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مجموعه ای که پیش روی شماست تحلیل برخی رویداد های مهم است که محور های
آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و صاحب نظران این عرصه
تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و نگارش می گردد.
تالش نویسندگان و تحلیل گران بر این است که مطالب ارائه شده نزدیک ترین تحلیل
به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد و مورد توجه و استفاده سخنرانان
برای طرح در منابر قرار گیرد.
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این مجموعه
ارسالنمائید.

تلفن 88960430 :
نمابر 89780313 :
پست الکترونیک info@eheyat.com :
شماره پیامک 6600099755 :

معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم

فهرست
مطالبات مردمی از دولت دوازدهم بر اساس وعده های انتخاباتی
آقای روحانی  /دکتر یداهلل جوانی 5.............................................................................................................................
چکیده 6.................................................................................................................................................................................................
مقدمه 7.................................................................................................................................................................................................
عوامل اصلی رأی آوری آقای روحانی8....................................................................................................................................
استفاده از مزایای دولت مستقر 8...............................................................................................................................................
رقیبهراسی9......................................................................................................................................................................................
وعده های انتخاباتی 10....................................................................................................................................................................
اهم مطالبات بر اساس وعده ها 10 ............................................................................................................................................
وعده ها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم 10........................................................................................................................
سایر وعده ها 11..................................................................................................................................................................................
مراحل تحلول پروسه غربگرایی در ایران (پس از انقالب اسالمی) دکترعبداهلل گنجی 13
چکیده 14.............................................................................................................................................................................................
مقدمه 15.............................................................................................................................................................................................
انواع نگاه به غرب در ایران 15.....................................................................................................................................................
غربگرایی پس از انقالب اسالمی( مرحله اول)16................................................................................................................
غربگرایی با جوهره سیاسی(مرحله دوم) 18..........................................................................................................................
غرب باوری جایگزین غربگرایی(مرحله سوم) 20...............................................................................................................
سخن آخر23.........................................................................................................................................................................................

2

انتخابات  96و تأثیر آن در آرایش نیرو های جبهه انقالب /عباس حاجی نجاری 25 .........
چکیده 26..................................................................................................................................................................................................
مقدمه 27..................................................................................................................................................................................................
روند شکل گیری جریان های سیاسی در کشور27..............................................................................................................
زمینه های شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقالب 28..............................................................................................
عملکرد نامتعارف جریان اصالحات و اعتدال 30..................................................................................................................
بهره گیری از امکانات و ظرفیت های دولتی31......................................................................................................................
رقیب هراسی 31....................................................................................................................................................................................
رقابت با اصل نظام 32..........................................................................................................................................................................
سخن آخر 32..........................................................................................................................................................................................
هنر امام (ره) در فتح خاکریزهای غرب و شرق با نقش آفرینی مردم در نظام اسالمی
دكتر رضا داوری 35..........................................................................................................................................................................
محور های مقاله 36 ................................................................................................................................................................................
چکیده 37 ....................................................................................................................................................................................................
مردم در نگاه بنیانگذار انقالب اسالمی 38 ...................................................................................................................................
هنر امام(ره) در ایجاد حلقه های وصل میان مردم و رهبری39 .....................................................................................
مروری بر دالیل شکست سه انقالب بزرگ دنیا 43 ...............................................................................................................
رمز ماندگاری و مانایی انقالب اسالمی ایران47 ........................................................................................................................
شاخص های مکتب سیاسی امام(ره)49 ......................................................................................................................................
آسیب شناسی یک رویکرد53 ...........................................................................................................................................................

3

تحلیلی بر سفر ترامپ به ریاض  /رسول سنایی راد 57 .............................................................................................
مقدمه 58........................................................................................................................................................................................................
اهداف چندگانه 58....................................................................................................................................................................................
جمع بندی 61............................................................................................................................................................................................

4

مطالبات مردمی
ازدولت دوازدهم
بر اساس وعده های
انتخاباتی آقای روحانی
دکتر یداهلل جوانی

5

مطالبات مردمی از دولت دوازدهم بر اساس وعده های انتخاباتی آقای روحانی  /دکتر یداهلل جوانی

چکیده:

در نظام مردم ساالری دینی ایران ،مردم از طریق مشارکت عمومی در انتخابات ،مسئوالن
را برای اداره امور کشور انتخاب می نمایند .معموال در هر انتخاباتی ،کاندیدایی موفق به
رای آوری بیشتری می گردد که بتواند خود را قادر به حل مشکالت مردم و کشور معرفی
نماید .بنابراین وعده های انتخاباتی در قالب شعارهای جذاب و متنوع ،یکی از عوامل
اصلی رای آوری محسوب می شود .البته بعضی از شعارهای کاندیداها در هر انتخاباتی،
متوجه رقیب می باشد و بر اساس این شعارها ،نوعی رقیب هراسی به همراه معرفی رقیب
و جریان او به عنوان عامل مشکالت کشور و جامعه ،مورد توجه قرار می گیرد .یکی از
بهترین راه های معقول برای پیشبرد کشور و حل مشکالت مردم ،مطالبه گری از منتخب
بر اساس وعده های انتخاباتی وی می باشد .آقای روحانی به عنوان منتخب انتخابات ،96
به زودی دولت دوازدهم را تشکیل خواهد داد .مهم ترین وعده های انتخاباتی ایشان که
می تواند مبنای مطالبه گری از سوی آحاد جامعه و خصوصا نخبگان و اصحاب رسانه و
صاحبان قلم و سخن قرار گیرد ،عبارت است از:
 -1ایجاد ساالنه  955هزار شغل طبق برنامه ششم
 -2افزایش مستمری ها و یارانه افراد نیازمند به هر خانواده از  200هزار تا  700هزار
تومان
 -3واگذاری سهام عدالت به  50میلیون نفر به ارزش  5میلیون تا  10میلیون تومان
 -4مبارزه با فساد و از بین بردن رانت
 -5خارج کردن کشور از رکود و بهبود فضای کسب و کار
 -6اصالح نظام اداری و سیستم بانکی و نظام مالیاتی
 -7از بین بردن فقر مطلق تا سال 1440
 -8ریشه کنی کامل قاچاق  12میلیاردی کاال به داخل کشور
 -9لغو همه تحریم های غیر هسته ای
 -10افزایش  2برابری صادرات غیر نفتی
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مقدمه:
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال  96را ،از زوایای مختلف می توان مورد
بررسی و تحلیل قرار داد .در این انتخابات ،رقابت سنگینی بین جریان انقالبی و ارزشگرای
جامعه ،با جریان اصالحات و دولت مستقر شکل گرفت و در نهایت ،آقای روحانی به رغم
تخلفات گسترده با درصد آرای ضعیفی نسبت به دور دوم روسای جمهور پیشین ،رئیس
جمهور شد .سوال اینجا است که دالیل اصلی رای آوری آقای روحانی کدام است؟ و در
میان این عوامل آن وعده های انتخاباتی که در رای آوری ایشان موثر بوده چیست و
چگونه می توان این وعده ها را مطالبه نمود .به طور قطع برخی از این وعده ها در صورت
عملی شدن ،بسیاری از مشکالت کشور و مردم را حل کرده ،موانع اصلی در مسیر انقالب
و نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی را از سر راه بر می دارد .این وعده ها
را باید شناسایی و از دولت دوازدهم آقای روحانی مطالبه کرد .البته نکته بسیار مهم در
این میان ،وظایف رئیس جمهور ،هیات دولت و به طور کلی قوه مجریه بر اساس قانون
اساسی ،باید مبنای مطالبه گری باشد .کسی که برای ریاست جمهوری کاندیدا می شود،
معنای آن داشتن توانایی برای انجام وظایف قوه مجریه طبق قانون اساسی است .مهم
ترین این وظایف عبارت است از:
 -1وظیفه اصلی قوه مجریه راهگشایی برای ایجاد جامعه اسالمی است.
در مقدمه ی قانون اساسی آمده است« :قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه
با اجرای احکام و مقررات اسالمی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر
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 -11تقویت بنیه دفاعی کشور
 -12ادامه کمک به کشورهای سوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم
 -13تقویت ریشه علمی کشور
 -14تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم
 -15توجه ویژه به جوانان و شایسته ساالری در اداره کشور

مطالبات مردمی از دولت دوازدهم بر اساس وعده های انتخاباتی آقای روحانی  /دکتر یداهلل جوانی

جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی و وصول به هدف
نهایی حیات خواهد داشت ،بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسالمی باشد.
 -2وظایف دولت جمهوری اسالمی طبق اصل سوم قانون اساسی
ایجاد زمینه مساعد برای رشد فضائل اخالقی براساس ایمان و تقوی ،مبارزه با کلیه
مظاهر فساد و تباهی ،باال بردن سطح آگاهی های عمومی ،آموزش و پرورش و تربیت
بدنی رایگان ،طرد کامل استعمار ،جلوگیری از نفوذ اجانب ،محو هرگونه استبداد ،رفع
تبعیضات ناروا ،ایجاد نظام اداری صحیح ،تقویت بنیه دفاعی ،پی ریزی اقتصاد صحیح،
تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی ،تامین حقوق همه جانبه افراد از
زن و مرد و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم ،از اهم وظایف دولت
طبق قانون اساسی می باشد.
 -3در فصل نهم قانون اساسی و در چندین اصل وظایف رئیس جمهور به عنوان
عالی ترین مقام رسمی بعد از مقام رهبری ذکر شده و مسئولیت اجرای قانون
اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است .اهم این وظایف در سوگندی که
رئیس جمهور یاد می کند آمده است .پاسداری از مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری
اسالمی و قانون اساسی ،خدمت به مردم و اعتالی کشور ،ترویج دین و اخالق ،پشتیبانی
از حق و گسترش عدالت ،حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
کشور ،اهم وظایفی است که رئیس جمهور طبق سوگند برعهده دارد.
عالوه بر موارد مصرح مذکور در قانون اساسی،رئیس جمهور و دولت ،موظف به اجرای
قوانین مصوب مجلس و سیاست های کالن ابالغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد.
عوامل اصلی رای آوری آقای روحانی
پیروز اصلی انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری ،مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی
هستند .نظامی که پس از قریب چهل سال که از عمرش می گذرد ،موفق می شود؛ جلب
اعتماد مردم و آوردن آنان پای صندوق های رای ،یک مشارکت  75درصدی را رقم بزند.
اما در این انتخابات آقای روحانی موفق به رای بیشتری نسبت به رقیب اصلی اش آیت
اهلل رئیسی شد و این رای آوری بیشتر ،دارای دالیلی به شرح زیر است:
 -1استفاده از مزایای دولت مستقر
8
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وقتی در یک انتخابات ریاست جمهوری ،یکی از کاندیداها رئیس دولت مستقر باشد ،به
شکل طبیعی عرصه رقابت ،عرصه نابرابر در مولفه ها و عناصر رقابت و عوامل رای ساز
است .متاسفانه در کنار این صحنه طبیعی ،دولت آقای روحانی به ستاد تبلیغات وی در
انتخابات تبدیل شد و با تخلفات گسترده ،به رای آوری بیشتر ایشان کمک کرد .البته این
تخلفات باید از طریق مراجع قانونی رسیدگی و با متخلف برخورد شود.
برخورد مناسب با متخلفین و اعالم عمومی تخلفات و مجازات انجام شده ،می تواند به
سالمت انتخابات بعدی از حیث رقابت ها کمک نموده و بسترها و زمینه های انجام
تخلفات مشابه را از بین ببرد.
 -2رقیب هراسی
یکی از عوامل اصلی در موفقیت آقای روحانی در جمع آوری آرای مردم و خصوصا رای
نسل جوان و طبقه متوسط شهری ،رقیب هراسی ایشان بود که با استفاده از ترفندها،
تاکتیک ها و تکنیک های عملیات روانی صورت پذیرفت .دو قطبی سازی هایی چون
«جنگ و صلح» و یا «آرامش و آزادی – خشونت و محدودیت» که از سوی آقای روحانی
و کاندیدای پوششی جریان اصالحات و دولت انجام گرفت ،نقش موثری در افزایش آرای
آقای روحانی داشت .در واقع آقای روحانی و جهانگیری ،از یک طرف با استفاده از فرصت
مناظره ها ،مبتنی بر سیاه نمایی های پیشین از دوران دولت نهم و دهم ،آقایان رئیسی
و قالیباف را ،به عنوان افراد موثر در پدیدایی مشکالت کشور معرفی کرده ،از طرف دیگر
نسبت به پیامدهای رای آوری آنان به مردم و خصوصا جوانان هشدار دادند .اگر آنان
بیایند ،جنگ می شود و یا در پیاده رو ها هم دیوار می کشند ،اوج رقیب هراسی بود که
صورت گرفت .نکته قابل توجه بسیج شدن شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی
و کانال های تلگرامی پر طرفدار ،برای انتقال پیام این نوع رقیب هراسی ،با استفاده از
شیوه های مدرن است .بررسی محتوای این شبکه ها نشان می دهد که چگونه جریان
اصالحات و دولت ،موفق شد آینده وحشتناکی را برای مخاطب ترسیم نماید که نتیجه
رای نیاوردن آقای روحانی ،چنین آینده ای خواهد بود! آینده ای که اقتصاد فرو می ریزد،
تورم چند صد درصدی رقم می خورد ،سرمایه ها از کشور خارج می شود ،در پیاده رو ها
دیوار می شکند ،کشور به ته دره می رود و با بازگشت تحریم ها نهایتا جنگ رخ می دهد!!
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 -3وعده های انتخاباتی
وعده های انتخاباتی برای بهبود وضعیت کشور و خصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت
مردم ،از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر رای آوری آقای روحانی است .البته باتوجه به
آشکار بودن مشکالت کشور و مردم در این حوزه ،تمامی کاندیداها با بیان مشکالت اصلی
کشور ،خود را قادر به حل مشکالت معرفی کرده ،به مردم وعده حل مشکالت را در
صورت رای آوری می دادند .مشکالتی چون :رکود  ،بیکاری جوانان ،قاچاق کاال ،واردات
بی رویه کاالهای غیر ضرور ،ضرورت حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال،بهبود
معیشت مردم و خصوصا اقشار ضعیف و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان
بهزیستی ،مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی ،اصالح سیستم بانکی و همچنین نظام
مالیاتی و...
هر شش کاندیدای ریاست جمهوری و خصوصا دو رقیب اصلی ،نسبت به وجود این
مشکالت نظرات نزدیک به هم داشته ،لکن دولت مستقر که به دالیلی تاکنون ناتوان از
حل مشکالت مذکور بوده ،طرح های رقیب برای حل این مشکالت را غیر علمی و عوام
فریبانه معرفی کرده ،بعضا خود همین راه حل ها را به شکل دیگری بیان داشته است.
بنابراین ضرورت دارد وعده های انتخاباتی آقای روحانی ،به صورت شفاف مورد توجه قرار
گرفته ،با جدیت عمل به این وعده ها از سوی رئیس دولت دوازدهم برای حل مشکالت
کشور و مردم مطالبه شود.
اهم مطالبات بر اساس وعده ها
الف -وعده ها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم
باتوجه به مشکالت اقتصادی کشور و مشکالت معیشتی اقشار محروم جامعه ،جناب آقای
روحانی و معاون اول ایشان در پوشش و کاندیدای کمکی ،وعده های زیر را داده اند.
 -1ایجاد اشتغال طبق برنامه ششم سالی  955هزار شغل و برنامه کارورزی و اشتغال
برای جوانان
 -2افزایش مستمری ها و یارانه های افراد تحت پوشش تا سقف  700هزار تومان
 -3خارج کردن کشور از رکود اقتصادی در همه بخش ها و بهبود فضای کسب و کار
 -4ریشه کن کردن قاچاق کاال به داخل کشور به صورت کامل تا پایان دولت دوازدهم
10
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 -5تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم
 -6اصالح نظام بانکی و مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
 -7جلوگیری از واردات کاالهای غیر ضرور و کاالهایی که در داخل تولید می شود.
 -8از بین بردن فقر مطلق تا سال 1440
 -9ارائه وام مسکن به زوجین تا  200میلیون تومان
 -10افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی
 -11لغو همه تحریم های غیر هسته ای
 -12ارائه سبد غذایی به  8تا  10میلیون نفر
 -13دادن سهام عدالت بین  5تا  10میلیون تومان به  50میلیون نفر
جهانگیری :به هر خانواده نیازمند از  200تا  700هزار تومان مستمری پرداخت می شود.
جهانگیری :ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد .من به شما اطمینان می دهم شما 50
میلیون مردم ایران در کارخانه ها سهام دار خواهید شد .از شهریور  1396هر فرد تحت
پوشش کمیته امداد مالک  10میلیون تومان سهام عدالت در کارخانه های کشور خواهد
بود و بقیه جمعیت بین  5تا  10میلیون سهام بهترین کارخانه ها را خواهند داشت و در
سود کارخانه مشارکت خواهند داشت.
ب -سایر وعده ها
از بین بردن رانت ،ریشه کنی فسادهای مالی و اقتصادی ،تقویت بنیه دفاعی ،مبارزه با
تروریسم و ادامه کمک ها به سوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم از دیگر وعده های
روحانی است.

