
9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6127 چهارش��نبهاولبهمن1399| 6جمادیالثانی1442|

 به نظر شما راه حل اين مشكل چيست؟
كار از همان جايي كه اختالل در آن ايجاد ش��ده است 
بايد دنبال ش��ود، به همين دليل رهبري در س��ال 70 
وقتي شبيه به همين س��ؤال را از ايشان مي پرسند كه 
مي خواهيد چه كنيد؟ ايشان مي فرمايند ما مي خواهيم 
به سمت دولت اس��المي برويم و بعد كش��ور و جامعه 
اسالمي و بعد دنياي اسالمي. براي اين كار مي فرمايند 
اولين و مهم ترين كار تحول معنوي است، تحول معنوي 
به معناي اين است كه ما يك تغيير و دگرگوني بنيادي 
و دائمي و عميقي در انگيزه  و در نگاه مان به مسائل ايجاد 
كنيم. معنويت در حقيقت آن موتور حركت انسان است 
كه اگر اين موتور روشن باشد و قوي كار كند اين ماشين 
دائماً به سمت جلو با سرعت حركت مي  كند، اين مشكلي 
اس��ت كه وجود داش��ته و االن هم وجود دارد، مسئله 
معنويت خصوص��اً انگيزه مهم تري��ن عامل در حركت 
انسان به صورت فردي و اجتماعي است. يكسري آدم ها  
كاري را در زندگي شخصي شروع مي  كنند، مقداري جلو 
مي روند بعد خسته مي شوند، كار سخت مي شود، موانع 
پيدا مي شود بعد شروع مي كند به محاسبه كه اين كار 
ارزش دارد من آن را ادامه بدهم؟ عمر و نيروي من دارد 
مي رود و نتيجه اي هم نگرفتم، كم كم پاهاي آدم سست 
مي شود، اراده  آدم متزلزل مي شود، نتيجه اين مي شود 
كه حركت آدم كند مي شود و سراغ كار ديگري مي رود. 
بعد نگاه مي كند مي بيند كه عمرش گذش��ته و مسير 
مناسبي را طي نكرده است، درحالي كه اگر انسان اول 
هدفش را درس��ت تعيين كند و بعد به آن هدف ايمان 
بياورد، اين ايمان موجب مي ش��ود كه او انگيزه، صبر، 
ثبات، استقامت و پايداري در كار داشته باشد و در آخر 
هم به آن مي رسد. اينها وعده هاي الهي است كه اگر شما 

صبر و ثبات داشته باشيد به آن خواهيد رسيد. 
مشكل ما اين اس��ت كه انگيزه  طي كردن اين راه را در 
خودمان درست تقويت نكرديم، اين مشكل اول ما بوده 

و هست االن هم همين است. 
بخش دوم اين اس��ت كه ما حاال انگي��زه پيدا كرديم و 
مي خواهيم به خدا برسيم. س��ؤال بعدي اين است كه 
چگونه برسيم؟ چگونه جامعه به س��مت اهداف الهي 
برود؟ اينجا ما نياز به راهنما داري��م، اين راهنمايي در 
مكتب وجود دارد و رهبري مي فرمايد ما بايد به سمت 
فهم كارساز اسالم براي حل مشكالت برويم، فهم كارساز 
يا معرفت كارساز، زماني شكل مي گيرد كه مسئله آدم 
باشد، آدم واقعاً دنبال اين موضوع باشد، اين فهم كارساز  
در صورتي به وجود مي آيد ك��ه انگيزه معنوي و نقطه 
انتهايي انسان كاماًل روشن باشد و دغدغه وجود داشته 
باشد. اگر كسي دغدغه كاري نداشته باشد به نتيجه هم 
نمي رسد، راه را هم پيدا نمي كند اما كسي كه فكر شب و 
روزش يك چيز است و دنبال حل آن مسئله است به آن 
مي رسد،  بنابراين، اين اسالم، اين مكتب، اين آموزه هاي 
امام و رهبري كه براي اين امور هدايتگر است، اينها در 

دسترس اس��ت. اگر مي بينيد در عمل نتيجه  مطلوب 
نيست بايد در اينجا جست وجو كرد كه باز برگرديم به 
مسئله معنويت آن انگيزه  رسيدن، انگيزه قوي نيست 
و وقتي آن نباشد در مرحله بعد مسئله رسيدن به نقشه 
راه و نقشه راهنما اتفاق نمي افتد. البته به نظر بنده حتماً 
اگر انگيزه معنوي باشد انسان راه را هم پيدا مي كند به 
شرطي كه راه و راهنما وجود داش��ته باشد كه راهنما 
وجود دارد، نكته اين اس��ت كه راهنما وجود دارد ولي 
آن انگيزه معنوي بعد از آن بايد تكميل ش��ود با ديدن 
نقشه  راه و راهنمايي هايی كه وجود دارد. اگر سراغ اين 
راهنمايي برويم به تعبير حضرت آقا، سراغ فهِم كارساز 

دين برويم، اين مشكالت قابل حل است. 
 نكته اي گاه�ي وقت ها مطرح مي ش�ود كه 
عدم آمادگي جامعه مانع تحقق اهداف است. 

