي خوردند. 
  غلبه دنياپرستان در تحوالت

در جنگ ها و انقالبات، عمدتاً دنياپرس��تان غلبه داشتند. 
حتي در انقالبات صنعتي، علمي و تجاري باز هم دنيامداران 
غالب مي شدند. به عنوان مثال براي نخستين بار ثروتمندان 
و پولدارها بودند كه از اس��لحه هاي بخاري و گرم استفاده 
كردند. اصاًل علت شكست عثماني ها در جنگ هاي صليبي 
همين بود كه اروپايي ها سالح گرم اختراع كرده بودند و اينها 

هنوز با شمشير مي جنگيدند. 
  بي نظير بودن انقالب اسالمي در تاريخ

در تاريخ، به جز حركت رسول اكرم)ص( در عربستان، پيدا 
كردن انقالبي كه بر اساس مفاهيم جامعه شناختي بتوانيم 
آن را انقالب ديني بناميم خيلي مشكل است. تا آنجا كه در 
آثار تاريخ دانان و جامعه شناسان ديده ام و اطالعات ضعيفم 
از تاريخ بي��ان مي كند، نظير حركت صري��ح اجتماعي اي 
مانند انقالب اس��المي را كه در مدت كوتاه��ي آن هم بر 
اساس يك ايده ديني كه در ذيل جنگ ها، جنگ ارزشي و 
در ذيل ارزش ها، ارزش مثبت و در ميان ارزش ها، برخاسته 
از ارزش هاي الهي و خدايي مطلق باش��د و منطبق با دين 
و ايدئولوژي صحيح به ثمر برس��د و آثارش كاماًل روش��ن 
و حداقل به مدت 40 س��ال ادامه داش��ته باشد، به سختي 
مي توان يافت. اين انقالب با س��اير انقالب ه��اي تجاري، 
علمي، سياسي، استعماري و... تفاوت هايي دارد. خب ما االن 
نشسته ايم اينجا و مي بينيم عامل اصلي اين انقالب، رهبري 
عالمي ديني بود كه بر اساس دين و براي احياي ارزش هاي 
دين قيام كرد. س��خنش از روز اول اس��الم بود و تا آخرين 
روزي كه از دنيا رفت همين شعار را تكرار مي كرد. براي ما 
اين واضح است اما براي يك جامعه شناس و تاريخ نويس به 
اين سادگي قابل باور نيس��ت كه يك آخوند بتواند چنين 

انقالبي را برپا كند. 
  پيروزي انقالب در اوج ناباوري

ش��رايط ذهني جامعه ما وقتي كه امام)ره( قي��ام كرد به 
گونه اي بود كه اصاًل باور نداشت، اين قيام مي تواند به ثمر 
بنشيند. اكثريت معتقد بودند اين قيام يا شكست مي خورد 
يا امام)ره( را به ش��هادت مي رس��انند يا فقط تا وقتي كه 
امام)ره( زنده باشد، ادامه خواهد داشت. حتي در بين كساني 
كه بزرگ مراجع و علما شناخته مي شدند، كساني بودند كه 

باورشان نمي شد اين انقالب پيروز شود. آنها نگران بودند 
با شكس��ت نهضت، وضع بدتر و با تسلط دشمنان، جلوي 
همان آزادي هاي ديني مختصري هم كه بود، گرفته شود. 
ولي از عجايب عالم كه واقع��اً بايد به صورت علمي و دقيق 
تحليل شود، عواملي است كه در اوج ناباوري همه موجب 
پيشرفت و به ثمر رسيدن اين انقالب شد. من حاال نه تاريخ 
را مي خواهم بگويم و نه مي خواهم تحليل تاريخ كنم و علل و 
عوامل را بربشمارم. اينها كار جامعه شناس ها و كساني است 
كه تخصص آن را دارند. من به عنوان كسي كه چند روزي 
بيش��تر از عمرش باقي نمانده، وظيفه اي احساس مي كنم 
كه در همين فرصت مي خواهم آن را طرح كنم. مسئله اي 
كه مي خواهم بيان كنم كمتر گفته مي ش��ود و حتي براي 
كساني كه خودشان دست اندركار اين انقالب بوده و در به 
ثمر رسيدن و پياده كردن ارزش هاي انقالب و برقراري آن 