مراحل تحول پروسه
غربگرايي در ايران
(پس از انقالب اسالمي)
دكترعبداهلل گنجي
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چكيده:
غربگرايي در طول  200سال گذشته يكي از چالشهاي نگرشي و گفتماني بين نخبگان
ايران بوده است كه پس از انقالب اسالمي نيز ادامه يافته است .در طول  38سال
گذشته ميتوان فرآيند نگاه به غرب را در سه گونه دستهبندي كرد؛  -1گروه اول ليبرال
مسلماناني بودند كه مقهور علم و هيبت غرب بودند و تبلور عيني آنان در دولت موقت و
نهضت آزادي متمركز بود -2 .گروه دوم نخبگان چپ بودند كه از چپگرايي به مدلهاي
سياسي -اجتماعي غرب رسيدند .مدلهاي سياسي انتقادي غرب آنان را مجذوب ميكرد
نه توسعه اقتصادي .مكاتب انتقادي و پست مدرن غربي نقطه عزيمت آنان در تقابل با
نظام جمهوري اسالمي بود و اوج تبلور سياسي و فكريشان به سالهاي 1377-1382
برميگردد.
 -3دسته سوم غربباوران هستند كه تفاوتهاي مهمي با غربگرايان دارند .اين دسته از
دريچه تئوريك به مسائل ايران و غرب نمينگرند بلكه توسعه «اروپا محوري» را مدنظر
دارند و نوعي «نوسازي» به سبك پهلوي اول را ترجيح ميدهند.اين دسته به دنبال
براندازي نظام جمهوري اسالمي نيستند بلكه عالقهمند به كمرنگ شدن ماهيت حقيقي
نظام و استمرار هويت حقوقي آن يا «جمهوري اسالمي اسمي» هستند.
واژگان كليد:
غربگرايي ،غربباوري ،دموكراسي ،توسعه

14

ايرانيان در طول هزار و چهارصد سال اخير در معرض سه تمدن بيروني قرار گرفتهاند .ابتدا در
مقابل تمدن اسالمي قرار گرفتند ،اما توانستند بين اسالم و عربيت تفكيك قائل شوند .قرآن
را گرفتند اما عربيت را پس زدند .از ايران تا شرق آسيا اسالم بدون عربيت پيش رفت ،اما
در بخشهاي ديگر جهان همچون شمال آفريقا ،اسالم و عربيت با هم رفتند .علت عدم نفوذ
عربيت در ايران ،غناي فرهنگي ايرانيان بود .در مرحله دوم از سال  621هجري در معرض
حمله مغول قرار گرفتند .مغولها  300سال در ايران حكومت كردند ،اما نه از ايران هجرت
كردند و نه اكنون وجود دارند .دليل اصلي هضم آنان در اين سرزمين ،غناي فرهنگي ايرانيان
بود ،اما مرحله سوم قرار گرفتن در مقابل تمدن غرب بود 200 .سال است ايرانيان با تمدن
غرب درگير هستند و چالشهاي جدي را در سبك زندگي و مشي و انديشه نخبگان ايران
به وجود آورده است .ظاهرا ً در اين مرحله نميتوانيم مانند مراحل قبل به راحتي تفوق يابيم.
شايد علت اصلي آن غلبه «لذتگرايي» بر ديگر ابعاد تمدن غرب است .بنابراين سپهر سياسي
ايران در  200سال گذشته صحنه منازعهاي پرماجرا بين اسالمگرايان و غربگرايان است كه
در ادامه به مولدان و حامالن و زمينههاي آن خواهيم پرداخت و نسبت اين افراد و جريانات
را با انقالب اسالمي خواهيم سنجيد.
انواع نگاه به غرب در ايران
آشنايي ايرانيان با تمدن غرب براي اولين بار در جنگهاي ايران و روس اتفاق افتاد .به
تعبير بهتر ايرانيان براي اولين بار غرب را از صداي توپخانهاش در جنگهاي ايران و روس
شناختند .پس از پايان جنگ و شكست خفتبار و تحميل معاهدات ننگين ،در حدود سال
 1243قمري ،عباس ميرزاي وليعهد در تبريز به آسيبشناسي موضوع شكست پرداخت .اتاق
فكر تبريز علت آن را ضعف تكنولوژي خودي و برتري تكنولوژي طرف مقابل دانستند .سپس
اين سؤال مطرح شد كه اكنون بايد چه بكنيم كه مجددا ً در چنين جنگي گرفتار نشويم يا
اگر درگير شديم خاك كشورمان تجزيه نشود؟ پاسخ اين شد كه چارهاي نداريم جز اينكه به
تكنولوژي نظامي جديد دست پيدا كنيم و راهحل آن نيز دست دراز كردن نزد همانهايي
دانستند كه ما را شكست داده بودند و اين چنين شد كه «تكنولوژي» معبر نگاه و حركت به
سمت غرب شد .ايرانيان از آن زمان تاكنون در نگاه به غرب سه دسته شدند:
15
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مقدمه:
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 -1مقاومت مطلق در مقابل غرب (دارالكفر) .اين دسته فرهنگ و سبك زندگي غرب
را آميخته به فساد و گناه و حيوانيت معرفي كردند و فاصله حداكثري را با كفار خواستار
شدند .استراتژي «مقاومت حفاظتي» حرف اين جماعت است و معتقدند ارتباط با غرب
دين ما را زائل و هويت مسلماني را تنزل ميدهد .لذا بايد كليه روابط و ارتباطات قطع
شود.
 -2دسته دوم كساني هستند كه به وادادگي مطلق رسيدند .هيبت تمدن غرب
آنان را تسليم ميكند و از تفكر بازميدارد .به اين جماعت در گذشته «روشنفكران عصر
تحير» نيز ميگفتند كه تمدن غرب آنان را متحير كرده بود و يكپارچه خود را تسليم
شده حس ميكردند .جمله معروف سيدحسن تقيزاده مبني بر اينكه «بايد از ناخن پا تا
فرق سر فرنگي شد تا پيشرفت كرد» ،قله اين نگاه است كه از سال  1250قمري تاكنون
با اين دسته مواجه هستيم .ميرزا فتحعلي آخوندزاده ،ميرزا ملكم خان ارمني ،ميرزا
آقاخان كرماني و ...از اين دستهاند كه در عين گرايش به غرب ،غيريت را اسالم برگزيدند
و آن را عامل انحطاط ايران اعالم كردند.
 -3دسته سوم كساني هستند كه نگاه گزينشي به غرب دارند ،يعني در غرب
محاسن و معايبي ميبينند و معتقدند نميشود دروازه كشور را به سمت غرب بست ،اما
در عين حال نميشود از هويت خويش و تاريخ و تمدن ايران دست كشيد .لذا بايد علم
و سختكوشي غرب را ستود و استفاده كرد ،اما خانواده ،سلطهطلبي ،فرهنگ و ...غرب را
پس زد .مقام معظم رهبري جزو اين دسته هستند كه ميفرمايند« :ما سختكوشي غرب
را ميستاييم ،ما غرب علمي را ميستاييم و شاگردي هم ميكنيم،اما نه اينكه هميشه
شاگرد باشيم ،ولي فرهنگ غرب و سلطهطلبي آنان را نميپذيريم».
حضرت امام خميني و بسياري از علما و انديشمندان شيعه و سني همچون شهيد
مطهري ،اقبال الهوري و سيدجمالالدين اسدآبادي از اين دسته هستند.
 -1غربگرايي پس از انقالب اسالمي (مرحله اول)
بدون ترديد انقالب اسالمي حركتي عليه سلطه غرب در ايران بود .مواجهه گفتماني
انقالب اسالمي با گفتمان غرب بود .بنابراين غيريت و قطب مقابل اسالم سياسي،
ليبراليسم تعريف شد .وابستگي حكومت پهلوي به غرب انگيزه مضاعفي براي انقالبيون
16
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ايجاد كرد و پس از پيروزي نيز استقالل يكي از اركان سهگانه شعار محوري انقالب
قرار گرفت .دوگانه تعهد -تخصص در صدر انقالب اسالمي وارد گفتمان سياسي شد و
عنصر شايستگي با يكي از اين دو معني شد .اما آنچه اول غلبه يافت تخصص بود .تبلور
عيني تخصص در دولت موقت محقق شد .در دولت موقت به جاي انقالبيون مسلمان،
تحصيل كردگان غرب كه معموالً بروكرات و تكنوكرات بودند سكان اجرايي كشور را به
عهده گرفتند .تحصيل كردگان غرب به صورت طبيعي مسير توسعه و پيشرفت ايران را
همان توسعه «اروپامحوري» ميدانستند به همين دليل نسبت به غرب حساسيت منفي
نداشتند .نهضت آزادي و گروههاي همسو تساهلگرايي را به جاي روح اسالم انقالبي
بر دولت حاكم كردند و ابايي از مالقات با مقامات امريكايي در الجزاير نداشتند .مالقات
بازرگان با برژينسكي – مشاور امنيت ملي امريكا -نقطه عطف رويارويي انقالبيون و
غربگراها در دوران پس از انقالب اسالمي است كه نهايتاً با فتح النه جاسوسي به اوج
رسيد .تعبير انقالب دوم از فتح النه جاسوسي توسط حضرت امام به اين معني بود كه
امام جهتگيري اساسي انقالب اسالمي را عليه غرب و خصوصاً امريكا ميدانستند و از اين
نقطه فاصله انقالب اسالمي و غرب بيشتر شد و اين شكاف موجب سقوط دولت موقت
شد .حضرت امام از آبان  1358تا آخر حيات ،حمالت خود را به اعضاي دولت موقت
ادامه داد و آنان را طرفدار جدي وابستگي ايران به امريكا ميدانست و شايد مفهومسازي
«اسالم امريكايي» در مقابل «اسالم ناب محمدي»از همين نگاه نشئت ميگرفت ،امام
در سال آخر حيات خود نهضت آزادي و گروههاي همسو را به نداشتن عقيده خالص و
متهم كرد و آنان را مأمور حركت ايران به سمت
واقعي به اسالم ناب محمدي
امريكاي جهانخوار دانست« :من امروز بعد از  10سال از پيروزي انقالب اسالمي همچون
گذشته اعتراف ميكنم كه بعضي تصميمات اول انقالب در سپردن پستها و امور مهمه
كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسالم ناب محمدي نداشتهاند ،اشتباهي
بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نميرود ،گرچه در آن موقع هم من شخصاً
مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ،ولي با صالحديد و تأييد دوستان قبول نمودم و االن
هم سخت معتقدم كه آنان به چيزي كمتر از انحراف انقالب از تمامي اصولش و حركت
به سوي امريكاي جهانخوار قناعت نميكنند .در حالي كه در كارهاي ديگر نيز جز حرف
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و ادعا هنري ندارد .امروز هيچ تأسفي نميخوريم كه آنان در كنار ما نيستند؛ چراكه از
اول هم نبودند .انقالب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي
فراوان خود را به گروهها و ليبرالها ميخوريم» (صحيفه امام جلد 21ص )286نكته
ها»« ،مدعيان
مهم در معرفي غربگرايان توسط امام استفاده از مفاهيمي مانند «ليبرال 
بيهنر» و «عقالي قوم» است .غربگراها هميشه سعي كردهاند «عقالنيت» را در مقابل
دينداري قرار دهند و اين خصيصه در طول  200سال گذشته به صورت يك روش
ثابت قابل درك است .بنابراين ميتوان در اين بخش نتيجه گرفت كه با پيروزي انقالب
اسالمي از شر غربگرايان آسوده نشديم ،بلكه به انحاي مختلف دنبال شد« .روشنفكري»،
«علمزدگي»« ،توسعهگرايي» و «احساس كمتري»چهار خصيصه غربگرايان در دهه اول
انقالب اسالمي است كه امام معتقد بود آنان روحيه خودباوري را در جوانان ما از بين
ميبرند و از خارجيها بت ميتراشند« .اسالم علمي» ديگر خصيصه غربگرايان در صدر
انقالب بود .ليبرال مسلمانها سعي ميكردند اسالم را با ليبراليسم سازش دهند و تالش
ميكردند به غرب بگويند آنچه در تمدن شماست ،مسير كلي بشر و مورد تأييد ماست.
كتاب «راه طي شده» مرحوم بازرگان شايد با همين نگاه تنظيم شده بود .اسالم علمي
خطر بسيار جدي را متوجه اصل اسالم ميكرد؛ چراكه علم از دو خصيصه ابطالپذيري و
تجزيهپذيري برخوردار است .حال آنكه متن مقدس مسلمان  -يعني قرآن -نه ابطالپذير
است و نه تجزيهپذير .غربگراها هم مشكل نظري با انقالب اسالمي داشتند و هم بحث
سياسي و حكومتي را دنبال ميكردند .امام در مقابل آنان ايستاد و بر مدلهاي بومي و
خودكفايي فكري و اقتصادي و علمي اصرار كرد و موجب خروج هميشگي آنان از قدرت
شد كه بعدا ً براي اين خروج خدا را شكر ميكرد و در نامهاي به وزير كشور وقت در
زمستان  1366نوشت:خدا را شكر كه اگر بودند امروز ملت ما زير چنگال امريكا دست
و پا ميزد.
 -2غربگرايي با جوهره سياسي (مرحله دوم)
از سال  1358تا  1377غربگرايي در ايران بسيار ضعيف شد و سازمان و تشكيالت
نداشت ،اما كساني كه بعد از رحلت امام در سال  1368توسط هاشمي به كارگيري
نشدند (نخبگان چپ) به تحصيل در مقطع تحصيالت تكميلي علوم انساني پرداختندو با
18
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رهيافتهاي علمي پست مدرن آشنا شدند و تالش كردند آن روشها را مبناي حركت
علمي  -پژوهشي خويش قرار دهند .وجه مشترك همه روشهاي علوم انساني پست
مدرن غرب نسبيگرايي است .معرفت ذاتي كه معرفت ديني است در آن روشها مورد
تأييد قرار نميگيرد و نه تنها قرار نميگيرد كه به معرفتهاي پست مدرن ،شالوده شكن
و جوهرستيز ختم ميشود.
بنابراين با اين پشتوانه معرفتي به نقد نظام جمهوري اسالمي ،انديشه سياسي اسالم و مباني
اعتقادي تشيع پرداختند .اما براي جايگزين وضع موجود بر شاخصهاي تفكر سياسي
– اجتماعي غرب اصرار كردند« .عرفيگرايي»« ،سكوالريسم» و «دموكراسيخواهي»
اساسيترين مفاهيمي بود كه اين جريان بر آن متمركز بود .اينها «توسعه» به معناي
اقتصاي آن را مدنظر نداشتند ،بلكه در صدد اصالح سياسي حكومت با هدف حذف
اسالميت آن به نفع جمهوري خواهي و دموكراسي غربي بودند .بنابراين ميتوان گفت
با «توسعه سياسي» كه دال مركزي گفتمان اين جماعت از سال  1377تا  1382بود
تالش مينمودند با «ايدئولوژيزدايي» از حاكميت از يك سو و بازكردن دايره نظام به نفع
مخالفان آن با شعار «ايران براي همه ايرانيان» از سوي ديگر اقدام نمايند .غرب نيز كمكم
به اين جريان توجه نمود و در يك هماهنگي نانوشته همسو گرديد .بسياري از غربگرايان
در اين مرحله به بن بست با نظام مستقر رسيدند و به غرب مهاجرت كردند و اين خود
نشانگر همسويي و هارموني آنان و غرب است« .دموكراسي» به جاي «مردمساالري
ديني» نقطه عطف مبارز ه اين جماعت با نظام اسالمي بوده است و كماكان با نوساناتي
ادامه دارد .اميدوار كردن دشمن به استحاله نظام اسالمي در اين مرحله رقم خورد .به
صورتي كه مسئوالن امريكا با صراحت اعالم كردند «ما براي براندازي انقالب اسالمي
از درون دنبال انقالبيوني ميگرديم كه در عين ستودن خميني بشود آنان را به خدمت
گرفت » و اين نشان داد كه غرب نيز در براندازي نظام جمهوري اسالمي نگاه به درون را
بر روشهاي سخت افزاري ترجيح داده است.
به قدرت رسيدن «سوسيال دموكراتها» يا چپهاي مدرن كه اكنون ليبرال شده
بودند مورد توجه غرب بود و اولين همراهي را در اسفند  1378در برلين با هدف ترسيم
چشمانداز ايران برگزار كردند (كنفرانس برلين) و پس از آن گفتند «با روي كار آمدن
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اصالح طلبان روزهاي تلخ و سرگرداني امريكا سپري شده است .از اين پس بايد شاهد
فروريختن ستونهاي اين نظام سركش و مهار نشدني باشيم» .خالصه كالم اينكه در
اين مرحله اصالح نظام جمهوري اسالمي را با نظريههاي غربي همچون مكاتب انتقادي
پيوند دادند و در سال  1381هابرماس آخرين نحله زنده مكتب فرانكفورت را به تهران
آورند كه راههاي اصالح نظام را از وي ياد بگيرند .پس از پديدار شدن شكل جديدي
از انقالبها كه انقالب بدون خشونت يا رنگي لقب گرفت اين جماعت متدهاي مدنظر
براي تغيير وضع موجود را اصالح كردند و به جاي مدل قبلي اصالح از درون حاكميت،
جشنهاي اجتماعي را بستري براي تغيير قرار دادند كه نمونه عملي و عيني آن در سال
 1388و پس از انتخابات رياست جمهوري رقم خورد و مشكالت جدي براي خودشان
و نظام ايجاد نمود.
 -3غرب باوري جايگزين غربگرايي(مرحله سوم)
از سال  1392مدل غربگرايي به غرب باوري تبديل شد .تفاوت غربگرايي با غرب باوري
در اين است كه در غربگرايي نوعي الگوي فكري نيز مشهود است اما در غرب باوري مسير
توسعه غربي مدنظر است مدل توسعه خطي غرب را مفيد ميدانند اما كمتر به پشتوانه
تئوريك غرب ميانديشند .نوسازي و لوكسگرايي به شكل غربي مدنظر است و نوعي
تقليد اتفاق ميافتد .شباهت هر سه مرحله غربگرايي در ايران پايان دادن به انقالب و
تبديل آن به يك پروژه تمام شده است .حال آنكه استمرار روح اسالم انقالبي مهمترين
دستاورد جنگ تحميلي از سوي امام خميني عنوان شده است .اما تفاوتهايي نيز بين
غرب باوري و غربگرايي وجود دارد كه قابل تأمل است.
 -1در غرب باوري براندازي نظام جمهوري اسالمي و جايگزين حكومتهاي
مشروطه يا ليبرال دموكراسي غرب مدنظر نيست ،بلكه تقليل انقالب اسالمي به
جمهوري اسالمي و حذف آرمانهاي فرامرزي آن مدنظر است .عالوه بر آن جمهوري
اسالمي مدنظر «جمهوري اسالمي اسمي»است.
بدين معني كه ماهيت حقيقي آن كمكم از بين برود اما ماهيت حقوقي و ساختارهاي
نظام جمهوري اسالمي كماكان وجود داشته باشد .مقام معظم رهبري در شهريور 1394
در جمع فرماندهان سپاه به اين موضوع اشاره دارند كه« :رئيسجمهور امريكا به بنده
20
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نامه نوشته است كه دنبال براندازي نظام جمهوري اسالمي نيستند اما آنان به دنبال
يك جمهوري اسالمي اسمي هستند و مخالفتي هم ندارند يك عمامه به سر هم باالي
سر آن باشد» و يا در اسفند  1394در ديدار اعضاي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
ميفرمايند« :در مقابل جريان غير انقالبي در درون نظام بايد ايستاد .اينها از اول هم بودند
ولي انقالبي نبودند ».بنابراين پايان دادن به انقالب اسالمي و اكتفا به جمهوري اسالمي
در اينجا مدنظر است كه معني ديگر آن پايان دادن به ماهيت حقيقي نظام جمهوري
اسالمي و اكتفا به ماهيت حقوقي آن است.
2ـ در غرب باوري ،گفتمان اصلي دموكراسيخواهي به سبك غربي مدنظر
نيست بلكه مدل توسعه اقتصادي غرب مدنظر است .نوسازي اقتصادي ،رؤيت
نمادهاي لوكس در كشور ،تظاهر به اشرافي بودن و اولويت در ارتباطات اروپامحورانه
در جهان مدنظر است .خريد كاالهاي غربي در اولويت است .سفرهاي خارجي عم ً
ال به
غرب انجام ميشود .قراردادهاي خارجي عم ً
ال به اروپا منحصر ميشود .امريكاييها نيز
در مواجهه با ايران مسائل حقوق بشري را به اروپا سپردهاند و هر از گاهي آنان مطالبات
مربوطه همچون اعتراض به قوانين اعدام و قصاص و همجنسگرايي را به دولتمردان ايران
يادآوري مينمايند .تظاهر به كاهش بودجه نظامي و عدم اولويت آن در نظر غربباوران
مشهود است .اين در حالي است كه اولين كشورهاي مدعي دموكراسي در جهان يعني
امريكا ،فرانسه ،انگليس ،قويترين ارتشهاي جهان را دارند.
3ـ غربباوران بيشتر به عملگرايي روي ميآورند و دولت آنان به شدت
بروكراتيك است و هنگام حضور در قدرت به ارضاشدگي ميرسند و به دنبال استفاده
از مواهب آن هستند .اما غربگرايان عملگرا نبودند بلكه بعد از حضور در قدرت زمينه و
ظرفيتسازي براي عبور از نظام جمهوري اسالمي را مهيا ميكنند .تالش براي حضور
در قدرت غايت هدف نبود بلكه ورود به قدرت آغاز حركت و فشار براي عبور از وضع
موجود بود .مصوبات مجلس ششم و اقدامات رسانهاي و توليدات تئوريك به جاي مانده
از سالهاي  1377تا  1381به خوبي اين مسير را روشن و قابل فهم نشان ميدهد.
4ـ تساهلگرايي ديني در عرصه اجتماعي به جاي درگير شدن با ايدئولوژي
از ديگر تفاوتهاي غربباوران و غربگرايان است .غربگرايان ايدئولوژيزدايي را
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با هدف حركت به سمت نظام غيرديني و جدايي دين از سياست مدنظر داشتند و
براي توليد ادراكهاي ذهني و اجتماعي جديد تالش فراوان كردند اما غربباوران با
دين و اسال م سياسي درگير نميشوند ،به تعبير ديگر اقدامات ايجابي تساهلگرايانه را
جايگزين مبارزه با اسالم سياسي كردهاند .به همين دليل نخبگان حاكم ارتباط با مراجع
و روحانيت را ادامه ميدهند و آنان را مانع حركت خود وانمود نميكنند اما غربگرايان
به روحانيت به عنوان يك مانع و مسئله ميانديشيدند و حتي اصرار داشتند كه حضور
آنان در قدرت صرفاً به روش دموكراتيك قابل قبول است و روشهاي انتصابي روحانيت
را فاقد وجاهت ميدانستند و  ...هر دو نحله غربباوران و غربگرايان بر روي گسل
آزاديهاي مدني ـ اجتماعي حركت ميكردند .غربباوران براي اقبال اجتماعي با هدف
استمرار خود در قدرت به اين موضوع ميپرداختند اما غربگرايان هدفنمايي را حذف
اسالميت نظام از عرصه اجتماعي ميدانستند و قدرت در اين مسير مسئله اصليشان
نبوده است .غربگرايان محور منازعه خود با نظام را «انسان» قرار داد ه بودند اما غرب
باوران توجيه اصلي خود را بر «عقبماندگي» متمركز نمودهاند و راه آن را توسعه خطي
ـ خبري غرب ميدانند اما وجه مشترك هر دو عدم باور به توان داخلي در توليد الگوهاي
سياسي ـ اقتصادي براي اداره كشور است .اصوالً غربگرايان مسئلهشان اقتصاد نيست و
به لوكسگرايي اقتصادي نميانديشند بلكه به انسان سكوالر كه ديندار هم ميتواند باشد
فكر ميكنند .غربگرايان مدعاي اقتصادي ندارند بلكه معتقدند حاكميت دموكراسي غربي
در كشور به صورت اتوماتيك مسائل ديگر را حل ميكند.
 5ـ غربباوران مسئله غرب با ايران را متأثر از رفتار ايران ميدانند كه اگر
اصالح شود ميتوان به تعامالت حداكثري با غرب رسيد و در اين مسير روح
خوشبيني بر آنان حاكم است .اما غربگرايان در اينجا با اسالمگرايان سياسي اشتراك
نگاه دارند و ميدانند كه مسئله غرب با ايران نه هستهاي و موشكي و تروريسم و حقوق
بشري كه هويت انقالب اسالمي است و ميدانند كه تا اين هويت در ايران هژمون است
مسئله ايران و غرب پا بر جا خواهد بود ،به همين دليل غربگرايان تالش ميكنند مدل
جايگزين جمهوري اسالمي پيدا كنند كه تاكنون براي مدلهاي «مشروطهخواهي»،
«جمهوريخواهي»« ،دموكراسي خواهي» كتاب نوشتهاند اما همانگونه كه قب ً
ال آورده
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شده غربباوران با جمهوري اسالمي اسمي و بيخاصيت موافقند.
 6ـ توقع غربگرايان از غرب بيشتر در حمايت از انديشمندان و حوزه عمومي
غرب از خودشان متمركز است ،عالقهمند به اين هستند كه انديشمندان غربي درباره
ايران حرف بزنند .راهحل بدهند .مانند فوكو و هابرماس سخن بگويند و ايران را تحليل
كنند .اما غربباوران به تمجيد سياستمداران غرب از خود عالقهمند هستند و درصدد
جذب دلهاي سياستمداران و اهل قدرت از خود هستند .انديشه غربباوران بيشتر
حكومتمحور است اما غربگرايان اجتماعمحور ،مدني محور و انديشه محورند.
سخن آخر :
اكنون و در انتخابات رياست جمهوري  1396غربگرايان پيوستگي حداكثري با غربباوران
ت خود را به كار گرفتند اما چشماندازي
را پذيرفتند و براي حاكميت آنان تمام ظرفي 
از غلبه آنان بر غربباوران در حال حاضر متصور نيست .اما ممكن است عرصه عمومي
و تئوريك براي غربگرايان بازتر شود و بتوانند چارچوبهاي فكري خود را با فراغت بال
بيشتري عرضه نمايند .برجام براي غربباوران راهي به سوي توسعه غربگرايانه محسوب
ميشود اما براي غربگرايان به مثابه مانعي بر لوالي در جمهوري اسالمي است كه هميشه
به سوي غرب باز بماند .اما در ادامه مسير با هم اختالف اساسي در اين حوزه نخواهند
داشت .غربباوران در ادامه حيات سياسي خود به دنبال تئوريهاي غرب نميگردند
و اص ً
ال به اين حوزه وارد نميشوند اما ممكن است غربگرايان آنان را ترغيب كنند كه
بخشي از دولت كه مرتبط با اين حوزه است را به آنان اجاره دهد و كار خود را مستقل از
غربباوران انجام و توليدات آن را روانه حوزه عمومي نمايند .بازگشت غربگرايان به مراكز
پژوهشي و راهبردي حاكميت ميتواند نشان دهنده اين موضوع باشد و اين محتمل است
زيرا مديون بودن دولت مستقر به غربگرايان باالخره بايد خود را در جايي نشان دهد اما
بعيد است با آنان رو بازي كند و مسئوليتهاي كليدي و مشهود را به آنان اختصاص دهد.
اما در نقطه مقابل (غرب) امروز از تقويت دولت غربگرا يا غربباور در ايران دريغ خواهد
كرد چرا كه تا هويت انقالب اسالمي استمرار دارد يك ايران تقويت شده كابوس غرب
است .مگر آنان فاقد عقالنيت هستند كه دشمن خود را تقويت كنند .تعهدات برجامي و
عدم عمل به آن مصداق پيشگيري از يك ايران تقويت شده است ،حتي اگر غرب باوران
حاكم باشند.
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چکیده:
							