چقدر با اين حرف موافق هستيد؟
من با اين حرف موافق نيستم چون به نظرم آنهايي كه 
اين حرف را مي زنند صورت مسئله را درست نمي بينند، 
فرض اين مسئله اين است كه ما مي  خواهيم مردم را به 
زور به سمت كاري سوق دهيم، اين حرف درستي است 
منتها اين نگاه، نگاه  غلطي است چون طبق آن مباني 
مردم آن جايگاه را كه گفتم دارند، قرار نيست اين مردم 
برده شوند، خود مردم مي روند و خود مردم بايد بروند، 
شما بايد ببينيد كه چه بايد كرد كه مردم حركت كنند؟ 
نقطه شروع اتفاقاً همين جاست، اين است كه در مردم 
تحولي پيدا شود، از اينجا بايد كار را دنبال كنيم. امروز 
شرايط جامعه ما و مردم ما شرايط بدي نيست، به اين 
معنا كه مردم ما انگيزه هاي استقامت و پايداري دارند، 
انگيزه هاي حضور براي پيشبرد حركت انقالب را دارند، 
ما اين را در وقايع و ح��وادث و تك حادثه ها مي بينيم، 
اگر كسي نمي خواهد به حركت جامعه عميق نگاه كند 
حداقل در بعضي از اتفاقات اين مشاهده مي شود، اينكه 
ش��ما مي بينيد مردم ما در بعضي حوادث همبستگي 
بااليي از خودشان نش��ان مي دهند، اين از كجا نشئت 
گرفته است؟ اين نشان مي دهد مردم زمينه هاي الزم را 
دارند، اينكه مردم جاهايي نسبت به شعارهاي انقالب 
فوق العاده پاسخ مثبت مي دهند. متأسفانه ما بعضي از 
پديده ها را فراموش مي كنيم، اين پديده  ميليون ها نفره  
مردم ما در بدرقه پيكر پاك شهيد سليماني يك پديده  
عجيب بود، بعد از 41 س��ال از انقالب مردم دنبال يك 
شهيد راه افتادند،  خصوصيات اين شهيد چيست؟ بايد 
رمز اين اقبال عمومي مردم، قيام و رستاخيزشان در اين 
تشييع جنازه در سنخيت افكار، اعتقادات و باورهايشان 
با شهيد سليماني را ديد، حاال شما برويد ببينيد شهيد 
سليماني چه كسي بود؟ شهيد سليماني ذوب در اهداف 
انقالب اسالمي بود، ذوب در انقالب اسالمي ، ذوب در 
رهبري و  ذوب در اسالم بود، اينجا آدم مي فهمد كه اين 
مردم آمادگي هاي اوليه را دارن��د و بعد در اين جريان 
طاقت فرساني فشار دش��من در طول اين 41 سال كه 

اگر در دهه اول اين فشار روي مرزهاي ما بود االن اين 
فشار در خانه هاي تك تك آدم هاي اين كشور وارد شده، 
مردم با همه  وجودشان، در زندگي شان، سر سفره شان، 
 در كار و وضعيت بچه هايشان اين فشار را حس مي كنند، 
 علت عدم فروپاشي اين جامعه و حكومت چيست؟ آيا 
دس��تگاه هاي قوي امنيتي و نظامي است؟ اينكه حتي 
زمينه هاي حركت، اعتراض و براندازي هم آماده مي شود 
و دشمن و بعضي   داخلي ها آن را فراهم مي كنند اما مردم 
تا آخر ادامه نمي دهند، اين خيل عظيم مردم كنار اين 
حادثه مي آيد نگاهي مي كند سرك مي كشد و مي رود، 
در ميدان نمي ايستد، دليل آن اين است كه اين مردم 
پاي اين حركت ايس��تاده اند و چيزي بهتر از اين پيدا 