مؤثر بوده اند، آنطور كه بايد و شايد جا نيفتاده است. 
  نسل امروز با پاسخ هاي قديمي قانع نمي شود

امروز جامعه ما بر اثر س��ير تكوين��ي اش در عمر جواني به 
سر مي برد. اگر با طفلي كه به جواني رسيده است، مقايسه 
كنيم دوران بچگي و رفتارهاي خردساالنه و هوسبازانه اش 
گذش��ته اس��ت. امروز جامعه ما به حدي رسيده كه حتي 
بچه هاي كوچك ما هم سؤاالتي مي پرسند كه قديمي ها به 
ذهنشان نمي رسيد. اين نسل ديگر با خيلي از جواب هايي 
كه مي شد قديمي ها را قانع كرد، قانع نمي شود. جواب هاي 
عميق، قانع كننده و دلنشين مي خواهد تا مباني فكري اش را 
بر اساس آن محكم كند. آنها به سادگي چيزي را نمي پذيرند. 
اين ويژگي دوران نوجواني و جواني جامعه انس��اني است. 
البته اقش��ار مختلف جامع��ه همگي اينطور نيس��تند كه 
آمادگي حل عميق مسائل را داشته باشند. خيلي ها دنبال 
اين هستند كه زندگي شان را جلو ببرند و سرگرمي اي داشته 
باشند و بيش از اين اصالً چيزي را دنبال نمي كنند. ولي خب 
هستند كساني كه سؤاالت عجيب وغريبي مي پرسند. من 
اشخاص عالي اي سراغ دارم كه مي گويند ما از پس سؤاالت 
بچه هايمان هم برنمي آييم. اين ويژگي دوران جواني بشريت 
است، اگر از اين نعمت درست استفاده شود آنقدر نعمت هاي 
الهي گس��ترش پيدا مي كند و انسان ها از كميت و كيفيت 
ترقي مي كنند كه قابل محاس��به نيس��ت. البته همانطور 
كه يك جوان مي تواند از نيروي بدني اش اس��تفاده كند تا 
جنايت هايي بكند، اگر به اين دوران هم توجه صحيح نشود 
به انحطاط مي انجامد. زندگي انسان ها همينطور است. هيچ 
دوره اي را نمي توان نشان داد كه عمده جامعه افراد صالحي 
بوده اند اما عكسش شايد بوده است. َوَمْن آَمَن  َوَما آَمَن َمَعُه 
إاَِلاّ َقلِيٌل. ولي باالخره اين اس��تعداد وجود دارد و كس��اني 
كه دلسوز خودشان و ديگران هستند بايد سعي كنند راه 
تكامل و بهره برداري از اين نعمت ها را پيدا كنند و با صبر و 
حوصله آن راه را بپيمايند، تا هرچه بيشتر و بهتر به كماالت 

انساني نائل شوند. 
  سؤاالت مهمي كه بايد به جوانان پاسخ دهيم

بنده مي خواه��م اول اي��ن را مطرح كنم ك��ه اين انقالب 
اسالمي تقريباً منحصربه فرد است، جوهر اصلي اين انقالب 
هم آنطور كه امام)ره( و ياران نزديكشان مي گويند دين و 
ارزش هاي اسالمي بود. اما اين براي همه به ويژه جوان امروز 
كه مي خواهد مسائل را با دليل متقن بپذيرد و صرفاً گفتار 

ديگران را تقليد نكند، قابل قبول نيست. 
سؤال اول: آيا بايد دين را در امور سياسي و اجتماعي 