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که بار دیگر حضور
پر شور و گسترده مردم در پای صندوق های رای جایگاه مردمی نظام اسالمی را به رخ
جهانیان کشید و ثابت کرد که نظام اسالمی به رغم فراز و نشیب ها و تحمل گسترده
ترین فشارها و تحریم ها با حفظ استقالل خود و با بهره گیری از پایگاه مردمی همچنان
به عنوان الگویی برای نظام های سیاسی جهان مطرح است.
حرکت هوشمندانه نیروهای معقتد به انقالب اسالمی در تشکیل جبهه مردمی نیروهای
انقالب برای ایجاد وحدت و انسجام در این انتخابات به رغم تفرق در انتخابات گذشته
نشان از توانایی نخبگان و فعاالن این جریان در شکل دهی به آرایش طیف ها و گروه
های مومن به ارزش های انقالب دارد که می توانست پیروزی آن ها را در این انتخابات
تضمین کند و اگر نوع عملکرد جریان اصالحات و اعتدال در سوء استفاده از فرصت ها و
امکانات برای جهت دهی به مشارکت مردم و همچنین رقیب هراسی و مقابله با نظام به
جای رقابت در نظام نبود که در نهایت به مهندسی مشارکت در نرساندن تعرفه به برخی
از نقاط محروم و روستاها انجامید ،نتیجه انتخابات غیر از این می شد اما به رغم آن تجربه
مثبت تشکیل جبهه و توجه بیشتر به مطالبات اجتماعی مردم با توجه به گذر نسلی و
تغییراتی که در سبک زندگی ایجاد شده است ،باید به بستری برای پویایی و نوآوری در
انتخابات آینده تبدیل شود.
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بعد از انتخابات هفتم ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376که به لحاظ جریان شناسی
نقطه عطفی در آرایش جریان های سیاسی در کشور است ،نیروهای وابسته به جبهه
انقالب که البته از سالیق مختلفی برخوردار بودند در انتخابات بعدی به یک اجماع قابل
قبول رسیده و بعضاً عرصه های مختلف انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای
اسالمی را واگذار کردند .اشکال اساسی در میان نیروهای این جبهه این بود که به رغم
نزدیکی فکری و اختالفات محدود سلیقه ای ،اما رقابتهای درون طیفی سبب شد که آن
ها نتوانند در انتخابات به اجماع برسند و به همین دلیل بود که بطور مثال در انتخابات
 92به رغم ظرفیت باالی نیروهای جبهه رقابت درون جریانی به پیروزی نامزد جریان
مقابل با یک رای حداقلی انجامید .این امر به ویژه در انتخابات مجلس در شهرستانها
بیشتر نمود می یافت چرا که درحالی که چند نیروی انقالبی در یک شهر باهم رقابت
می کردند ،اجماع جریان مقابل روی یک نفر عم ً
ال به پیروزی آن ها می انجامید .بر این
اساس رسیدن به الگویی برای رسیدن به اجماع در جبهه نیروهای انقالب ضرورتی انکار
ناپذیر بود.
روند شکل گیری جریان های سیاسی در کشور
با پیروزی انقالب اسالمی ،فرصتی برای شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش
های دینی در جهان ایجاد شد که پایه اصلی آن بر مردم ساالری دینی بود ،پدیده ای که
در جهان بی نظیر بود و تالش غرب برای زدودن نقش دین در عرصه زندگی اجتماعی
انسان یا همان سکوالریسم را با چالش جدی مواجه کرد و به همین دلیل بود که در
تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ،لحظه ای وقفه ایجاد نشد و
طی سی و هشت سال گذشته همه روش های ممکن برای مقابله با نظام بکار گیری شد.
متاثر از این راهبرد دشمن و تالش های گروه ها و فعاالن سیاسی داخلی ،در سال های
اولیه انقالب اهتمام نیروهای انقالبی بر مقابله با گروه ها و جریانهای ضد انقالب و وابسته
بر بیگانه معطوف شد که با به سرانجام رسیدن غائله بنی صدر و فرار منافقین ،کشور
وارد مرحله جدیدی شد .شکل گیری دو جریان چپ و راست محصول اختالف سالیق
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نیروهای مومن بر انقالب از اوایل دهه  60بود ،اما در این دو جریان به رغم اختالف سلیقه
در اداره اقتصاد کشور و برخی موضوعات دیگر نظیر فقه سنتی و فقه پویا و ...در مسائل
اساسی کشور و پای بندی به اصول و آرمان ها اختالفی نداشته ،اما این روند بعد از ارتحال
امام و پیدایی حلقه های فکری و سیاسی غیر معتقد به نظام اسالمی و نفوذ در جریان
موسوم به چپ کشور دچار تحول شد.
شکل گیری جریان موسوم به اصالحات از دل جریان موسوم به چپ کشور در مقطع بعد
از خرداد  76که تقابل با ارزش های دینی و انقالبی شاخصه اصلی گفتمانی این جریان
بود ،لزوم شکل گیری جریانی در مقابل با آن برای دفاع از ارزش های انقالبی و اسالمی
به شکل گیری جریان اصولگرایی در اواخر دهه انجامید که البته اکثریت فعاالن و طیف
های جریان موسوم به راست سنتی کشور خود را در آن تعریف کردند
وضعیت طیف بندی های درونی شاخصه اصلی بین دو جریان بود ،تکثر گسترده طیف
های مختلف در جریان اصالحات که در آن از معتقدین به نظام اسالمی و خط امام
تا گروه ها و احزاب الییک و سکوالر و حتی ضد نظام دیده می شدند ،اما در جریان
اصولگرایی فاصله ها مبتنی بر روحیات آرمان خواهی و یا روحیات محافظه کارانه در
مواجهه با مسائل بود اما در تعهد و التزام شخصیتها به اصول و آرمان ها اختالفی نبود.
همین تفاوتها به نتیجه انتخابات سال  1384انجامید که البته عملکرد رئیس دولت نهم
و دهم بر سوار شدن بر موج جریان اصولگرایی و سپس فاصله گیری از مبانی آن اصول و
آرمان ها به ویژه در دوران دولت دوم که جهول نفوذ حلقه انحرافی بود ،به اینجا انجامید
که در انتخابات  92رسیدن به اجماع دشوار و نهایتا عرصه به اجماع تاکتیکی اصالح
طلبان با طیفی که اعتدال گرایی را گفتمان خود قرار داده بودند واگذار شد.
زمینه های شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقالب
در انتخابات این ایام اگرچه تالش هایی برای رسیدن به اجماع در ذیل افراد و شخصیتها
ذیل ائتالف های عددی نظیر ( 7+8و )...صورت می گرفت ،اما از آن جایی که این ائتالف
ها مرکز محور و عمدتا میان برخی شخصیت ها بود ،عمال نمی توانست فراگیر باشد به
ویژه آنکه از شاخصه یک گفتمان عزت بخش به رغم اتکاء طیف ها بر اصول و آرمان ها
برخوردار نبود.
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بر این اساس مبتنی بر یک کار مطالعاتی چند ماهه هسته اولیه جبهه مردمی نیروهای
انقالب شکل گرفت .شاخصه اصلی گفتمانی این جبهه همان شاخص های انقالبیگری
بود که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده بودند .این شاخص ها عبارتند از :پای
بندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و انقالب  -2هدفگیری آرمان های انقالب و
همت بلند برای رسیدن به آن ها  -3پای بندی به استقالل کشور  -4حساسیت در برابر
دشمن و عدم تبعیت از او  -5تقوای دینی و سیاسی
عبور از مرکزگرایی و اتکا به نیروهای انقالبی سراسر کشور ،میدان دهی به نیروهای
شاخص عالوه بر بهره گیری از ظرفیت احزاب و گروه های سنتی ،پیش بینی یک مدل
دمکراتیک برای رسیدن به نامزد مورد قبول ،از ویژگی های متفاوت این جبهه در مقایسه
با الگوهای گذشته است .اگر چه ضعفهایی هم در طراحی ،روند اجرا  ،انتخاب نمایندگان
شهرستان وجود داشته و دارد ،اما این تجربه که انتخابات دوازدهم مظهر شکل گیری
آن است می تواند به عنوان الگویی موفق و کار آمد برای آرایش جریانها در کشور مورد
توجه قرار گیرد.
برای انتخابات دوازدهم نیز ساز و کار پیش بینی شده در یک فرآیند عمال به اجماع روی
 5نفر رسید که بعد از تائید شورای نگهبان آقایان رئیسی و قالیباف وارد عرصه رقابتها
شدند که بر اساس توافق اولیه ،بعد از مناظره سوم و مبتنی بر میزان مطلوبیت و پایگاه
اجتماعی دو نامزد که بر اساس یافته های  3مرکز نظر سنجی حاصل شد نهایتا آقای
قالیباف به نفع آقای رئیسی کناره گرفت و آقای رئیسی هم توانست نزدیک به  16میلیون
رای را کسب کند.
این تجربه اگرچه به پیروزی نهایی نیانجامید  ،اما رقم  16میلیون رای که نشان دهنده
یک رقابت فشرده و البته نامتعادل بود ،چشم انداز روشنی را در برابر جبهه نیروی انقالب
ترسیم می کند تا بتواند با برنامه ریزی موثر و هوشمندانه تر عرصه سیاسی کشور را برای
نیروهای انقالب مدیریت کند که البته باید هدفی فراتر از انتخابات را دنبال کند چرا
که متاسفانه اهتمام گذشته فعاالن در اجماع سازی معطوف به زمان انتخابات بود که با
پایان انتخابات عمال به هم می ریخت  ،اما جبهه مردمی این فرصت را دارد که به عرصه
ای برای کار میدانی و هوشمندانه در عرصه سیاسی تبدیل و خال مردمی ناشی از احزاب
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قدرتمند و فراگیر را جبران کند.
مهمترین دشواری نامزد جبهه نیروی انقالب در انتخابات دوازدهم رقابت با رئیس جمهور
مستقر بود.
پیشینه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان می دهد که روسای جمهور
تاکنون دو دوره ای انتخاب شده بودند اما علتی که این امید برای پیروزی نامزد رقیب آقای
روحانی ایجاد شده بود ،افت شدید جایگاه و محبوبیت آقای روحانی در  4سال گذشته
بود که ضعف های اقتصادی ناکارآمدی مدیریتی ،بهره گیری از مدیران سالخورده ،روحیه
اشرافیگری و ...نمادهای آن بود و سبب فشرده تر شدن رقابتها شد ،اما عملکرد جریان
مقابل عمال عرصه رقابتها را از رقابت سیاسی به رقابت با نظام و علیه نظام کشاند که
هدف به صحنه کشاندن طیف های سیاه و کسب آراء آن ها بود که عمال صحنه رقابت
ها را تغییر داد .اما فرصت محدود برای تبلیغات آقای رئیسی و ناشناخته بودن ایشان
برای بخش های مهمی از مردم ایران ،ضعف در ستادها و برنامه ها ،عدم بهره گیری از
همه ظرفیت نیروهای کیفی جبهه انقالب در تبلیغات و فعالیت میدانی ،تند روی و افراط
گویی برخی از هواداران و یا کسانی که ادعای حمایت از جبهه را داشتند  ،عدم بهره
گیری از تشکل های اجتماعی ،اتکا به برخی نظر سنجی های ناصحیح و بعضا طرح برخی
مسائل در نقد طرف مقابل که به سیاه نمایی علیه نظام و فاسد نشان داده شدن مسئوالن
انجامید ،از ضعفهای جبهه انقالب در این رقابتها بود.
عملکرد نامتعارف جریان اصالحات و اعتدال
مسئله اصلی در جریان رقابتهای انتخابات  96عملکرد نامتعارف و کم نظیر اصالح طلبان
و دولتها بود که به لحاظ نقد و سیاه نمایی نظام در طول تاریخ انقالب کم نظیر بود.
نگرانی از کاهش محبوبیت آقای روحانی و تاکید اصالح طلبان مبنی برداشتن نامزد
مستقل در عرصه رقابت ها به عنوان یک جریان سیاسی منجر به ورود آقای جهانگیری
به عنوان نامزد پوششی در کنار آقای روحانی شد که این امر البته فرصتی برای دفاع از
کارنامه ضعیف  4ساله گذشته آقای روحانی ایجاد کرد .اگرچه سازماندهی ستادها ،بهره
گیری از ظرفیت همه نخبگان تقسیم کار میان اصالح طلبان و اعتدال گرایان بهره گیری
از بخش ها و تشکل ها از نمادهای حرکت این جریان بود.
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اما نکته مهم در عملکرد نامتعارف این جریان در روند تبلیغات و رقابت با اصل نظام بود
که به ابعادی از آن اشاره می شود
 .1بهره گیری از امکانات و ظرفیت های دولتی برای تبلیغ و کسب رای
انجام اقداماتی نظیر دادن وامها ،افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه ها ،بخشودگی
مالیاتها کمک به دهیارها و قول استخدام به آن ها به شرط جذب آراء روستائیان،
پرداخت یارانه به کسانی که مدتها تالش شد تا از لیست یارانه بگیران حذف شوند ،پاسخ
به نامه هایی که چهارسال از سوی مردم برای ریاست جمهوری ارسال و آنجا تلنبار شده
بود ،از طریق واریز پول به حساب آنها ،سه برابر کردن یارانه اقشار وابسته به کمیته امداد
و بهزیستی و ...از جمله اقدامات در ماه های پایانی دولت یازدهم بود که کامال نشان از
تدلیس و تالش برای کسب رای به هر قیمت داشت و این در حالی است که به استناد
گزارش های اولیه مراجع قضایی ،تشکیل پرونده برای ده ها مسئول عالی رتبه در استانها
و شهرستانها نشان از تبلیغات مدیریت شده و هماهنگ شده مسئوالن دولتی داشت.
 .2رقیب هراسی
هراس افکنی در دل مردم در صورت پیروزی رقیب ،سناریوی دیگری است که با الفاظ
گوناگونی از سوی آقای روحانی و وزرا در دوران رقابتها تکرار می شد .آقای روحانی
در سالن ورزشی شهید شریفی تبریز در جمع هواداران خود می گوید :روز جمعه می
خواهیم فردی را انتخاب کنیم که با یک تصمیم او جان میلیونها انسان می تواند به خطر
بیفتد و یا با یک تصمیم او حیات میلیونها انسان حفظ می شود .او در سالن شهید رسول
حسینی ساری با تاکید بر اینکه مردم در روز جمعه می خواهند از میان قاضی و وکیل
انتخاب کنند ،می افزاید قاضی کسی است که حکم صادر می کند ،حکم اش را ابالغ می
نماید ،اما وکیل از مردم دفاع می کند .به گفته روحانی روز جمعه روز انتخاب مردم است.
و این انتخاب آنهاست که دیوار تحریم دوباره ساخته شود یا با جهان پل بسازیم ،و یا
اینکه در جای دیگر می گوید می خواهند در پیاده روها دیوار بکشند
وزیر نفت در همایشی که با عنوان اصولگرایان معتدل در سالن حجاب تهران برگزار
شد با درخواست از مردم برای شرکت در انتخابات میگوید :در انتخابات شرکت کنید و
سرنوشت را تعیین کنید نگذارید کل ایران مشهد شود ،بلکه مشهد را و یا خراسان را به
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آغوش ایران بازگردانیده و آن دیگری می گوید «اگر روحانی رای نیاورد باید برای خرید
یک قالب کره در جلوی سوپرمارکتها صف چند صد متری ببندیم» و یا اینکه «کشور با
یک حمله دشمن به عصر مغول باز می گردد».
 -3رقابت با اصل نظام و زیر سوال بردن کارنامه  38ساله نظام
رئیس جمهور در روز دوشنبه  18اردیبهشت ماه در همایشی در همدان ،سابقه  38ساله
نظام را مشحون از اعدام و زندان معرفی کرده و می گوید :مردم ایران اعالم می کنند که
آن هایی که در طول  38سال فقط اعدام و زندان را بلد بودند قبول ندارند و در همایش
شهر ارومیه رقبای اصولگرای خود را متهم می کند که زبان ها را بریده و دهانها را دوخته
اند؛ در قزوین نیز عدم انتخاب خود را با درگیر شدن کشور در یک جنگ مترادف می داند
فهرست بلند مجموعه این مواضع که در اصل نظام را نشانه رفته است به آنجا بر میگردد
که بر آورد های دولت و حامیانش نشان می دهد که رقابت های معمولی قادر به جذب
آراء خاکستری و حتی حامیان منتقد نیست ،بنابراین با سیاه نمایی و رقابت با اصل نظام
قادر خواهند بود تا با ایجاد وحشت و نگرانی توده های اجتماعی را در برابر گزینه مرگ
و زندگی قرار داده و ضد انقالب و دشمنان نظام را نیز به هر قیمتی به پای صندوق
های رای بیاورند .رقابت با نظام سبب گردید که همه رسانه های فارسی زبان در غرب
و شبکه های ماهواره ای و مجازی ،همه ضد انقالب ،همه اپوزیسیون خارج نشین ،همه
اپوزیسیون داخل و ....از آقای روحانی حمایت کنند.
سخن آخر
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اگرچه با سالمت و امنیت کامل به سرانجام
رسید و به رغم همه تخلفات و سیاه نمایی ها ،نیروهای جبهه انقالب به نتیجه آن تمکین
کردند ،اما روند و نتیجه آن واجد چند درس مهم است:
 -1انتخابات مظهر تجلی مردم ساالری دینی است و فارغ از نتایج آن ،نمایانگر جایگاه
مردم در اداره نظام اسالمی است و لذا حضور نزدیک بیش از  41میلیون نفر در پای
صندوق های رای ،نشان دهنده این است که نظام اسالمی پس از گذشت نزدیک به 4
دهه از آغاز پیروزی انقالب به رغم گذر نسلی و تحمل گسترده ترین فشارها و تحریم ها
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انتخابات  96تاثیر آن در آرایش نیروهای جبهه انقالب  /عباس حاجی نجاری