نمي كنند. 
 اينجا بحث تقابل آرمان و واقعيت هم مطرح 
مي شود. اينكه باالخره در اين مسير ما بايد 
به سمت كدام طرف حركت كنيم. اساساً اين 
تقسيم بندي درست است يا نه؟ به خصوص 
زماني كه اي�ن بحث به متن جامع�ه و مردم 

كشيده مي شود. 
اين ه��م كه اش��اره كرديد دوگانه س��ازي اس��ت، اين 
دوگانه سازي ها  نوعي انحراف ذهني ايجاد كردن است، 
بايد هوشمندانه از همان ابتدا مسئله را بررسي كرد نه با 
پذيرش آن فرض، دنبال راه حل باشيم، ولي آيا واقعاً بين 
آرمان و واقعيت دوگانگي وجود دارد؟ اين را بايد كمي 
باز كني��م، اينكه ما مي خواهيم به س��مت يك زندگي 
الهي � انساني برويم، اين يك واقعيت در عالم نيست؟ 
خدا در عالم يك واقعيت نيس��ت؟ راه انبيا در عالم يك 
واقعيت نيست؟ اين اهدافي كه گذاشته شده كه ما به 
آنها برسيم، اينها دست يافتني نيست؟ به اين معنا يك 
واقعيت نيست؟ اصاًل ش��ما وقتي نظام آرمان ها را نگاه 
كنيد از يك سطح متعالي شروع مي ش��ود مي آيد در 
زندگي مردم نمود پيدا مي كند، من در آن قسمت هاي 
قبلي عرض كردم اينكه اين مردم مي خواهند كه انتقام 
خون سليماني گرفته شود، اين واقعيت نيست؟ ما چرا 
واقعيات را نمي بينيم؟ واقعياتي كه از ميليون ها دهان در 
اين كشور فرياد شد، آخر چقدر آدم بايد ناشنوا باشد! نه 
اينها واقعيت نيست، بعد مي گوييم مردم خسته هستند! 
يك عده در اين كشور از راه جنگ هراسي از مردم رأي 
گرفتند و دنبال اين هم هستند، مردم مي گويند اشكال 
ندارد، اوضاع اقتصادي بس��امان نيس��ت مهم نيست، 
جنگ نشود! بچه ما بيكار باشد بهتر از اين است كه زير 
خاك باش��د! عده اي بعضي حرف ها را دميدند، همين 
مردم مي گويند انتقام، بعد م��ا در خيابان ها واقعيت ها 
را نديديم؟! اينها نوار بود؟ اينها واقعيت است، 41 سال 
پايداري مردم واقعيت نيست؟ اين خيل جوانان پرانگيزه 

براي كار، تالش و پيشرفت واقعيت نيست؟ 
بله واقعي��ات ديگري هم وج��ود دارد و م��ا مي توانيم 
واقعيات را به چند دسته تقسيم كنيم؛ يكي واقعيت هاي 

حجت االسالم ثقفي مسئول بنياد فرهنگ و انديشه انقالب اسالمي در گفت وگو با »جوان«:

 بيانيه گام دوم، طرح عملياتي 
دولت و جامعه اسالمي است

مثبت و ديگري واقعيت هاي محدودكننده، به همين 
دليل به ما مي گويند آنجايي كه از اهداف بلندمدت 
صحبت مي كنيد كه اس��م آن را آرمان مي گذاريد 
اهداف دس��ت يافتني بلندمدت است، چون آرمان 
يك مفهوم تخيل��ي و رؤيايي نيس��ت، آرمان يك 
هدف دست يافتني است، آنجايي كه شما از اهداف 
بلندم��دت در عين ح��ال دس��ت يافتني صحبت 
مي كنيد، آنجا بايد نسبت به موانعي كه پيش پاي 
شماست براي رس��يدن به آن هدف غفلت نكنيد. 
بنابراين يك دوگانه   هم افزا و ي��ك دوگانه  متالئم 
به نام آرمان گرايي و واقع بيني وجود دارد، مقصود 
از آرمان گرايي، گرايش دائمي قلبي به آرما ن هاي 
بلندمدت دست يافتني اس��ت، چون بخشي از اين 
مفاهيم آرماني امروز واقعي��ت دارند كه من موارد 
آن را گفتم كه بايد به آنها توجه كرد و بعد گرايش 
دائمي قلبي به آن آرمان بلندمدت دست يافتني در 
قلب انسان باشد،  اما نسبت به واقعيات محدودكننده 
بايد توجه داش��ت و با يك ديدي واقعيات را ديد و 
اينجاست كه راه رس��يدن به آن آرمان ها از مسير 
همين واقعيات عبور مي كند، واقعياتي كه واقعيات 