دخالت دهيم؟
اولين سؤال او اين اس��ت كه اصاًل اينكه مي گويند دين در 
اين انقالب مؤثر بوده، كار درستي است؟ اصاًل دين بايد در 
تحوالت اجتماعي و انقالب دخالت داشته باشد؟ در خيلي 
از اين رس��انه هاي مجازي دائماً اين پخش مي شود. بخش 
عظيمي از لجن پراكني ها اين است كه اصاًل دين چه ربطي 
به مسائل سياسي و انقالب دارد؟ دين يعني نماز بخوانيد، 
به فقرا كمك كنيد، دروغ نگوييد، مهربان باش��يد، با خدا 
باشيد و... چه كار دارد به مبارزه، زندان، تبعيد و شهادت؟! 
اين حرف ها از كجا آمده كه دين بايد نسلي را تربيت كند 
كه آرزويش ش��هادت باشد؟ پس س��ؤال اول اين است كه 
اصاًل ش��ايد اين ش��عارها دروغ و بي خود بود؛ امام)ره( به 
عنواني يك نابغه و شخصيت تاريخي، كاري و حركتي را در 
اجتماع شروع كرد و نامش هم در تاريخ ماند اما آيا واقعاً كار 
او صحيح بود؟ آيا ما هم بايد كار او را دنبال كنيم و دين را در 
مسائل سياسي و اجتماعي دخالت دهيم؟ اين سؤالي است 
كه امروز دشمنان ما آن را مي پرورانند و مي خواهند نسل 
آينده ما را با اين سؤاالت نسبت به دينشان و آن اسالمي كه 
انقالب اسالمي و امام)ره( براي مردم به ارمغان آورد بدبين 
كنند. اين س��ؤال امروز در ذهن جوان ما است. آنها امروز 
مي انديشند كه شايد پدران ما اشتباه كردند و بي خود اين 
راه را رفتند و اگر ما به نوع ديگري رفتار مي كرديم اين همه 
جوان و ايراني شهيد نمي شدند و اين همه جانباز نداشتيم! 

بيانيه گام دوم یعنی روش امام)ره( تمام شدني نيست
طرح 4 سؤال اساسي درباره گذشته و آينده انقالب اسالمي در سخنراني عالمه مصباح يزدي
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حضرت آيت اهلل مصباح يزدي، رئيس مؤسس�ه آموزش�ي و پژوهش�ي ام�ام خميني)ره( در جمع دانش�جويان 
و طالب ط�رح واليت در مش�هد مقدس س�خنراني مهمي درب�اره انقالب اس�المي و آينده آن بر اس�اس بيانيه 
گام دوم انق�الب اي�راد فرمودن�د. ايش�ان در اين س�خنراني ضم�ن مقايس�ه انقالب اس�المي ب�ا انقالب هاي 

جهان و برش�ماردن وجوه تمايزآفرين، به طرح س�ؤاالتي مهم در مس�ير تربيت و پاس�خگويي به نس�ل آينده 
انق�الب و واكاوي روش  هاي پاس�خگويي به س�ؤاالت جوان�ان پرداختند. متن كام�ل بيانات معظم ل�ه كه براي 
نخس�تين ب�ار در روزنامه »ج�وان« به ص�ورت كام�ل پي�اده و تنظيم ش�ده اس�ت، در ادامه تقدي�م مي گردد.

ما تازه يك گام را برداشته ايم، اين انقالب 
دائمي خواه�د ب�ود. عامل اي�ن انقالب 
فطري، تغييرناپذير و ثابت است. آن عامل 
شرايطي را مهيا ديد و انقالب شد و ما بايد 
شرايط را حفظ كنيم تا عامل اثر خودش 
را ببخش�د و اين روح انقالب و رفتارهاي 
انقالبي تا ظهور ولي عصر)عج( ادامه پيدا 
كند؛ چراكه هر قدمي از اين انقالب، زمينه 
را براي ظه�ور آن حضرت فراهم مي كند