همچنان از پایگاه مردمی برخوردار است.
 -2مواضع و دیدگاه های مطرح شده در انتخابات اخیر و نوع عملکرد دستگاه های
اجرایی و به ویژه تالش غرب برای اثر گذاری بر فرآیند انتخابات ،بیانگر این است که در
قوانین و مقررات مربوط به انتخابات باید مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات که از مجمع
تشخیص مصلحت تهیه و توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است ،اصالحات الزم
صورت گیرد تا زمینه تخلفات کاهش یابد و امکان مهندسی مشارکت از برخی مسئولین
دستگاه های اجرایی سلب شود.
 -3بیگانگان و دشمنان داخلی و بیرونی نظام اسالمی راهبرد خود در مقابله با نظام را در
بهره گیری از عرصه انتخابات متمرکز کرده اند ،لذا هوشیاری نیروهای جبهه انقالب در
این عرصه همچون دیگر عرصه ها ضرورتی انکار ناپذیر است.
 -4توجه به نیازها و مطالبات مردم در عین تالش برای هدایت صحیح و منطقی آن
ها ،برای کسب نتایج مطلوب ضرورتی انکار ناپذیر است .برنامه ریزی برای بهره گیری
از تجربیات انتخابات  96برای سازماندهی نیروهای جبهه انقالب با اتکاء به ظرفیت 16
میلیونی ایجاد شده می تواند نقطه عزیمتی برای انتخابات آینده باشد.