محدوده كننده  قابل عبور است. 
  اين واقعيات باعث سردي مردم نسبت به 
شعارهاي اصلي انقالب نمي شود؟ شايد 
بتوان گفت نوعي بي حسي نسبت به اين 

ماجرا ايجاد شود؟
انقالب يك حرف نو براي بش��ر ب��ود و اين نو بودن 
همچنان وجود دارد، اساساً شعارهاي اصلي انقالب 
از جنس شعارهاي كهنه نشدني است، ببينيد هيچ 
وقت شعارهايي مانند عدالت، برادري، صلح، آزادي 
و امثال اينها در عالم كهنه نمي شود، شعار انقالب 
همين هاس��ت؛ پس ما از جهت ش��عارها مشكلي 
نداريم، اينها مخصوص يك نسل خاص  و محدود 
به يك منطقه و گس��تره جغرافيايي هم نيس��ت. 
انقالب اس��المي آمد و اين ش��عارها را پيش برد و 
موفقيت هايي هم داشت، حاال  بحث ديگري تحت 

عنوان دستاوردهاي انقالب مطرح است. 
ممكن اس��ت گفته ش��ود براي تحقق آن شعارها، 
راه هايي كه انقالب پيش��نهاد كرد، اين راه ها پاسخ 
نداد كه م��ا بايد ببيني��م اوالً راه هاي��ي كه انقالب 
پيشنهاد كرده چه بوده است؟ آيا به آنها توجه و عمل 
شده است؟ اگر اينطور است بايد سراغ راه حل  هاي 
ديگري برويم، البته اينكه ما دائماً مراقب باش��يم، 
تصحيح كنيم و مسيرها را اصالح نماييم اين يك 
امر كاماًل پذيرفته  است. ما تصلب در روش ها نداريم 
اما مسئله اين است كه آن خطوط مشي كلي اينها 
هم باز از همان جنس خطوط كلي كهنه  نشدني ها 
هستند، حاال عده اي دارند مي گويند انقالب ديگر 
حرف جديدي ندارد، انقالب تمام شده است و حاال 
بعضي ها از خودش��ان دعوت مي كنند و مي گويند 
حرف نو پيش ماست، خب حرف نو را بياوريد! گفت 
اين سخن تازه بگو! واقعاً شما اگر حرف تازه داريد 
بگوييد! ولي مي بينيم ادعاست، آن هم ادعا مقابل 
يك حركت درخشان،  براي پوشاندن يك حقيقت 
درخشان. اينها آدم  هايي هستند كه خودشان دچار 
خزان زدگي شدند و انقالب را دچار خزان مي بينند. 
 درون تك تك ما همان ش��رك، طاغوت بيروني و 
همان تزلزل هاي دوس��تان ما و آدم هاي شبيه ما 
وجود دارد، مبارزه با اين حتي سخت تر از مواجهه با 
دوستاني است كه در كشور داريم و آنها به آرمان ها 
و اهداف انقالب آن باور و ايمان الزم را ندارند، مردم 
هم همينطور يعني اينكه اگر دعوت به رفاه توسط 
جرياني مي شود، اما اين دعوت خوش عاقبتي نيست، 
مردم بايد اينجا مقابل اين دعوت ها خويشتن داري 
داشته باشند و تحمل كنند، سختي كار اينجاست. 
بنابراين بايد به اينها توجه كرد، م��ا در هر مرحله 

مشكالت مان از اين جنس است. 
ش�ما بر بحث روش تأكيد كرديد، بحث 
روش عدم انسداد در رسيدن به اهداف. 
ما در انقالب اسالمي يك كارنامه 40 ساله 
داريم كه از ابتداي پيروزي انقالب شروع 
شد، سال هاي جنگ و س�ازندگي و بعد 
بحث هاي اصالحات و تا زمان 40 سالگي 
انقالب ك�ه حضرت آقا بح�ث بيانيه گام 
دوم را به عنوان نقشه راه بيان كردند. ما 
چطور مي توانيم اين بيانيه را به خروجي 
روشني براي رس�يدن به اهدافي كه در 
مكتب انقالب اس�المي درج شده است 