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

اگر بخواهيم اين حرف ها را جواب دهيم، بايد چه كار 
كنيم؟ باي��د برويم با آنها بجنگي��م؟ بايد آمپولي و 
دارويي به آنها تزريق كنيم تا فكرشان عوض شود؟ 
بگوييم از فالن كس تقليد كنيد؟ اين خياالت بچگانه 
است! فكر و اعتقادات را كه با اين حرف ها نمي توان 
تغيير داد. شايد نسل قديم اين را مي  پذيرفت و زود 
تحت تأثير واقع مي شد اما نس��ل جوان ما اينطور 

نيستند. اين حرف ها جواب صحيح مي خواهد. 
س�ؤال دوم: روش انقالب اسالمي در دخالت 
دادن دين در امور سياسي و اجتماعي صحيح 

بود؟
سؤال دومي كه امروز بايد به جوانمان پاسخ بدهيم 
اين است كه اگر فرض كنيم دخالت دادن دين در 
امور اجتماعي و سياسي صحيح است، با چه شيوه اي 
و چه اس��تراتژي اي بايد دين را در امور سياس��ي و 
اجتماعي دخالت داد و چه تاكتيك هايي را بايد به 
كار بگيريم تا كمترين ضرر را داشته باشد. به عبارت 
ديگر اگر به سؤال نخست جواب مثبت داديم، تازه 
به اين سؤال مي رسيم كه آيا روش انقالب اسالمي، 

روش صحيحي است يا نه؟!
سؤال سوم: آيا ما هم بايد روش هاي امام)ره( 

را ادامه دهيم؟
اما سؤال س��وم؛ فرض كنيم روش انقالب اسالمي 
صحيح بود و كار درس��تي ك��رد و نتيجه اش امروز 
بهره مندي ما از اين نظام اسالمي است. اما آيا امروز 
هم بايد همان روش را ادامه دهي��م يا اينكه چون 
ش��رايط عوض شده اس��ت بايد روش ديگري را در 
پيش بگيري��م؟ روش هاي اجتماعي كه هميش��ه 
يكس��ان و ثابت نيستند؛ ش��رايط اجتماعي گاهي 
اقتضا مي كند، روش هاي جديدي به كار ببريم. با اين 
وجود آيا نياز است كه ما همان روش ها و شعارهاي 
انقالب را ادامه بدهيم و حمايت كنيم يا بايد بگرديم 
تا شايد روش هاي بهتر با ضرر كمتر و منفعت بيشتر 

پيدا كنيم؟
اين سه سؤال شايد در بين حزب اللهي ها مخالفي 
نداش��ته باش��د، اما طرفداران زي��ادي دارد و اين 
سؤاالت را مرتباً در رس��انه هاي خارجي، كتاب ها و 
نوشته هايشان مطرح و به جوان ما تزريق مي كنند. 
شايد ما در ظاهر كار هم اين س��ؤاالت را مستقيم 
نبينيم و نفهميم اما روح حاكم بر آن همين هاست. 
بعضي ها مي گويند اصاًل امام بي خود انقالب كرد، با 
تفسيرهاي مختلفي كه از امام دارند مي گويند حاال 
امام كاري كرد. دوم اينكه به فرض كار امام صحيح 
بود، چه لزومي دارد ما ه��م آن كار را ادامه دهيم؟ 
سوم اينكه اگر ما بخواهيم همان كار را ادامه دهيم، 
چرا بايد همان روش را ادامه داد، شايد بتوان راه هاي 
بهتري با آسايش بيشتر پيدا كرد كه جنگ، جهاد و 

شهادت هم نخواهد؟! كي گفته ما هميشه بايد شهيد 
بدهيم و جهاد كنيم؟ اين س��ؤاالت جدي است. ما 
اگر بخواهيم و دوست داشته باشيم كه نسل آينده 
ما اسالم انقالبي را باور داش��ته باشد و در مسيرش 
با اس��تفاده از روش هاي امام)ره( كار كند بايد اين 