هنر امام(ره) در فتح
خاکریزهای غرب و شرق
با نقش آفرینی مردم
در نظام اسالمی
دکتر رضا داوری
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محورهای مقاله:
حضرت امام (ره) پایه های اقتدار نظام اسالمی را بر دژ نفوذناپذیر و غیر قابل تسخیری
بنا نهاد که از آن به عنوان «مردم» یاد می کنیم .امام در برابر استراتژی «تهی سازی از
قدرت» آمریکا که سعی داشت صاحبان اصلی این انقالب یعنی مردم را از بدنه حکومت
دور نمایند ،حلقه های اتصال میان مردم و رهبری روز به روز محکم تر و منسجم تر کرد.
امام می فرمود؛ صاحبان اصلی این مملکت مردم هستند و روح و حیات نظام اسالمی با
حضور مردم در همه صحنه ها رقم خورده است.
*شخصیت چند وجهی ،درایت و بصیرت امام و از همه مهم تر جایگاه ممتاز ایشان به
عنوان یک عالم دینی برجسته ،امتیازی بود که هیچ کدام از انقالب های بزرگ دنیا از آن
برخوردار نبودند .به عالوه نوع سلوک حضرت امام و جانشین بر حق ایشان ،حضرت آیت
اهلل خامنه ای ،ساده زیستی و مردمی بودن و در میان مردم زیستن ،باعث شد که هیچ
گاه آن شکاف وحشتناکی را که میان مردم و حاکمیت در انقالب های دیگر به وجود
آمد ،در ایران انقالبی شاهد نباشیم.
*راز ماندگاری انقالب ایران نسبت به سایر انقالب ها ،مداومت و استمرار ملت ایران بر راه
و روش انقالبی است .بسیاری از انقالب ها خیلی زود دچار استحاله شدند و بنیان های
ایدئولوژیک خود را از دست دادند ،در نتیجه رو به تضغیف نهادند ،اما استمرار انقالب یک
عهد ماندگار میان مردم و رهبری انقالب است که تاکنون از گذرگاه ها خطیر بسیاری
عبور کرده است و به سالمت بیرون آمده است.
*امام با مردم انقالب کرد و با مردم انقالب را حفظ کرد .امام هیچ گاه با خط کش ،مردم
را از یکدیگر جدا نکرد .هنر امام ،به میدان آوردن یک ملت برای تحقق آرمان های انقالب
بود .تصویر راهپیمایی های دوران انقالب گواه این مدعاست .پس از پیروزی انقالب هم
از اولین تدابیر امام تشکیل نهادهای انقالبی برای خدمت به مردم به ویژه محرومان و
مستضعفان بود.
*امروز اگر جریان های انقالبی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و جلب اعتماد مردم به
خود دچار موانع و مشکالتی شده اند ،راه حل خروج از این مشکل را باید در بازتعریف
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چکیده:
یکی از پرتکرار ترین واژه ها در مجموعه بیانات و بیانیه های بنیانگذار انقالب اسالمی
حضرت امام خمینی (ره) ،واژه « مردم « است .استراتژی امام در «حدوث» و «بقای»
انقالب اسالمی  ،بر دو عنصر اساسی تکیه داشت .عنصر اول اسالم و عنصر دوم مردم بود.
بزرگترين هنر امام ،ايجاد حلقه هاي اتصال ميان مردم به عنوان نماد جمهوریت با رهبري
به عنوان مظهر اسالمیت نظام بود.
امام در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی ،پایه های اقتدار نظام اسالمی را در دژ
نفوذناپذیر و غیر قابل تسخیری گذاشت که از آن به عنوان «مردم» یاد می کنیم .زنجیره
های پایان ناپذیری از حلقه های قدرت که اتصال و انسجام آن به عنوان گرانیگاه و مرکز
ثقل قدرت در نظام اسالمی ایران به حساب می آیند  .امام در برابر استراتژی «تهی سازی
از قدرت» آمریکا که سعی داشت صاحبان اصلی این انقالب یعنی مردم را از بدنه حکومت
دور نمایند ،حلقه های اتصال میان مردم و رهبری روز به روز محکم تر و منسجم تر می
کرد .اما می فرمود؛ صاحبان اصلی این مملکت مردم هستند و روح و حیات نظام اسالمی
با حضور مردم در همه صحنه ها رقم خورده است.
در این نوشتار سعی داریم با اشاره به دستاوردهای رابطه معنوی امام با امت اسالمی که
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رابطه خود با اقشار مختلف مردم بدانند.جبهه نیروهای انقالب در سال های اخیر به دالیل
متعدد نتوانسته با بخش هایی از مردم ارتباط برقرار کند .نتوانسته حرف طیف هایی از
جوانان  ،زنان و اقشار مختلف اجتماعی که سبک و مدل زندگی شان متفاوت از سبک
زندگی نیروهای انقالبی است را به رسمیت بشناسد و در این میان کمترین تدبیر الزم را
برای برقراری این ارتباط داشته است.
*نیروهای انقالبی به هیچ وجه نباید دایره ارزش های انقالب را کوچک و محدود کنند.
ما باید خطوط تماس متعددی با مردم داشته باشیم .بسیاری از مردم می خواهند یک
زندگی معمولی و بدون رنگ و لعاب غلیظ سیاسی داشته باشند .سیاسی دیدن بیش
از حد پدیده های اجتماعی و فرهنگی همچون بد حجابی و کم توجهی به مشکالت
اقتصادی و اجتماعی را می توان پاشنه آشیل جریان انقالبی دانست.

هنر امام (ره) در فتح خاکریزهای غرب و شرق با نقش آفرینی مردم در نظام اسالمی /دکتر رضا داوری