تبديل كنيم؟ 
بياني��ه گام دوم جايگاه خاص��ي در مكتب انقالب 
اسالمي دارد و نقش ويژه اي در رسالت هدايتگري 
اين مكتب برعهده گرفته اس��ت. بايد به اين توجه 
كرد و ساير اجزاي اين مكتب را ديد تا جايگاه بيانيه 
گام دوم مشخص شود. يكي از اجزاي اين مكتب در 
مسئله  نقشه راه و روش، طرح پنج مرحله اي بودن 
حركت انقالب اس��ت كه در مقطعي در س��ال 79 
رسماً  و تفصياًل رهبري مطرح فرمودند، البته قبل 
از آن هم سال 70 اجمال آن را مطرح كردند اينكه 
انقالب پنج مرحله دارد، اينكه ما در مرحله س��وم 
هستيم و اينكه دو مرحله باقيمانده را بايد طي كنيم 
و  راه طي كردن همين توجه به معنويات، توجه به 
فهم اسالم به شكل كارساز و امثال اينهاست، اين 
يك قطع��ه از هدايتگري بوده اس��ت، يعني طرح 
كلي حركت انقالب براي تحق��ق دولت، جامعه و 
تمدن اسالمي. اما  از سال 79 تا سال 97، 18 سال 
طول كش��يده و رهبري به يك جمع بندي جديد 
رس��يده اند، بيانيه گام دوم ط��رح عملياتي تحقق 
دولت اسالمي و جامعه اسالمي با توجه به مختصات 
كنوني جامعه ايران است، اين بيانيه به ما مي گويد 
شما اوالً  بايد همين سه مرحله دولت و جامعه تمدن 
را طي كنيد، مي  فرمايد ما در يك مرحله در 40 سال 
گذشته براي رفتن به سمت تمدن به ايستگاه دولت 
اسالمي رسيديم، االن در 40 سال دوم مرحله دوم 
اين حركت بايد شكل بگيرد، اين مرحله يا گام دوم، 

چه تفاوتي با گام اول دارد؟ اين هم بايد ديده شود 
كه محل تفسيرش االن نيس��ت. اما همين بيانيه 
عصاره اي از تمامي تجربيات انقالب اسالمي از گام 
اول است و بعد به ما مي گويد كه چطور بايد اين را 
طي ك��رد، اوالً مي گويد به عظم��ت حادثه انقالب 
اس��المي توجه كنيد. چهار توجه را مي دهد؛ اولي 
مس��ئله توجه به عظمت حادثه انقالب اس��المي 
و ماندگاري اين انقالب اس��ت؛ عظمتي كه پيش 
چشم ماست اما نمي بينيم، مس��ئله دوم عظمت، 
عظمت بركات و دس��تاوردهاي اين انقالب است. 
مسئله سوم عظمت چشم اندازي اس��ت كه ما در 
پيش داريم، ما واقعاً توجه نمي كنيم به اينكه تحقق 
دولت اس��المي در ايران، من ب��ا جرئت و قاطعيت 
به ش��ما عرض مي كنم يك اتفاق بزرگ در تاريخ 
بشريت است، اين چشم  انداز تحقق دولت اسالمي 
است و همچنين جامعه اسالمي، يك اتفاق بزرگ 
در عالم است. مس��ئله چهارم عظمت يك واقعيت 
بس��يار اميدبخش به نام ظرفيت هاي جوان در اين 
كش��ور اس��ت. اين بيانيه به اين چهار نكته اشاره 
مي كند و حاال مي گويد با توجه به اينها ما بياييم راه 
را ادامه دهيم، چطور راه را  ادامه بدهيم؟ اوالً همين 
جوان ها مخاطب هستند به اين معنا كه اين ظرفيت 
استفاده  شده در انقالب از نسل هاي گذشته به نظر 
مي رسد كه ديگر نمي توانند پاسخگوي اين حركت 
شتاب  دهنده  انقالب به سمت جلو باشند به همين 
خاطر جوانان مخاطب هس��تند.  از آن نس��ل هاي 
پيشين آنهايي كه همراه هستند بيايند كمك كنند 
ولي كار را به جوانان بسپارند، اين هم يك نكته در 
اين بيانيه اس��ت كه كار پيش برود و  نكته بعد اين 
است كه اين جوانان در هفت ريل بايد اين حركت را 
جلو ببرند، آن هفت توصيه اي كه رهبري كردند از 
دانش و فناوري تا معنويت و اخالق، اقتصاد، مبارزه 
با فساد، عدالت و سبك زندگي، در اين هفت مسير 