سؤاالت را پاسخ دهيم. 
س�ؤال چهارم: ب�ا چه مت�د و روش�ي بايد به 

سؤاالت فوق جواب داد؟
من بر اساس اين سه سؤال يك سؤال چهارمي را هم 
خودم مطرح مي كنم و آن اين است كه با چه متد و 
روشي مي توان به اين سؤاالت پاسخ داد. اين سؤال 
خيلي مهمي است. ما چگونه بايد جواب صحيح را 
پيدا كنيم؟ اگر بگوييم از فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري استفاده مي كنيم كه در فالن بيانيه و فالن 
سخنراني اشاره كرده اند، خب طرف مي گويد، چه 
كسي گفته بايد حرف هاي ايش��ان را قبول كنيم؟ 
بگوييم قرآن و حديث مي گويد خب ش��ايد طرف 
اصاًل قرآن را قبول نداشته باشد يا اگر قبول داشته 
باشد معنا و تفسيرش را اينگونه قبول نداشته باشد 

و تفسير ديگري از آن داشته باش��د. در آيات قرآن 
چيزهايي مي توان تفس��ير كرد كه حتي خوارج و 
منافقين هم براي كش��تن حضرت عل��ي)ع( از آن 
استفاده مي كردند. در قرآن آيات متشابهي هست 
كه تفسيرهاي مختلفي مي توان براي آن ارائه داد 
كه نتيجه را از زمين تا آس��مان متف��اوت مي كند. 
پس نمي توان از قرآن كه طرف يا اصاًل قبول ندارد يا 

تفسير متفاوتي دارد، استفاده كرد. 
  بيانيه گام دوم يعني انقالب تمام نشده است

اول هم عرض كردم كه جوان امروز ما آنطور نيست 
كه سريع و زود و تعبداً چيزي را بپذيرد. مي خواهد 
فهم كند و قانع ش��ود. اگر فهم و عقل ما گفت برو 
س��راغ قرآن، اين حرف ديگري است و به تبعيت از 
عقل مي رويم سراغ قرآن اما تا عقل قانع نشده است، 
چگونه برويم س��راغ قرآن، حديث و كالم رهبري و 
امام)ره(؟ خيلي از جوان ها امروز مي گويند، اين همه 
قبول و روي چشم ما اما دورانش گذشت، هر انقالبي 
حياتي دارد و مرگي. 40 س��ال از انقالب گذش��ت 
و دوره اش تمام ش��د، ك��ي گفته ما هن��وز بايد آن 
حرف ها و شعارها را قبول كنيم؟ يكي از حكمت هاي 
صدور بيانيه گام دوم پاسخ به اين سؤال هاست كه 
نخير دوره آن حرف ها نگذشته و ما تازه يك گام را 
برداشته ايم، اين انقالب دائمي خواهد بود. عامل اين 
انقالب فطري، تغييرناپذير و ثابت اس��ت. آن عامل 
شرايطي را مهيا ديد و انقالب شد و ما بايد شرايط را 
حفظ كنيم تا عامل اثر خودش را ببخشد و اين روح 
انقالب و رفتارهاي انقالبي تا ظهور ولي عصر)عج( 
ادامه پيدا كند؛ چراكه هر قدمي از اين انقالب، زمينه 
را براي ظهور آن حضرت فراهم مي كند. اين تصور 

ماست ولي هركسي كه اينطور قانع نمي شود. 
  زندگي راحت، منطق همه  تش�كيك ها در 

انقالب
يكي از ش��عارهايي كه امروز خيلي ه��م در ميان 
جامعه مشتري پيدا كرده، اين است كه مي گويند 
عقل من مي گوي��د راحت زندگي ك��ن، مي گويد 
هرچه را موجب راحتي مي ش��ود، بپذير. كي گفته 
بايد خودت را به خطر بيندازي و آماده شوي براي 
ش��هادت؟  اين را آقاي قرائتي كه ما شاگرد ايشان 
هستيم، مي گويند كه دلم مي خواهد زيادي گوش 
كنيد؛ ايش��ان مي فرمايند اين دس��تاويزهايي كه 
براي تش��كيك انقالب از آن سوءاستفاده مي كنند 
و ب��ا زبان ها و بيانات مختلف و در س��طوح مختلف 
از تئاتر و فيلم و س��ينما گرفته ت��ا مطالب علمي و 
فلسفي و جامعه شناختي مي گويند همه يك روح 
دارد و آن اين اس��ت كه ما بايد در اين زندگي دنيا 
خوش بگذرانيم، يعني خوب بپوش��يم، خوب لذت 
جنس��ي ببريم و خوب هم بخوابيم. روح همه اينها 