باطل السحر تمامی فتنه گری ها و فتنه انگیزی ها خواهد بود ،به این نکته اساسی اشاره
نماییم که اگر نیروهای جبهه انقالب اسالمی در برهه ها ،عرصه ها و بزنگاه هایی نمی
توانند از ظرفیت مردم به نفع انقالب اسالمی سود ببرند ،به دلیل دوری و جدایی از اقشار
مختلف مردم است و راه درمان آن اجتماعی شدن و بازگشت به جامعه و برقراری پیوند
عمیق و وثیق با مردم است.
مردم در نگاه بنیانگذار انقالب اسالمی
یکی از پرتکرار ترین واژه ها در مجموعه بیانات و بیانیه های بنیانگذار انقالب اسالمی
حضرت امام خمینی (ره) ،واژه « مردم « است .معمار انقالب اسالمي ،پايه هاي «
حدوث» و « تثبیت» انقالب اسالمی را بر پايه حضور همه جانبه مردم بنيان نهاد.
«ميشل فوكو» از فیلسوفان مطرح فرانسوی که در کوران مبارزات مردم ایران در شهریور
و آبان سال  1357به تهران آمده بود ،طی مقاالتی در روزنامه ایتالیایی « کوریر دالسرا «
به ارزیابی مشاهدات خود ازحضور و پشتيباني مردم از انقالب امام (ره) پرداخت و نوشت
« انقالب اسالمی ایران به رهبری آیت اهلل خمینی ،اولين انقالب پست مدرنيستي در
جهان معاصر است كه پايه هاي اقتدار خود را بر حضور همه جانبه ملت بنا نهاده است
و امروز ديگر نمي توان مدعي بود قدرت سياسي صرفا از دهانه تفنگ بيرون مي آيد».
در مرحله» تثبيت» انقالب و نظام اسالمي هم ،امام بر خالف تمامي تئوري هاي رايج
آن روز كه پايه هاي اقتدار و امنيت يك ملت را بر اساس قابليت هاي نظامي و ارتش
هاي آموزش ديده و كالسيك بنيان گذارده بودند ،مقوالتي همچون «حضور همه جانبه»،
«مشاركت حداكثري»« ،رضايت عامه» »،وحدت و انسجام اجتماعي» »،دولت ملي و»
دفاع همه جانبه» را وارد مولفه هاي پايدار امنيت ملي كرد.
پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،57یک شوک غافلگیر کننده برای دو بلوک شرق و
غرب و به ویژه دنیای غرب بود .هیچ تحلیگری تصور نمی کرد ژاندارم خلیج فارس که از
حمایت های بی شائبه و همه جانبه ایاالت متحده آمریکا برخوردار است ،به یکباره این
چنین اسیر تندباد ملتی شود که می خواست استقالل ،آزادی و حاکمیت نظام اسالمی
را بر پهنه جغرافیای سیاسی خود به منصه ظهور برساند.
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از همان نخستین روزهای پیروزی انقالب اسالمی ایران ،دنیای غرب به ویژه مقامات کاخ
سفید که منافع خود را در استراتژیک ترین نقطه سیاسی و اقتصادی جهان در معرض
مخاطره و تاراج می دیدند ،راهبردهای شان را برای مهار این نهال نوپا تعریف کرده و به
کار بستند تا شاید آب رفته را به جوی بازگردانند .به اعتراف استراتژیست های مطرح
آمریکایی همچون کیسینجر و برژینسکی ،استراتژی کاخ سفید در مواجهه با انقالب
اسالمی ایران از همان آغازین روزهای پیروزی انقالب  ،مبتنی بر سه گام تغییر نظام،
تغییر رفتار و تضعیف توانمندی های آن بود.
هدف اول و اصلی آمریکا ،تغییر حکومت اسالمی ایران و بازگشت ایادی خود به صحنه
سیاسی ایران بود .اگر این هدف رویایی جامه عمل نپوشید باید تدبیری اندیشید که
جمهوری اسالمی ایران مجبور به تغییر رفتار و دست برداشتن از شعارها و آرمانهای
خود گردد .اما چنانچه گام دوم هم محقق نشود ،چاره ای جز تحمل این رژیم نخواهد
بود اما برای مهار گسترش و نفوذ آن باید با تمسک به انواع فشارها و تهدیدها و تحریم
ها به گونه ای عمل کرد که دیگر مجالی برای بازیابی و بازخوانی هویت انقالب اسالمی
ایران باقی نماند.
هنر امام در ايجاد حلقه هاي وصل ميان مردم و رهبري
اما استراتژی امام در «حدوث» و «بقای» انقالب اسالمی  ،بر دو عنصر اساسی تکیه
داشت .عنصر اول اسالم و عنصر دوم مردم بود .بزرگترين هنر امام ،ايجاد حلقه هاي
اتصال ميان «مردم» و» رهبري» بود .در نگاه بنيانگذار جمهوري اسالمي ،مردم گرانيگاه
و مركز ثقل قدرت به حساب مي آيند و وظيفه نظام اسالمي ،حراست از حلقه هاي اتصال
ميان مردم و رهبري است ،حلقه هاي اتصالي كه بايد روز به روز خاصيت هم افزايي آن
بيشتر شده و همچون زنجيره هاي ناگسستني ،ارتباط اقوام كشور را با حلقه حاكميت،
وثيق تر و مستحكم تر نمايد و با در هم فرو رفتن حلقه هاي قدرت در يكديگر ،هر حلقه
به دليل اتصال با حلقه هاي ديگر ،قدرت تحمل ملي را باال برده و اگر دشمن بخواهد
اين زنجيره را از هم بپاشد بايد دست به كاري غير ممكن بزند و يك ملت را نابود كند.
مردمي بودن انقالب اسالمي ايران در دو مرحله» حدوت «و» بقاء» آن را تبديل به انقالبي
منحصر به فرد و متمايز از ساير انقالب هاي دنيا نموده است .در مرحله حدوت ،درست
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است كه پديده انقالب به عنصر مردم بستگي دارد لكن با اين گستردگي و اخالص و شور،
در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست .در انقالب فرانسه به دليل حضور بورژواهاي
شهري به انقالب بورژواها معروف شد .در انقالب روسيه كه به انقالب بلشويكي معروف
شد در حقيقت امر ،كارگران اعتصابي كارخانه هاي پطروگراد به همراه گروهي از سربازان
پادگان اين شهر كه به كارگران پيوسته بودند توانستند دولت تزاري را سرنگون كنند
و در انقالب چين نيز كشاورزان و دهقانان بودند كه بخش اعظم مبارزات را از روستاها
رهبري و هدايت كرده و به ثمر رساندند و به همين دليل به انقالب كشاورزي و دهقاني
معروف شد در حالي كه در ايران به جز عده بسيار معدودي كه وابستگي به رژيم شاه
داشتند و منافع و بقاي آنها بستگي به آن رژيم داشت ،همه اقشار و طبقات جامعه اعم از
روحانيون ،كشاورزان ،كارگران ،اصناف ،دانشجويان ،اساتيد ،دانش آموزان و معلمان ،در
همه نقاط كشور به يك خيزش عمومي و ملي دست زدند به گونه اي كه «پير بالنشه»
از خبرنگاران فرانسوي حاضر در تظاهرات سال  57مردم ايران ،در توصيف اين وحدت و
گستره اراده ملي نوشت« :براي اولين بار در دنيا ،تبلور اراده عمومي در انقالب اسالمي
ايران تحقق يافت ،مشاهده ملتي يكپارچه كه دست خالي در برابر مسلسل ها ،پس از يك
سال تظاهرات موفق به هزيمت دادن محكم ترين ديكتاتورها شوند ،امري نيست كه هر
روز تكرار شود .آنچه مرا حيرت زده كرد ،سر بر داشتن تمامي يك ملت است ،مي گويم
تمامي ،مثال در تظاهرات روز عاشورا كه پير و جوان و كودك و نوجوان و مادران بچه
بغل ،تمام خيابان هاي شهر را به تسخير در آورده بودند ،من افسون يك اراده ملي بودم».
در دوران حاكميت رژيم پهلوي ،دنيا ايران را تنها با نفت مي شناخت اما امروزه به بركت
انقالب امام راحل و جانفشاني شهيدان عالي مقام ،جمهوري اسالمي ايران را به عنوان
و مردمي ترين ،مستقل ترين و ساز ناپذيرترين
پايگاه اسالم ناب محمدي
حكومت مي شناسند ،حكومتي كه عنصر الهام بخش آن ،بالي جان دموكراسي هاي
مجازي غربي به ويژه آمريكايي در منطقه ژئواستراتژيك خاورميانه شده است.
امام در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی ،پایه های اقتدار نظام اسالمی را در دژ
نفوذناپذیر و غیر قابل تسخیری گذاشت که از آن به عنوان «مردم» یاد می کنیم .زنجیره
های پایان ناپذیری از حلقه های قدرت که اتصال و انسجام آن به عنوان گرانیگاه و مرکز
(صلی اهلل علیه و آله وسلم)
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ثقل قدرت در نظام اسالمی ایران به حساب می آیند  .امام در برابر استراتژی «تهی سازی
از قدرت» آمریکا که سعی داشت صاحبان اصلی این انقالب یعنی مردم را از بدنه حکومت
دور نمایند ،حلقه های اتصال میان مردم و رهبری روز به روز محکم تر و منسجم تر
می کرد .امام می فرمود؛ صاحبان اصلی این مملکت مردم هستند و روح و حیات نظام
اسالمی با حضور مردم در همه صحنه ها رقم خورده است.
اما با تکیه بر عنایات خداوند و قدرت مردم بود که استراتژیک تهاجم به اردوگاه غرب و
شرق و نواختن سیلی اول بر چهره قدرتمندان زورمدار را در پیش گرفت  .امام به سلطه
خواهان و فزون طلبان نشان دادند که سکه تقوا دو روی دارد  .یک روی آن «تقوای
پرهیز» و روی دیگر آن «تقوای ستیز» است .انقالب اسالمی ایران هم درست در بستر
تقوای ستیزظهور و بروز پیدا کرد .یورش بر پلیدی ها و پلشتی ها و نواختن سیلی بر
چهره دین ستیزان با انقالب امام آغاز شد .امام با شجاعت و غیرتمندی و هوشمندی هر
چه تمام « ،گلوله اول» را به اردوگاه نظام سلطه شلیک کرد تا خواب و رویاهای آنان را
برآشفته سازد.
اصلی ترین استراتژی امام در صیانت از ارزش های نظام اسالمی ،یورش مداوم به زیر
ساخت های فکری نظام سلطه و نواختن زنگ بیداری برای ملت های محروم و زیر سلطه
بود .امام با خلق ادبیاتی رهایی بخش و تفکری قدرت آفرین و امنیت بخش ،مسیر
تعالی و تکامل انقالب اسالمی ایران را مشخص کردند .امام در بحبوبه فشارهای غرب
و در حالی که برخی بزدالن داخلی سخن از ندامت و پشیمانی و سازش با سلطه گران
سر می دادند ،با صالبت و اقتدار تمام می فرمودند« :ما در صدد گسترش نفوذ اسالم در
جهان و کم کردن سلطه جهان خواران هستیم ،ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد
صهیونیسم  ،سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم .ما تصمیم گرفته ایم به لطف
و عنایت خداوند بزرگ ،نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند ،نبود کنیم و
را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت های
نظام اسالم رسول اهلل
آینده شاهد آن خواهند بود ...ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکالت و
مسائل و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم و این را
از اصول سیاست خارجی خودبدانیم .االن اسالم به تمامه در مقابل کفر واقع شده است ،
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جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات است  ،وطن ما
بصره و شام نیست ،وطن ما اسالم است ،اسالم مرز نمی شناسد  .دولت مصمم است اگر
به منابع اقتصادی ایران ضربه ای برسد ،تنگه هرمز را با تمام قدرت مسدود کند .اگر بر
کشوری نوای تفکر دلنشین بسیجی طنین انداز شد ،چشم طمع دشمنان و جهانخواران
از آن دور خواهدگردید ...آمریکا هیچ غطی نمی تواند بکند .مسلمانان جهان با همراهی
نظام جمهوری اسالمی ایران عزم خود را جزم کنند تا دندان های آمریکا را در دهانش
خرد کنند و نظاره گر شکوفایی گل آزادی و توحید و امامت جهان نبی اکرم
باشند .دنیا اگر خودش را آماده بحران نفت و به هم خوردن همه معادالت اقتصادی و
تجاری و صنعتی کرده است ،ما هم آماده ایم و کمربندها را محکم بسته ایم و همه چیز
برای عملیات نهایی آماده است».
انقالب اسالمی ایران ،در پرتو چنین نگرشی بود که بنیان های نظام سلطه را به چالش
کشید و ریچارد مورفی ،معاون وقت وزیرخارجه آمریکا را مجبور کرد تا با سراسیمگی در
برابر نمایندگان کنگره آمریکا حاضر شود و به صراحت اعالم کنند« :ایاالت متحده آمریکا
بر محور صیانت از کیان دولت اسرائیل ،حفظ جریان آزاد انتقال انرژی از خلیج فارس ،
مهار نفوذ روسیه و جلوگیری از گسترش رادیکالیسم اسالمی است .پدیده انقالب ایران
دیگر تنها یک مسئله استراتژیک متعارف نیست ،مسئله امواجی است که این انقالب پدید
آورده و بنیان های تمدن معاصر کاپیتالیستی و سوسیالیستی غرب را به لرزه انداخته
است».
بر این اساس سرمایه گذاری های عظیم نظام سلطه جهانی و کارشکنی های مستمر و پی
در پی علیه جمهوری اسالمی ایران از همان بدو شکل گیری انقالب اسالمی ایران آغاز
شد و تاکنون ادامه دارد .استراتژیست های غربی مکررا اعالم کرده اند که بقا و موفقیت
جمهوری اسالمی ایران بزرگترین چالش فرهنگی برای کشورهای غربی است و موفقیت
حکومت اسالمی به مفهوم اضمحالل پایه های فکری غرب خواهد بود .از این رو نیویورک
تایمز در نخستین روزهای پیروزی انقالب نوشت « :ایران با آیت اهلل خمینی ،مسیح
وار فریاد رهایی از یوغ سلطه خارجی را سر داده و داعیه تشکیل یک حکومت گسترده
مبتنی بر اصول اسالمی را دارد .این مسئله غرب را در عرصه های سیاسی و ایدئولوژیک
(صلی اهلل علیه و آله وسلم)
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مروری بر دالیل شکست سه انقالب بزرگ دنیا
وقتی به مرور بیانات رهبر معظم انقالب در توصیف و تفسیر انقالب های بزرگ جهان و
مقایسه آن با انقالب اسالمی می پردازیم ،به وضوح معلوم می گردد که مطالعه و شناخت
ایشان در این مقوله ،شناختی ریشه ای و عمیق است .بیان جزییات و ظرایفی از تاریخ
انقالب ها نشان از این دارد که برای مقام معظم رهبری بررسی سرنوشت انقالب های
بزرگ تاریخ در نسبت آن ها با انقالب اسالمی ایران ،همواره یک دغدغه جدی بوده است.
در کالم رهبر انقالب ،معیارهای خاصی برای اطالق انقالب به تحوالت دامنه دار و
بنیادین در اقصی نقاط دنیا ،وجود دارد و هر دگرگونی سیاسی یا تغییرات بزرگ در قدرت
سیاسی ،از نوع بیشتر تحوالت آمریکای التین و شمال آفریقا در نیمه دوم قرن بیستم از
نظرگاه ایشان انقالب محسوب نمی شود .از این رو ،عمدتا تاکیدات رهبر انقالب درباره
عبرت های تاریخی انقالب های جهان بر سه انقالب فرانسه( ،)1789روسیه( )1917و
الجزایر( )1962بوده است .انتخاب این سه انقالب البته حکمت خاص خود را دارد .در
وهله اول ،بر اساس معیارهایی که در متون آکادمیک دنیا درباره تعریف انقالب وجود
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با بحران مواجه کرده و در آینده بیشتر مواجه خواهد ساخت.
بدون شک بزرگترین هنر انقالب اسالمی ایران و انقالب امام راحل ،این است که کشوری
به نام ایران را که در گذشته از آن به عنوان «پل پیروزی» غرب برای به زانو درآوردن
اتحاد جماهیر شوری «خاکریز اول» آمریکا در مواجهه با اضطرابات منطقه ای و «ژاندارم
خلیج فارس» جهت حفظ امنیت انرژی دنیای غرب و کیان رژیم صهیونیستی ،نام می
بردند ،اینک به عنوان مدلی از یک حکومت دینی و کشوری الهام بخش در دنیای اسالم
و ملل محروم درآمده است.
زمانی از ایران به عنوان یکی از سرحلقه های تامین منافع غرب نام می بردند و حتی را
در کنار کشورهای مصر و عربستان و دیگر کشورهای مطرح اسالمی قرار نمی دادند .چرا
که هر چه از دولت آن می دیدند نمادهای سکوالریستی و ضددینی و خالف منافع جهان
اسالم بود ،اما اینک در پرتو فراگیری پیام انقالب اسالمی  ،دکترین جدیدی به نام «نه
شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» را در استراتژیک ترین منطقه دنیا مطرح کرده ایم.
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دارد ،هر سه این رویدادها به طور قطع انقالب محسوب می شوند ،چرا که تغییرات
بنیادینی را عالوه بر حوزه سیاست صرف دنبال می کردند .اما این سه انقالب یک وجه
نمادین قوی هم در خود دارند که به شدت در زمینه انطباق تاریخی بر انقالب اسالمی
به کار می آیند.
با اندکی مسامحه ،می توان این سه انقالب را به عنوان سه نماد از سه خواست بزرگ جوامع
انسانی به حساب آورد :آزادی(انقالب فرانسه) ،عدالت(انقالب روسیه) و استقالل(انقالب
الجزایر) .از سویی دیگر ،هر سه این انقالب ها را در نهایت می توان شکست خورده نامید،
چرا که انقالب فرانسه تنها بعد از حدود  14سال با روی کار آمدن «ناپلئون بناپارت»
به عنوان امپراتور به پایان رسید .انقالب شوروی بعد از حدود هفتاد سال در  1991فرو
پاشید .انقالب الجزایر که با هدف استقالل این کشور از فرانسه صورت گرفت ،عمال با
ادامه سلطه و نفوذ فرهنگی و اجتماعی فرانسه تا همین سال های اخیر ،به اهداف از پیش
تعیین شده خود نرسید.
هر دو انقالب فرانسه و روسیه در بدو امر ،اصالت را به «توده مردم» دادند .به این مفهوم
که از مفهومی مجرد وذهنی به نام توده مردم ،یک مفهوم مقدس و خطاناپذیر ساختند
که قرار بود جای اندیشه الهی را بگیرد .ابزار این توده مقدس برای اداره امور دنیا ،عقل
خودبنیاد اومانیستی بود .به این معنا که بر اساس افکار فیلسوفان دوره روشنگری ،از جمله
دکارت و کانت ،عقل خودبنیاد بشر می توانست در همه چیز(حتی ذات خداوند) شک
کند و بر مبنای خرد ناب ایده آل های خود را محقق سازد .این مفهوم انتزاعی ،خیلی زود
مورد سوء استفاده قرار گرفت و در نهایت هم انقالب دموکراتیک برای حاکمیت مردم ،به
ضد خود بدل شد .چه در فرانسه و چه در شوروی یک هیات حاکمه کوچک خود را به
عنوان مصداق و نماد «مردم» و خرد ناب آن مطرح کرد ،و در نتیجه انقالب دموکراتیک
به بدترین استبدادها تبدیل شد.
در الجزایر ،ریشه های انقالب مردم برای استقالل در اسالم بود و مردم این کشور از انگیزه
های دینی برای مبارزه سود می جستند و در نهایت هم همین دلیل اصلی پیروزی آن
ها بر اشغالگران فرانسوی بود .لیکن بعد از پیروزی انقالب ،مواظبت از ریشه های دینی
انقالب و آرمان های انسانی آن( به ویژه استقالل طلبی) انجام نگرفت .وقتی دین کنار
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رفت ،هواهای نفسانی و قدرت طلبی انقالبیون مخلص دیروز بر آن ها غلبه کرد .مضاف
بر این که انقالبیون الجزایر نهایت استقالل را در استقالل سیاسی تعریف می کردند ،و
گویی هیچ توجهی به وابستگی بزرگ تر ،یعنی وابستگی فرهنگی و اجتماعی ،نداشتند.