جوانان بايد حركت كنند. 
بحث حضور جوانان هم مسئله اي است كه 

شايد دغدغه روز نظام باشد. 
يك واقعيت اين اس��ت كه  وقتی جوان در گردونه  
مديريت نظ��ام آنچنان راهش باز نيس��ت، چگونه 
بايد وارد گردونه  مديريت شود؟ اين در بيانات بعد 
از بيانيه گام دوم است و در همان بيانات خرداد 98 
آقا با دانش��جويان توضيح داده شد كه شما چطور 
مي توانيد وارد گردونه ش��ويد، اين يك مس��ئله و 
مسئله  ديگر مسئله  مردم است كه اتفاقاً  آن حركت 
جوانان با اين حركت مردم بايد پيوند بخورد؛  مسئله 
ديگر مس��ئله  حوزه ها و روحانيت است كه اين هم 
با رجوع به مكتب جايگاهش مش��خص است و در 
اين زمينه حوزه بايد خودي نشان بدهد، بايد يك 
عرض  اندام و اعالم حضوري در گام دوم كند، هنوز 
ما آن حضور را نديديم. بنابراين در بيان آقا هم هنوز 
منعكس نشده اس��ت و بياناتي كه همان سال هاي 
آخر گام اول با حوزه مطرح كردند اين بود كه شما 
برويد و راجع به اين موضوع فكر كنيد، نتيجه اين 
فكر، طراحي، تصميم، عزم و اينها هنوز آشكار نشده 
است، لذا اين هم يك سرفصل اس��ت كه البته در 
بيانات قبلي آقاست يعني چيزي نيست كه بگوييم 

حوزه نمي داند چه كار بايد كند. 
يكي از س��رفصل ها مردم هستند كه با آن حركت 
حوزه و جوانان بايد ش��كل بگيرد. م��ردم ما بايد 
تصميم بگيرند كه مي خواهند اين راه را ادامه بدهند 
يا نه؟ ما مي گوييم مردم آمادگي هاي خوبي دارند 
اما بايد تصميم بگيرند، ما االن در يك چالش قرار 
داريم، چالش مقابله با نظام سلطه و سازش با نظام 
س��لطه! پرده ها كنار رفته و ابهامات برطرف شده 
است و فضا دارد شفاف مي شود، معلوم مي شود كه 
سازش با نظام سلطه با هر لفافه و هر پوشش و هر 
توجيهي يك حرف بي معناس��ت، به اين شكل كه 
نظام سلطه جز تس��ليم مطلق شما به كمتر از اين 
راضي نيست،  اي مردم شما بايد به عقب برگرديد و 
به قول امروزي ها انقالب اسالمي شود. اين چيزي 
است كه مردم بايد تصميم بگيرند. به نظر من اگر 
مسئله درست با مردم مطرح شود مردم هم درست 
تصميم خواهند گرفت، م��ردم از بلندگوهايي كه 
آنها را خط��اب قرار داده اند دچار تحير هس��تند و 
نمي دانند حرف هاي متعددي كه در كشور از جانب 
بلندگوها زده مي ش��ود كدام درستند؟! مردم اگر 
صداي درست را بش��نوند انتخاب درست خواهند 
كرد، آن صداي درس��ت هنوز در كش��ور ما شكل 
نگرفته است، اين چيزي است كه مردم بايد به آن 

توجه كنند. 
به عنوان سؤال آخر نقش حوزه و دانشگاه 
در ايجاد يك صداي مشترك براي مردم 

چيست؟
اين دو نهاد ح��اال چه بخش ه��اي حكومتي، چه 
وسيع ترش بخش هاي انقالبي و مردمي آن، اگر به 
وظايف شان  طبق اين نقشه راه درست عمل كنند، 
مردم هم به ميدان خواهند آم��د و مردم وقتي به 
ميدان بيايند آنجايي كه بايد اثرگذار باشند، مشكل 
حل خواهد ش��د. يك بخش و مس��ئله مهم دولت 
اس��المي انتخاب هاي مردم اس��ت و  بخش ديگر 
نظارت هاي مردم است،  غير از نظارت هاي نهادهاي 
رسمي نهادينه  شده در دستگاه هاي نظام آنها هم 
نماينده هاي مردم هستند اما نظارت مستقيم مردم 
يعني يك نوع نظارت استصوابي كه خودش مقوله اي 
است كه بايد جدي تر و مؤثرتر در كشور ما مطرح  و 
محقق شود. مس��ئله انتخاب و نظارت دو مجرايي 
اس��ت كه تضمين كننده  اثرگ��ذاري نقش مردم و 
همچنين تحقق بخشي اهداف انقالب يعني دولت 
اسالمي در شرايط فعلي است. اگر اين اتفاق بيفتد 
آن وق��ت گام دوم كه بخ��ش اول آن تحقق دولت 
اسالمي است پيش خواهد رفت. دولت اسالمي كه 
شكل گرفت اين دولت اس��المي و اين مردمي كه 
اين دولت را ايجاد كردند با هم براي اسالمي كردن 

جامعه حركت مي كنند.