همين است.  
  سؤال اساسي: انسان چيست و كمال انسان 

چيست؟
عين اين تصور كه ماهيت ما ماهيت حيواني است. 
لذت همان لذت حيواني اس��ت، گاه��ي در بعضي 
قوي تر و گاه��ي ضعيف تر، اما نوعش لذت اس��ت 
يعني شما هم يك حيواني هستي مثل آنها، بعضي 
از گاو بهتر، بعضي از ش��تر بهتر و بعضي وقت ها هم 
ضعيف تر؛ ولي حيوانيد، فكر چي��ز ديگري نكنيد 

كه خيال است. 
اگر بخواهيم جواب آن سؤاالتي را كه گفتم بدهيم 
اول اين ها را بايد پاسخ دهيم. انسان آيا نوعي حيوان 
است يا ماهيتش چيز ديگري است و همه اين چيزها 
ابزاري است براي رس��يدن به هدف انساني؟ اگر ما 
انسان را نفهميم چيس��ت، در همين دام مي افتيم 
و هركس��ي به نحوي، يك بار با مد لب��اس، يك بار 
با اصالح س��ر و صورت، يك بار با شهوت، يك بار با 
غذا، يك بار با پول و همين طور الي آخر ما را فريب 
مي دهد. اگ��ر بخواهيم در اين دام ه��ا نيفتيم بايد 
بفهميم اينها، ابزاري براي هدف متعالي انسان است 
و تا آنجايي كه مشروع اس��ت و اگر از آن حد تجاوز 

كند ديگر به درد نمي خورد. 
حاصل عرايضم اين اس��ت كه ما باي��د خودمان را 
بشناسيم و بفهميم چه هستيم و كمال وجودي ما 
چيست. كمال وجودي يك گاو بار زيادي بردن است 
اما كمال گوسفند اين نيست بار ببرد، بار بردنش با 
ارزش نيست، او بايد شير و گوشت خوب بدهد. ما 
چه هستيم؟ كمال ما چيست؟ بايد خودمان و كمال 
حقيقي مان را بشناس��يم و بعد راه رسيدن به آن را 
اول با عقل و بعد در س��ايه عقل، از وحي بشناسيم. 
ضميمه كردن عقل و وحي يعني اسالم و اگر اينها 
را درست شناختيم آن وقت وجدانمان قانع شده و 
پايه انسانيت ما ساخته مي شود و مي توان روي آن 
كاخ ساخت. اما اگر اين پايه لرزان باشد، به محض 
اينكه بخواهيم يك طبقه روي آن بس��ازيم، خراب 
شده و شكس��ت مي خوريم، چيزي كه بسياري از 
مردم دنيا به آن مبتال هستند. بنابراين اول ما بايد 
شناخت خودمان را نسبت به خود و هستي و خدا 

به يقين برسانيم.

امروز جامعه ما بر اثر سير تكويني اش 
در عمر جواني به س�ر مي برد. اگر با 
طفلي كه به جواني رس�يده اس�ت، 
مقايس�ه كني�م دوران بچگ�ي و 
رفتارهاي خردساالنه و هوسبازانه اش 
گذشته است. امروز جامعه ما به حدي 
رسيده كه حتي بچه هاي كوچك ما 
هم سؤاالتي مي پرسند كه قديمي ها 
به ذهنشان نمي رسيد. اين نسل ديگر 
با خيل�ي از جواب هايي كه مي ش�د 
قديمي ها را قانع كرد، قانع نمي شود. 
جواب ه�اي عمي�ق، قانع كنن�ده 
و دلنش�ين مي خواه�د ت�ا مبان�ي 
فكري اش را بر اساس آن محكم كند