در نتیجه دشمن که از در بیرون رانده شد ،از پنجره وارد شد ،و فرانسوی های استعمارگر
دیروز با ابزار نفوذ فرهنگی(به ویژه زبان فرانسه) توانستند اذهان الجزایری ها را تسخیر
کنند و جایگاه از دست رفته خود را بازیابند.
در هر سه این انقالب ها ،با شدت و ضعف هایی ،از فردای پیروزی نقش مردم کم رنگ
شد و مردم خیلی زود از دایره تصمیم گیری بیرون گذاشته شدند .در فرانسه روبسپیر
بنای دیکتاتوری انقالبی را گذاشت ،در روسیه لنین و در الجزایر احمد بن بال و هر سه
این ها انقالبیون مخلصی بودند که زندگی خود را وقف پیروزی انقالب کردند .لیکن وقتی
محوریت تفکر انسان ها الهی نباشد و به حبل المتین دین اتصال نداشته باشد ،به محض
رسیدن به قدرت ،به راحتی دچار وسوسه دیکتاتوری می شوند.
در هر سه این انقالب ها ،بر عکس انقالب اسالمی ایران ،وعده های داده شده وعده های
بشری و توسط بشر بود .طبیعی است که در کارزار مسایل و مشکالت طاقت فرسای
بعد از پیروزی یک انقالب ،وقتی وعده های داده شده محقق نمی شود ،مردم از وعده
دهندگان زمینی سرخورده و مایوس شوند ،و این اتفاقی است که به ویژه در انقالب های
فرانسه و روسیه افتاد و مردم خسته از عدم تحقق وعده های انقالب خیلی زود دوباره
تن به دیکتاتوری و استبداد دادند .اما وعده خداوند ،وعده ای جاودانی است و انسان
های باورمند و مومن ،هیچ گاه از تحقق وعده های الهی ناامید نمی شوند و از همین رو
مخلصانه وخستگی ناپذیر بر سر آرمان های خود باقی می مانند .این درست همان چیزی
است که در انقالب اسالمی ایران اتفاق افتاد .مردم انقالبی ایران ،علی رغم همه مشکالت
و شدایدی که در پی انقالب با آن رو به رو شدند ،لحظه ای از حمایت از انقالب دست
نکشیدند ،چرا که هیچ گاه از تحقق وعده الهی ناامید نشده اند.
بر خالف سه انقالب ذکر شده ،جایگاه والیت در انقالب اسالمی ایران ،جلوی بسیاری از
آفات مبتال به انقالب را گرفت .جایگاه دینی و سیاسی توامان رهبری انقالب ایران ،که
تبعیت از آن را به وظیفه ای دینی و سپس سیاسی تبدیل می کند ،باعث شد که جلوی
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بسیاری از شکاف ها ،جنگ های قدرت خونبار ،کشتارها و در یک کالم برقراری دوباره
استبداد گرفته شود .به عالوه ،شخصیت چند وجهی ،درایت و بصیرت امام و از همه مهم
تر جایگاه ممتاز ایشان به عنوان یک عالم دینی برجسته ،امتیازی بود که هیچ کدام از
انقالب های دنیا از آن برخوردار نبودند .به عالوه نوع سلوک حضرت امام و جانشین بر
حق ایشان ،حضرت آیت اهلل خامنه ای ،ساده زیستی و مردمی بودن و در میان مردم
زیستن ،باعث شد که هیچ گاه آن شکاف وحشتناکی را که میان مردم و حاکمیت در
انقالب های دیگر به وجود آمد ،در ایران انقالبی شاهد نباشیم.
در همه این انقالب ها معموال یک وجه از خواست های اساسی بشر در محوریت قرار
گرفته بود ،بی آن که نسبت آن با سایر نیازهای روح انسانی تعیین شود .آزادی ،عدالت،
استقالل....همگی نیازهای مهم بشری هستند ،لیکن نمی توان آن ها را از هم مجزا کرد
و یکی را بر دیگری رجحان داد .از همین رو در تجربه انقالب ها شاهدیم که معموال سایر
خواست های بشری به نفع یک خواست سرکوب می شود ،و در نهایت همان یک خواست
هم نه تنها تحقق نمی یابد که به ضد خود تبدیل می شود .از همین رو ،شاهدیم که در
انقالب اسالمی ایران ،حضرت امام بدون تاکید خاصی بر هر یک از این مولفه ها ،در همان
سخنرانی معروف بهشت زهرا ،از تالش برای ساختن زندگی معنوی مردم ایران گفتند.
امام با عمق درایت خود می دانست که در صورتی که روح یک ملت به لحاظ معنوی
اعتالء یابد ،دستیابی به سایر اهداف برایش کار دشواری نخواهد بود .این دقیقا بر خالف
مسیر انقالب های دیگر بود که نه تنها تالشی برای ارتقای دین مردم نکردند ،که از در
ضدیت با دین در آمدند .البته از آن جا که اسالم یک برنامه جامع زندگی است ،انقالب
ایران هم به دنبال رشد و تعالی حیات انسانی در همه زمینه هاست.
بر خالف انقالب های دیگر ،آرمان های انقالب اسالمی منوط به یک طبقه ،یک کشور
یا یک نژاد نیست ،بلکه آرمان هایی فرامرزی و فرامکانی و فرازمانی است .درک و بینش
انقالب اسالمی از جهان و چگونگی زیست در جهان مختص ایران نیست ،بلکه این
قابلیت را دارد که گشاینده یک راه جدید برای تمام جهانیان است .چرا که پیام اسالمی
انقالب ایران ،منطبق با فطرت انسان در مفهوم عام ان است .در حالی که ظرفیت انقالبی
ایدئولوژی مارکسیسم به بن بست انجامید ،مصایب لیبرالیزم در ایجاد نابرابری ،فقر،
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ابتذال و نیهیلیزم روز به روز بیشتر رخ می نماید ،در حالی که مسیحیت قرن هاست که
از جایگاه خود در تمدن بشر غربی به حاشیه رانده شده است و اکنون حتی صحبت از
کلیسای بدون خدا می شود ،و در حالی که اسالم با قرائت وهابی تکفیری ،جز خون و
خشونت و جنایت برای خود مسلمین نداشته است ،خالی از هر نوع اغراق و خوش بینی
می توان گفت که تجربه انقالب اسالمی با پای فشردن بر ارزش های تابناک و انسانی
تشیع ،تنها تجربه روشن پیش رو نه تنها مسلمین ،که کل جهانیان است.
دیگر راز ماندگاری انقالب ایران نسبت به سایر انقالب ها ،مداومت و استمرار ملت ایران بر
راه و روش انقالبی است .بسیاری از انقالب ها خیلی زود دچار استحاله شدند و بنیان های
ایدئولوژیک خود را از دست دادند ،در نتیجه رو به تضغیف نهادند ،اما استمرار انقالب یک
عهد ماندگار میان مردم و رهبری انقالب است که تاکنون از گذرگاه ها خطیر بسیاری
عبور کرده است و به سالمت بیرون آمده است.
رمز ماندگاری و مانایی انقالب اسالمی ایران
در ژوئيه سال  ،1996نمايشگاهى در موزه «مدرن آرت»  -هنر مدرن  -نيويورك
با عنوان«نمايشگاه تصاوير برگزيده تايمز» برگزار گرديد .چنانكه از نام اين نمايشگاه
برمىآيد ،مديراننمايشگاه با گردآورى مجموعهاى از مهمترين تصاوير مجله نيويورك
تايمز كه به حوادثيكصد ساله اخير در جهان اختصاص داشت ،سعى نموده بودند
تصويرى گذرا از مهمترينحوادث يك قرن اخير را براى بينندگان به نمايش بگذارند.
در اين نمايشگاه تنها يك عكس از ايران آورده شده بود و آن هم عكس مربوط به
جمعيتميليونىاى بود كه سياهپوش و خاكآلود و در حالى كه بر سر و سينه مىزدند ،در
تشييع پيكرمطهر حضرت امام(ره) شركت كرده بودند .عكاس اين اثر هنرى در توضيح،
نوشته بود« :من درسال ورود آيتاهلل خمينى به تهران هم به عنوان عكاس نيويورك
تايمز در اين شهر حاضر شدمو تصاويرى به يادماندنى از استقبال مردم ثبت كردم .تعجب
من از اين است كه چگونه مىشودپيرمردى روحانى كه سالهاى طوالنى در خارج كشور
بوده ،ميليونها جوان به استقبال وىبيايند؛ آن هم جوانانى كه كمتر نام و يادى از وى در
خاطره داشتند .اما نكته مهمتر آنكه هميننسل پس از  10سال انقالب و جنگ و تحمل
مشقتها و مرارتهاى فراوان ،سياهپوش و بر سر وسينهزنان او را بدرقه مىنمايند» .در
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كدام انقالبى مىتوان سراغ گرفت كه 5ميليون نفر از رهبرخود استقبال نمايند و پس از
يك دهه 10 ،ميليون نفر او را بر سرير دلها نهاده و تا ملكوتآسمانها مشايعت كنند؟
امام يك استثنا در نظريه و عمل
به راستى چرا در زمانهاى كه عمر ماندگار نظريهها و مكاتب به يك دهه وفا نمىدهد
ونظريهپردازىبه نظريهبازى تغيير ماهيت و چهره داده است ،امام خمينى(ره) به عنوان
يكاستثناء در نظريه و عمل ظهور مىكند و در برههاى كه به عصر ظهور و افول ايسمها
نامگذارىشده ،مكتبى را پايهگذارى مىكند كه به جاى افول ،روز به روز شكوفاتر و
شادابتر در مسيرتعالى گام مىنهد و نويد خاموشى آخرين ايسمهاى جعلى و وارونه را
مىدهد؟
رمز مانايى و پويايى انقالب امام خمينى(ره) را بايد در ماهيت انديشههاى جاويد حضرت
امامجستجو كرد ،انديشههايى كه امروزه به عنوان يك مكتب جديد قد علم كرده و
تعريف جديدى ازقدرت را در جهان امروز به نمايش گذارده است.پس از پيروزى انقالب
اسالمى« ،الوين تافلر» از استراتژيستهاى مطرح آمريكايى در اثرمشهورش «تغيير
ماهيت قدرت» با نيمنگاهى به انقالب ايران و خيزشهاى مردمى و دينى درنقاط مختلف
جهان ،مىنويسد« :اكنون يك ساختار قدرت اساساً متفاوت در حال شكلگيرى استو
رخنهاى در قدرت نوع كهن به وجود آمده و انقالبى در ماهيت قدرت و جابجايى در قدرت
و بلكهتغيير در ماهيت قدرت به وجود آمده است».
در واقع هنر امام(ره) ،به چالش كشيدن نظام مبتنى بر سلطه قدرتهاى استكبارى
با تکیه بر دو عنصر اسالم و مردم بود .امام دنياىغرب را از موضع «كنشگرى» به
ورطه «واكنشگرى» غلتاند و در كانون مبارزه ،فرهنگ الحادىغرب را به مبارزه طلبيد.
امام(ره) با انديشهاى كه مرزهاى جغرافيايى را در نورديده بود ،تعارضبين اسالم و دنياى
مادى را نه ملى و منطقهاى ،بلكه بينالمللى دانست و فرمود« :اكنون ملتهاىجهان بيدار
شدهاند و طولى نخواهد كشيد كه اين بيداري ها به قيام ونهضت و انقالب انجاميده وخود
را تحت سلطه ستمگران مستكبر نجات خواهند داد».
قيام با دستهاى خالى
ميشل فوكو ،از انديشمندان غربى كه در سال  57با سفر به ايران از نزديك مبارزات
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مردم ايرانعليه رژيم پهلوى را مشاهده كرده بود ،در رساله «قيام با دستهاى خالى»،
در تشريح عظمتانقالب اسالمى ايران نوشته است« :اين انقالب ،تازهترين شكل از قيام
یک ملت در طول تاريخ تا امروز بوده واولين شورش بزرگ بشرى عليه سكوالريزم و
سرمايهدارى است .نقطه كانونى اين انقالب مردمی آنبود كه آيتاهلل خمينى انقالب
كرد ،در حالى كه غرب را به كلى ناديده گرفت و اين كارى است كههيچكس نمىتواند
در اين دوره انجام دهد».
امام(ره) با تاكتيكى به جنگ غرب رفت كه با همان تاكتيك ،غرب سالها فرمانروايى
بر جهان راتجربه كرده بود .غرب سالها با روحيهاى استعمارى و نگرشى امپرياليستى،
يونيورساليسم(جهانگرايى) و كالموپوليتيسم (جهان وطنى) را در دستور كار خود
قرارداده بود و با هدف حذفهرگونه مرز ،معيار و مقياس غيرغربى ،در پى شكستن مرزها
براساس اهداف و منابع خود بوداما امام با ارايه مكتبى جديد و منبعث از ارزشهاى
جهانشمول اسالمى و با میدان دادن به مردم ،تومار انديشههاى غربرا در هم پيچيد.
شايد برخى تحليلگران ،ايستادگى امام(ره) در برابر غرب بهخصوص آمريكا را صرفاً
حركتىسياسى و در جهت مقابله با استيالى غرب بر جوامع اسالمى و منطقهاى تلقى
نمايند اما به واقعمبارزهاى كه امام(ره) با جهان غرب و بهخصوص اياالت متحده آمريكا
به عنوان نماد و سمبل آنآغاز كرد ،صرفاً يك مبارزه سياسى نبود ،بلكه مبارزهاى ملی
و همهجانبه بود كه اقتصاد ،فرهنگ،سياست ،علم ،هنر و اخالق را نيز در بر مىگرفت.
شاخصهاى مكتب سياسى امام(ره)
پس از رحلت بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران ،سكاندار هدايت انقالب اسالمى در
اولينسخنرانىشان از آرمانهاى واالى امام گفتند و فرمودند« :ما با خدا پيمان بستهايم
راه امامخمينى را كه راه اسالم و قرآن و راه عزت مسلمين است دنبال كنيم و از
هيچ يك از آرمانهايىكه به وسيله امام ترسيم شده ،چشمپوشى نخواهيم كرد ».به
تعبير رهبر معظم انقالب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام(ره) بزرگترين هنر
آنمعجزه بزرگ قرن ،ارائه مكتبى سياسى بود كه عالوه بر آنكه طلسم ديرپاى استبداد و
غارتگرىرا در داخل ايران شكست ،الگوى تسليمناپذيرى و ايستادگى در برابر سلطهطلبان
روزگار را نيزبه جهانيان صادركرد.مقام معظم رهبرى در تبيين ويژگىهاى مكتب امام به
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شاخصههايى اشاره مىنمايند كه بهاختصار اشاراتى به آن خواهيم داشت.
درهمتنيدگى سياست و معنويت
در مكتب سياسى امام(ره) معنويت از سياست جدا نيست .امام كه تجسم مكتب سياسى
خود بود،سياست و معنويت را با هم داشت ،حتى در كانون مبارزات سياسى ،محور
اصلى در رفتار امام،معنويت او بود .همه رفتارها و مواضع امام حول محور خدا و معنويت
دور مىزد .امام به ارادهتشريعى پروردگار اعتقاد و به اراده تكوينى او اعتماد داشت و
ق شريعت الهى حركت مىكند ،قوانين و سنتهاى
مىدانست ،كسى كه در راه تحق 
آفرينش ،كمك كار اوست .او معتقد بود» :وهللجنود السموات و االرض و كان اهلل عزيزا ً
حكيما« .تمدن غربى برپايه ستيز با معنويت و طردمعنويت بنا شد .اين خطاى بزرگ
كسانى بود كه تمدن و حركت علمى را در جنگ با معنويت آغازكردند .لذا اين تمدن
مادى و دور از معنويت هرچه پيشرفت كند ،انحرافش بيشتر مىشود ،همخود آنها و هم
همه بشريت را با ميوههاى زهرآگين خود تلخكام مىكند ،همچنان كه تا امروزكرده است.
اعتقاد و اعتماد به نقش مردم
شاخص دوم مكتب سياسى امام بزرگوار ما ،اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است.
درمكتب سياسى امام(ره) هويت انسانى ،هم ارزشمند و داراى كرامت است و هم قدرتمند
و كارساز.امام با اتكاء به قدرت رأى مردم معتقد بود كه با اراده پوالدين مردم مىشود در
مقابل همهقدرتهاى متجاوز جهانى ايستاد  -و ايستاد .مكتب سياسى امام از متن دين
و از «هو الذى ايدكبنصره و بالمومنين» برخاسته است .ما اين را از كسى وام نگرفتهايم.
عدهاى مىخواهند وانمودكنند كه نقش مردم در اداره حكومتها را بايد غربىها بيايند
به ما ياد بدهند ،غربىها خودشانهنوز در خم يك كوچهاند .هركس مىخواهد دمكراسى
آنها را ببيند به عراق و افغانستان وفلسطين برود.
نگاه جهانى مكتب امام
شاخص سوم از شاخصهاى مكتب سياسى امام(ره)  ،نگاه بينالمللى و جهانى اين
مكتب است.مخاطب امام در سخن و ايده سياسى خود ،بشريت است نه فقط ملت ايران.
ملت ايران اين پيام رابه گوش جان شنيد ،پايش ايستاد ،برايش مبارزه كرد و توانست
عزت و استقالل خود را به دستآورد اما مخاطب اين پيام ،همه بشريت است .مكتب
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سياسى امام اين خير و استقالل و عزت وايمان را براى همه امت اسالمى و همه بشريت
مىخواهد .اين رسالتى است بر دوش يك انسانمسلمان .تفاوت امام با كسانى كه براى
خود ،رسالت جهانى قائلند اين است كه مكتب سياسى امامبا توپ و تانك و اسلحه و
شكنجه نمىخواهد ملتى را به فكر و به راه خود معتقد كند .آمريكايىهامىگويند ما
رسالت داريم در دنيا ،حقوق بشر و دمكراسى را از راه كاربرد بمب اتم و توپ و تانكو
جنگ افروزى و كودتاگرى گسترش دهيم!
نقش واليت فقيه در مهندسى نظام اسالمى
شاخص مهم ديگر مكتب سياسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاست كه مظهر آن
را درتبيين مسأله واليت فقيه روشن كردند .واليت فقيه ،جايگاه مهندسى نظام و حفظ
خط و جهتنظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است .نقش واليت فقيه اين
است كه در مجموعهپيچيده و درهم تنيده تالشهاى گوناگون اداره كشور ،نبايد مسير
حركت نظام دچار انحراف ازهدفها و ارزشها شود ،پاسدارى و ديدهبانى حركت كلى
نظام به سمت هدفهاى آرمانى وعالىاش ،مهمترين و اساسىترين نقش واليت فقيه
است .ضابطههاى رهبرى و واليت فقيه ،طبقمكتب سياسى امام ،ضابطههاى دينى است.
كسى كه در آن مسند حساس قرار گرفته است ،اگريكى از اين ضابطهها از او سلب شود و
فاقد يكى از اين ضابطهها شود ،چنانچه همه مردم كشورهم طرفدارش باشند ،از اهليت
ساقط خواهد شد.
عدالت اجتماعى
آخرين نكتهاى كه مىتوانيم به عنوان شاخص مكتب سياسى امام(ره) مطرح كنيم،
مسأله عدالتاجتماعى است كه مهمترين و اصلىترين خطوط در مكتب سياسى امام
بزرگوار ماست .در همهبرنامههاى حكومت اعم از «قانونگذارى ،اجرا و قضا» عدالت
اجتماعى و پر كردن شكافهاىطبقاتى بايد مورد نظر و هدف باشد .اينكه ما بگوئيم
كشور را ثروتمند مىكنيم يعنى توليدناخالص ملى را باال مىبريم ،اما ثروتها در گوشهاى
به نفع يك عده انبار شود و عده كثيرى ازمردم هم دستشان خالى باشد ،با مكتب
سياسى امام نمىسازد .پركردن شكاف اقتصادى در بينمردم و رفع تبعيض در استفاده از
منابع گوناگون ملى در ميان طبقات مردم ،مهمترين وسختترين مسؤوليت ماست .همه
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برنامهريزان ،قانونگذاران ،مجريان و همه كسانى كه دردستگاههاى گوناگون مشغول كار
هستند ،بايد اين را مورد توجه قرار دهند و يكى از مهمترينشاخصههاى حركت خود به
حساب آورند.
به تعبير رهبر معظم انقالب ،هنر بزرگ امام(ره) ارايه يك انديشه و مكتب سياسى نو بود
كه هويتحقيقى امام خمينى(ره) و جمهورى اسالمى ايران ،مبتنى بر اين تفكر و انديشه
سياسى است .اظهارارادت به امام بدون اعتقاد به اين مكتب سياسى بىمفهوم است .امام
بزرگوار ،اين تفكر را در طولسالها تبيين نمود و با استقامت در راه آن ،تمام مصائب را به
جان خريد .اين تفكر در واقع همانمكتب سياسى اسالم است كه امام خمينى(ره) از آن
تعبير به اسالم ناب محمدى(ص) كردند .مكتبسياسى امام(ره) نياز اصلى بشريت است
زيرا تمامى مصائب ،رنجها و گرفتارى كنونى بشر،محصول مكتب ليبرال  -دمكراسى است
كه دنياى غرب ،ادعاى تكامل يافته بودن اين مكتب راداشت .امروز مهمترين وظيفه،
انتقال سالم مكتب سياسى امام به نسلهاى آينده است ،مكتبى كهعمق نفوذ و گستره