انقالب يك حرف نو براي بشر بود و اين نو 
بودن همچنان وجود دارد، اساساً شعارهاي 
اصلي انق�الب از جنس ش�عارهاي كهنه 
نشدني است، ببينيد هيچ وقت شعارهايي 
مانن�د عدالت، ب�رادري، صل�ح، آزادي و 
امثال اينها در عالم كهنه نمي شود، شعار 
انقالب همين هاست؛ انقالب اسالمي آمد 
و اين شعارها را پيش برد و موفقيت هايي 
هم داش�ت، حاال  بح�ث ديگ�ري تحت 
عنوان دستاوردهاي انقالب مطرح است

  مهدي پورصفا
 مكتب و چارچوب ش�ناختي انقالب اسالمي و نسبت 
آن با ساختار نظام جمهوري اسالمي يكي از سؤاالتي 
بوده كه در طول 40 س�ال گذش�ته همواره در س�پهر 
سياسي و شناختي كش�ور مطرح بوده است. برخي از 
اين س�ؤاالت هنوز به صورت جدي پاس�خ داده نشده  
اس�ت و ش�ايد جزو بحث هاي جدي در فضاي فكري 
باش�د. براي پاس�خ به اين س�ؤال و برخي از  سؤاالت 
شبيه به آن  س�راغ حجت االس�الم والمسلمين علي 
ثقف�ي، مس�ئول بني�اد فرهن�گ و انديش�ه انقالب 
اس�المي رفتيم تا در گفت وگ�و با وي مكت�ب انقالب 
اس�المي و چارچ�وب نظ�ري آن و همچنين نس�بت 
آن با برخ�ي مس�ائل روز را  مورد واكاوي ق�رار دهيم. 
آنچه پيش روي شماس�ت، حاصل اين گفت وگوس�ت. 

      
جناب ثقفي! مايلم گفت وگو را با اين سؤال آغاز 
كنم كه انقالب اس�المي مدعي است پتانسيل 
هدايت كامل انس�ان را در قالب ي�ك تمدن و 
مكتب دارد. اكنون و با گذشت بيش از 40 سال 
از انقالب اس�المي چقدر به اي�ن هدف نزديك 

شده ايم؟
 اساساً عنوان مكتب اين معنا را در ذهن تداعي مي كند كه 
راهنمايي دائمي براي انسان هايي كه نياز به راهنمايي دارند 
و انسان هايي كه هدف دارند و براي رسيدن به هدفشان بايد 
مسيري را طي كنند فراهم مي كند. انقالب اسالمي هم يك 
پديده نو و بي نظير است و به همين دليل انقالب اسالمي و 
مكتب انقالب را هم نبايد با تعريف هاي ديگران از انقالب 

تعريف كنيم.  
ابتدا بايد بگويم مكتب انقالب اسالمي يك مجموعه منظم، 
مدون، جامع،كارآم��د، پويا، زنده و پاس��خگوي نيازهاي 
انقالب اسالمي در هر زمان است كه از آموزه هاي امام راحل 
عظيم الشأن و امام حاضر انقالب اسالمي بهره مي برد. سيره  
اين دو امام، روش هدايتگري اين دو امام در قالب بيانات، 
تدبيرها و مسائلي از اين قبيل مجموعه مكتب را شكل داده 
است، بنابراين ما اگر بخواهيم ببينيم اين مكتب كجاست 
مي توانيم نشاني بدهيم بگوييم اين مكتب اينجاست، اين 
بيانات، اين مجموعه منظومه وار انديشه هاي امام و رهبري 
كه در 10 جلد كتاب جمع شده اس��ت، اين مكتب است. 
بنابراين از يك امر مش��خص خارج��ي و متعين خارجي 
صحبت مي كنيم. اين مكتب طبق اين تعريف بايد بتواند 

پاسخگوي نيازها باشد. 
شما گفتيد مكتب بايد پاسخگوي نيازها باشد، 
اگر ما اين مكتب را به عنوان بنيان و شاكله نظام 
جمهوري اس�المي بپذيريم، آيا توانسته است 
به تمام ظرفيت هاي بالفعل خود در حوزه اجرا 