آن هر روزه خاكريزهاى جديدترى را فتح مىكند.
در اوج نسلكشى مسلمانان بوسنى در شبه جزيره بالكان ،روزنامه آمريكايى «نيويورك
تايمز»در گفت وگويى با «فرانسيس فوكوياما» يكى از سه تئورىپرداز برجسته نظام
ليبرال  -دمكراسىغرب ،نظر وى را درباره جنبش بيدارى اسالمى و تفكر امام جويا شد.
فوكوياما در پاسخ گفت« :بامرگ آيتاهلل خمينى ،بسيارى از تحليلگران غربى دچار
نوعى سادهلوحى و خوشبينى مفرطگرديدند اما چندى نگذشت كه اين خوشبينىها
رنگ باخت و غرب خود را درگير «ايسم» جديدىبه نام «خمينيزم» ديد ،ايسمى كه
تمامى بنيانهاى فكرى و منافع غرب را به چالش جدى كشيدهاست».
و اينك در بیست و هشتمین سالگرد ارتحال آن خورشید بی غروب ،مفتخريم اعالم
کنیم اگرزمانى تمدن غرب در تب و تاب حاكمانى صالح و مقتدر مىسوخت و افالطون
مىگفت« :با قانونو اجبار و نظارت نمىتوان به حكومت ايدهآل براى «آتن» دست
يافت ،بلكه حاكمان خود بايدبهرهاى از فضيلت داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضايل
و كرامتهاى انسانى باشند» ،امام اينآرزوى ديرين را تحقق بخشيد و الگويى جاويد از
چگونه زيستن و چگونه بر دل ميليونها انسانحكم راندن را به رخ تمامى مدعيان و
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حاكمان جهان امروز كشاند .آرى! امام خمينى و میراث ماندگار او يك حقيقت هميشه
زنده تاريخ است و انقالب اسالمى ايران در هيچ جاى جهانبدون نام امام خمينى(ره)
شناخته نمىشود.
آسیب شناسی یک رویکرد
از منظر حضرت امام  ،حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت های نظام جمهوری
اسالمی است  .آن حـضـرت پـس از اتـکـا به خدا ،مردم را محور اصلی و نقش آفرین در
پیروزی انقالب و شـکـل گـیـری حـکـومـت اسـالمـی مـی دانـسـت و مـعـتـقـد بـود
کـه اصل مهم و کارساز در تداوم و بقای نظام و انقالب مردم هستند.
مـقـام مـعـظـم رهـبـری در بیان خاطرات خود از امام می فرمایند :وقتی امام از
مردم صحبت می کرد برمبنای احساسات نبود و مـثـل رهـبـران خـیـلی از کـشـورهـا
ادعـای مـردم گـرایـی نـمـی کـرد بـلکـه در عـمـل بـرای مـردم و منزلت و شاءن آنها
ارزش قائل می شد .کمتر کسی را دیده ایم که به قـدر امـام  ،نسبت به مردم از عمق دل
احساس محبت و اعتماد کند چرا که او به شجاعت و ایمان مردم باور داشت .
امـام مردم را از صمیم قلب دوست می داشت و به آنها عشق می ورزید .مقام معظم
رهبری احترام امـام بـه اقشار جامعه را این گونه بیان می نماید که من دیدم چشم های
امام از هیجان و عشق بـه بـچـه هـایـی کـه قـلک های خود را برای جبهه آورده بودند
پر از اشک می شد .وقتی پـیـغـامـی از مـادر شـهـیدی را خدمتشان گفتم اشک از
چشمان آن حضرت سرازیر شد .امام در سـخـت ترین شرایط به مردم اطمینان داشت و
به صفا ،وفا ،غیرت  ،شجاعت و صداقتشان واقف بود .مردم نیز امام خود را خوب شناخته
بودند و پاسخ مناسب به او دادند.
امام با مردم انقالب کرد و با مردم انقالب را حفظ کرد .امام هیچ گاه با خط کش ،مردم را
از یکدیگر جدا نکرد .هنر امام ،به میدان آوردن یک ملت برای تحقق آرمان های انقالب
بود .تصویر راهپیمایی های دوران انقالب گواه این مدعاست .پس از پیروزی انقالب هم
از اولین تدابیر امام تشکیل نهادهای انقالبی برای خدمت به مردم به ویژه محرومان و
مستضعفان بود.
امروز اگر جریان های انقالبی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و جلب اعتماد مردم به
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خود دچار موانع و مشکالتی شده اند ،راه حل خروج از این مشکل را باید در بازتعریف
رابطه خود با اقشار مختلف مردم بدانند.
جبهه نیروهای انقالب در سال های اخیر به دالیل متعدد نتوانسته با بخش هایی از مردم
ارتباط برقرار کند .نتوانسته حرف طیف هایی از جوانان  ،زنان و اقشار مختلف اجتماعی
که سبک و مدل زندگی شان متفاوت از سبک زندگی نیروهای انقالبی است را به رسمیت
بشناسد و در این میان کمترین تدبیر الزم را برای برقراری این ارتباط داشته است.
نیروهای انقالبی به هیچ وجه نباید دایره ارزش های انقالب را کوچک و محدود کنند.
ما باید خطوط تماس متعددی با مردم داشته باشیم .بسیاری از مردم می خواهند یک
زندگی معمولی و بدون رنگ و لعاب غلیظ سیاسی داشته باشند .سیاسی دیدن بیش
از حد پدیده های اجتماعی و فرهنگی همچون بد حجابی و کم توجهی به مشکالت
اقتصادی و اجتماعی را می توان پاشنه آشیل جریان انقالبی دانست.
ورودی نهادهای انقالبی همچون بسیج باید مثل هیات های مذهبی و تکایا باشد .همه
مردم با هر سلیقه سیاسی و فرهنگی باید بتوانند وارد نهادهای انقالبی شوند .همه مردم
باید بتوانند عضو بسیج بشوند .برای سازندگی به روستاها بروند .در برنامه های محیط
زیست و کارآفرینی و اشتغال مشارکت نمایند .مسیر نیروهای انقالبی برای نزدیک تر
شدن به مردم ،خروج از دایره داغ مباحث روزمره سیاسی و بازگشت به جامعه و خدمت
رسانی اجتماعی فارغ از مسایل سیاسی است.
نهادهای انقالبی همچون سپاه و بسیج باید با توسعه اردوهای جهادی و تشکل های
مردمی ،حلقه وسیع تری را برای ارتباط با مردم تشکیل دهند .جریان انقالبی باید
گره گشای مشکالت مردم باشد .مردم باید برای حل مشکالتشان به ما پناه آورند .ما
باید حالل مشکالت مردم لقب بگیریم .باید با مردم عقد اخوت ببندیم .بخش هایی از
مشکالت اساسی مردم در حوزه هایی چون بهداشت و درمان ،کم آبی ،وام ازدواج ،وام
اشتغال ،کارگاه های زودبازده ،مشکالت آموزشی ،پرونده های قضایی و خانواده ،معضل
اعتیاد و ترک اعتیاد ،آرامش و امنیت اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار ،ازدواج های آسان
و...باید با سرپنجه تدبیر ما گشوده شود.
در دوران جدید اجتماعی شدن باید نماینده اکثریت مردم باشیم .مردم باید حرف ما را
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بشنوند .برخی از ما تصور می کنند که دستوری می توانیم به مردم بگوییم به چه کسانی
رای دهید و به چه کسانی رای ندهید .می تواییم بگوییم چون این کاندیدا را جامعتین و
یا جریان اصولگرایی تایید کرده اند و اصلح هستند ،به آنها رای دهید ومردم هم به نظر
ما احترام می گذارند و تمکین می کنند.
ما باید انتخابات را از زیر سایه سیاست و سیاست خارجی بیرون آوریم .نباید عرصه
فرهنگ و اجتماع را به حریف واگذار کنیم .انتخابات مجلس را باید بر اساس جغرافیای
اقتصادی و اجتماعی برگزار نماییم .هنوز جنگ فقر و غنا و مبارزه برای برچیدن یا کم
کردن فاصله های طبقاتی و احقاق حقوق مردم در این کشور بسترهای الزم انتخاباتی
را داراست .ما نمی توانیم با کلیشه های رایج و تکرار شده و امتحان پس داده و ناکارآمد
بر حریف پیروز شویم .ما فرصت زیادی نداریم .نمی توانیم یکی دو انتخابات آینده را به
حریف واگذار نماییم .باید از قالب های مرسوم جریان های سیاسی که بخش عمده آن
تحمیلی و نتیجه برنامه ریزی دشمن است خارج شویم.
مظهر عطوفت و مهربانی و مهرورزی با مردم بود،
همانگونه که پیامبر اکرم
نیروهای انقالب هم باید نماد مهربانی و عطوفت با مردم باشند .ما باید نماد صداقت،
مظهر اخالق حسنه ،جوانمردی ،ایثار ،دلسوزی و ایثار باشیم .نیروهای جبهه انقالب باید
دل ها و فطرت های مردم را تسخیر کنند .ما حرف های بسیاری برای گفتن به مردم
داریم.
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مقدمه:
دونالد ترامپ  ،رییس جمهور آمریکا ،سفر دورهای خود به منطقه غرب آسیا را در 30
فروردین ماه و یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران از ریاض کلید
زد و پس از آن به دیدار از فلسطین اشغالی پرداخت .وی در نشستی با نام کشورهای
اسالمی ـ آمریکا به میزبانی آل سعود شرکت کرد که به ادعای میزبان ،نمایندگانی از 51
کشور اسالمی در آن حضور داشتند.
گر چه وعده تشکیل ناتوی اسالمی با چاشنی  480میلیارد دالر قرارداد تسحیالتی و
تجاری تا حدودی گویای اهداف ترامپ از این سفر است که ترجمان عبارت توصیفی او
درباره عربستان به عنوان گاو شیرده می باشد ،اما بررسی ابعاد واهداف این سفر ارزش
یک تحلیل مستقل را دارد .حضور در منطقه خلیج فارس؛ سیاستی ثابت در آمریکا؛
دونالد ترامپ که به داشتن خصلت های کاسب منشانه و مواضع متغیر و رفتاری فاقد
ثبات معروف است ،در لفاظیهای دوران رقابت انتخاباتی ،با یاد کردن تعابیری چون گاو
شیرده از عربستان و اشتباه دانستن سیاستهای دولتها ی قبل از خود در کمک به
امنیت اعراب و خطر ساز معرفی کردن اسالم به ویژه اسالم سنی ـ سلفی و  ...مواضع
تندی علیه عربستان اتخاذ کرده بود و پس از روی کار آمدن نیز خواستار ممانعت از ورود
مسلمانان به کشورش بود ،اما اینک پس از استقرار در کاخ سفید و تثبیت قدرتش ،سفر
دورهای خود را از عربستان سعودی و حضور در نشست کشورهای اسالمی کلید زد که باز
هم موید همان مواضع کاسب کارانه و فاقد اصول ثابت وی و فائق آمدن منافع جمهوری
خواهان و جنگ ساالران ذی نفع در فروش تسلیحات ساخت تراست ها و کارتل های
آمریکایی و حرکت کلی آمریکا بر روی ریل منافع می باشد.
اهداف چند گانه:
الف) اهداف راهبردی
بدیهی است اهداف راهبردی آمریکایی برای حضور در منطقه غرب آسیا فراتر از جابجایی
احزاب در قدرت به شکل ساختاری و با ثبات تعریف شده و افرادی مثل ترامپ نیز به
ناچار باید در این چارچوب اقدام نمایند .این اهداف عبارتند از:
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 -1حضور دائم در منطقه خلیج فارس :موقعیت راهبردی این منطقه و نقش آن در
تامین سلطه گری برای قدرتهای استعماری ،ایجاب می نماید که کشوری چون آمریکا
که بدنبال حفظ هژمون و سلطه جهانی است بدنبال حضور دائمی در این منطقه باشد و
با بازگشت انگلیسی ها به بحرین با تقسیم نقش ها به تقسیم منافع نیز بپردازد .لذا پس
از سفر منطقه ای ترازمی ،نخست وزیر انگلیس به منطقه و عقد قرارداد ها سنگین نظامی
در سایه ایران هراسی ،این بار نوبت آمریکاییها است که جای پای خود را در منطقه
محکم و به همان شیوه ،ارقام درشتتری را برای خود دست و پا کنند.
 -2تامین انرژی ارزان :اقتصاد آمریکا ،همچنان به تامین انرژی ارزان از کشورهای
عربی به ویژه عربستان نیاز دارد و عربستان به عنوان یک پمپ بنزین معتبر برای
آمریکایی ها به حساب می آید که این سفر و فاکتورهای قراردادهای سنگین و وابستگی
چند ساله آل سعود به اجرای این قراردادها ضمانت بخش آن می باشد .وام دار شدن آل
سعود به آمریکا ،آنان را ناچار به تامین انرژی مورد نیاز موتور سرمایه داری آمریکایی در
دوره حاکمیت ترامپ خواهد کرد.
 -3تامین امنیت فلسطین اشغالی  :تضمین بقا و امنیت رژیم صهیونیستی یک
راهبرد دائمی برای کاخ سفید به حساب میآید که تمامی رؤسای جمهور آمریکا به آن
وفادار هستند .لذا ترامپ هم بالفاصله پس از سفر به ریاض به تل آویو شتافت و ضمن
تاکید بر حفظ برتری نظامی صهیونیستها در عین پذیرش سفارشات نظامی آل سعود،
بر همسویی آل سعود و صهیونیستها تاکید و ایران را به عنوان عامل بی ثباتی و دشمن
مشترک ذکر نمود.
 -4حفظ بحران و بی ثباتی در منطقه :مقابله با اسالم و فرسایش ظرفیت های
کشورهای اسالمی برای پیشگیری از قدرت یابی مسلمانان از یک سو و حفظ بازار فروش
تسلیحات و منافع کارتلها و شرکتهای بزرگ تولید اسلحه از سوی دیگر ،حفظ شرایط
بحران و بی ثباتی در منطقه را برای کشورهای سرمایه داری ضروری می سازد .لذا ترامپ
با مشاوره تیم جنگ حاکم بر کاخ سفید با چاشنی ایران هراسی ،طرح ناتوی عربی را در
این سفر مطرح و با عقد قراردادهای سنگین نظامی در تناقضی آشکار ،کشور مولد تفکر
تکفیری و زادگاه القاعده و داعش را به مدرن ترین تسلیحات روز تجهیز و شعار مبارزه با
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تروریسم را به عنوان یک طنز سیاسی سر می دهد.
 -5فشار بر جمهوری اسالمی ایران و مقاومت برای تحمیل سازش :بن بست در
جنگ نیابتی و ناتوانی از رویارویی مستقیم با جمهوری اسالمی ایران که پس از شکست
تروریسم تکفیری در سوریه و عراق و ناکامی آل سعود در یمن پدیدار شده ،اطرافیان
ترامپ را که عمدتاً جنگ ساالران جمهوریخواه به شمار می روند ،بر آن داشته تا وی را
به ورود و مداخله موثر در منطقه ،مثل عملیات محدود نظامی و استفاده از حس کینه و
انتقام آل سعود علیه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران تشویق نمایند .لذا ترامپ در این
سفر که پس از سفرهای عوامل امنیتی و نظامی به منطقه صورت گرفت ،هم پیشنهاد
ناتوی عربی و هم قراردادهای سنگین نظامی را با آل سعود مطرح ساخت.
همزمان با آن تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با نگاه به نتایج انتخابات در ایران ،کنترل
فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران ،توسط روحانی را خواستار شده و پرده از
روی اهداف این سفر از جمله فشار برای تحمیل سازش برداشت.
ب) اهداف اقتضائی و ضمنی
همان گونه که مواضع و عملکرد ترامپ در دورة انتخابات و دوره کوتاه پس از انتخابات و
صراحت وی پس از سفر که بر عایدی اقتصادی سفرش و تاثیر آن بر اشتغال در آمریکا
تاکید کرد ،نشان می دهد وی اهداف اقتضائی از این سفر نیز دنبال می کرده که عبارتند از:
 -1کسب منفعت اقتصادی :عقد قراردادهای درشت و سنگین حدود  480میلیارد
دالری با ریاض که با چاشنی ایران هراسی و ترساندن رژیم لرزان آل سعود از تحوالت
منطقه ای و طمع آل سعود برای جلب صمیمیت سران کاخ سفید انجام شد ،بخشی از
ثروت افسانه ای آل سعود را به جیب سرمایه داران و شرکتهای آمریکایی سرازیر کرد
که می تواند نجات بخش اقتصاد این کشور و زمینه ساز تحقق وعده های ترامپ برای
دوشیدن این گاو شیرده به حساب آید .امری که ترامپ بالفاصله پس از بازگشت از این
سفر ،با بیان نقش میلیارها دالر عاید را بر اشتغال آمریکایی ،آن را شادمانی اعالم کرد.
 -2کسب وجاهت در خارج و جبران بی اعتباری در داخل  :ترامپ که با جنجالهای
انتخاباتی و رای پایین و لب مرز ،باال آمده و طرح ها و مواضع بی ثبات و انتخاب کابینهای
جنجالی هم داشته است ،با انجام این سفر و آوردهای اقتصادی آن ،می تواند منافع
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رویکرد کاسب کارانه خود را برای جامعه آمریکایی به نمایش بگذارد و بخشی از بی
اعتباری خود را با هزینه آل سعود جبران نماید.
بنابراین طراحی این سفر ترامپ به ریاض را که با بسیاری از شعارها و اقدامات قبلی او در
تناقض است ،نباید جدا از مسائل و نیازهای داخلی وی به حساب می آورد.
 -3اطمینان بخشی به متحدان منطقه ای:شعارهای انتخاباتی ترامپ موجب نگرانی
آل سعود و صهیونیستها به صورت همزمان شده و حمایت آنها از کلینتون در رقابت با
ترامپ ،فضایی از بی اعتمادی پدید آورده بود که این سفر می تواند به جبران آن و اصالح
مناسبات منجر شود  .شاید آسودگی خیال آل سعود در آستانه این سفر ،در سرکوب
مردم عوامیه و تشدید فشارهای آل خلیفه بر آیت اله عیسی قاسم ،را بتوان نتایج ضمنی
این رویکرد آمریکاییها بر شمرد که احتماالً در آینده نیز دامنه دار باشد.
همان گونه که تشدید فشار بر اسرای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی در هفتههای
اخیر نیز که با سکوت ترامپ در سفر به تل آویو مواجه بود ،از مقدمات این سفر نحس
به حساب می آید که سران رژیم صهیونیستی پس از کسب اطمینان نسبت به ادامه
حمایتهای کاخ سفید در دوره ترامپ ،به آن رو آورده و دست خود را در فشار بر کرانه
باختری هم باز می بینند.
جمع بندی:
سفر ترامپ به ریاض ،نشان دهنده این است که دکترین کاخ سفید در منطقه غرب آسیا
تغییر چندانی نداشته و آمد و شد افراد هم نمی تواند در آن اثر گذار باشد .لذا اهدافی
چون؛ حضور در منطقه  ،تامین امنیت رژیم صهیونیستی ،تضمین جریان نفت ارزان ،
فشار به مقاومت و نیروهای معارض با منافع آمریکا ،همچنان ثابت مانده و برای آمریکا
راهبردی به حساب می آید.
مشکالت داخلی آمریکا از جمله شرایط سخت اقتصادی در کنار بی اعتباری ترامپ و
تناقضت رفتاری او نیز ایجاب می کند که وی با بکارگیری خصلت کاسب منشی خود
به جبران بر آمده و با انجام این سفر و کسب منافع اقتصادی ناشی از عقد قراردادهای
سنگین نظامی و اقتصادی ،توان خود را برای دوشیدن عربستان سعودی به عنوان گاو
شیرده به نمایش گذاشته و اراده خود برای تحقق وعده ایجاد اشتغال در داخل را پیگیری
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نماید.
اما آنچه مسلم است اینکه؛ گر چه «سعودیها با ثروت افسانه ای مسلمانان می خواهند
صمیمیت دشمنان اسالم را جلب کنند ،تنها مثل گاو شیرده برای آمریکا هستند  ،با
آمریکا اینجور و با مردم یمن و بحرین آنجور .البته اینها ساقط شدنی و نابود شدنی
هستند » به عبارتی « این سفر همانقدر که برای ترامپ سود اقتصادی داشت برای آل
سعود خسارت و رسوایی به بار آورده و هیچ سودی در بر نخواهد داشت» و از آالن نسبت
به انجام تعهدات آمریکایی ها نسبت به این قراردادها در آینده ،جای سوال و تردید جدی
وجود دارد.
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