برسد كه بتوان آنها را برشمرد؟
خود اين مكتب مي گويد خير و اعالم مي كند ما به دولت 
اسالمي نرسيديم و فاصله  اي طوالني با دولت اسالمي داريم. 
واقعيات و مشاهدات هم اين را تأييد مي كند. مردم هم اين 
مسئله را گواهي مي كنند و اعتراضات مردم و نارضايتي هاي 
آنها كه عمدتاً نارضايتي هاي بحقي است، اين مسئله را تأييد 
مي كند. بنابراين جواب ما منفي اس��ت، هنوز ما به دولت 
اسالمي نرسيديم، دولت اسالمي اي كه مرحله اي از مراحل 
انقالب است كه بايد طي ش��ود و ما هم بايد از اين مرحله 
عبور كنيم. اگ��ر حكومتي ادعا كند من بر اس��اس فكري 
مي خواهم كشور را اداره كنم بايد آن فكر را شناخت. مكتب 
انقالب اسالمي در اسناد رسمي نظام ما منعكس شده است، 
شما در اصول اوليه قانون اساسي مي بينيد كه گفته شده 
است نظام جمهوري اسالمي نظامي بر پايه ايمان به خدا، 
ايمان به معاد و امامت است و فهرستي از اين اصول و عقايد 
را برشمرده است، اين ايمان به اين اصول جزو مكتب است، 
يك��ي از آن اصول اوليه يا يك��ي از مؤلفه هاي اوليه  مكتب 
است. اينها اثر دارد وقتي مي گوييم اين پايه، اين مبنا و اين 
مباني است، معنايش اين است كه بنا بايد روي اين استوار 
شود، اين بناي كشور ما بايد روي انديشه توحيد بنا شود و 
شكل بگيرد و ساخته شود، اين توحيد در ادامه و امتدادش 
در سطح مديريت و سپس برنامه ها و بعد اجرائيات، چطور 

تجلي مي كند، اين را بايد توضيح داد. 
اصل ديگر توجه به انسان و اصل تكريم و بزرگداشت انسان 
است. اين يك اصل مهم در اسالم و مكتب انقالب اسالمي 
اس��ت. در انقالب اس��المي مردم هم��ه كاره بودند، مردم 
قيام كردند، مردم حكومت قبلي را س��اقط و نظام جديد 
را تأس��يس كردند، مردم در اين 40 س��ال اين انقالب را 
حفظ كردند، مردم در كشور ما محور و تأثيرگذار اصلي و 
نهايي هستند، اين ناشي از توجه به انسان است كه مردم 
خواستند، چيزي كه خواستند محقق شد و رهبران هم از 

اين خواسته ها حمايت و آن را هدايت كردند. 
اين توجه به م�ردم چه فرقي ب�ا مكاتب غربي 

دارد؟ آيا از غرب وارد شده است؟
محترم شمردن مردم در دين يك امر جديد نيست كه حاال 
براساس اومانيسم، انسان گرايي و انسان محوري جديد غرب 
الگو و درس گرفته و تقليد كرده باش��يم، اين آيات قرآن و 
روايات است و نگاه پيامبران و امامان ما به مردم است كه 
مشخص است از چه زماني بوده اس��ت، بعد قرآن از اديان 
گذش��ته به ما خبر مي  دهد كه تمام ماجراي دين، ارسال 
ُرُسل، انزال كتب، قرار دادن موازين و آوردن بينات، همه 
اينها براي اين است كه مردم قيام كنند، يعني در حقيقت 
نتيجه اين كار براي مردم است كه مردم قهرمان شوند. اين 
انسان گرايي يك امر اقتباسي و تقليدي در اسالم نيست، 
اين يك بُعد از پايه بودن مردم، يك بُعد ديگر استعدادهاي 
فراوان انسان است كه خدا در انسان قرار داده است. وقتي 
توانايي انس��ان بهترين و باالترين توانايي است بايد از اين 
توانايي استفاده كرد، اگر كس��ي در اداره كشور و امورش 
به اين توانايي ها ايمان نداشته باشد، نمي شود گفت اين به 
مكتب اعتقاد دارد و طبق مكتب عمل مي كند،  اصل قانون 
اساسي از ايمان به اين اصول صحبت مي كند نه دانستن اين 
اصول و نه التزام به آن. صحبت از التزام به اين اصول نيست، 
بعضي ها گفتند رئيس جمهور به عنوان يك مقام عالي بايد 
ملتزم به قانون اساسي شود، نه يك جاهايي ايمان به بعضي 
از اصول قانون اساسي است مانند ايمان به انسان، اگر كسي 
ايمان به انس��ان و ظرفيت هاي انسان نداش��ته باشد، اين 
ظرفيت ها را معطل مي گذارد و نتيجه آن بيكاري جوان هاي 

مستعد مي شود. 
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