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ريزش ها و رويش هاي انقالب اسالمي

 دکترعبدا... گنجي

ــخ و  ــه برخــی تل ــی هــم داشــته اســت ک ــار رویش هــای نســلی، ریزش   های     انقــاب اســامی در کن
برخــی بــه مصلحــت انقــاب و نظــام بــوده اســت. برخــی ریزش  هــا را بایــد بــه مثابه»پاالیــش ضــروری « 
قلمــداد نمــود کــه در حــوزه جریانــی، در پنــج مقطــع انقــاب رخ داده اســت. در ایــن مقالــه بــه 
ــا  ــبت ب ــا در نس ــدر ریزش   ه ــهم و ق ــت. س ــده اس ــاره ش ــا اش ــرای ریزش ه ــل ب ــش از 15دلی بی
ــا  ــرای پیشــگیری از ریزش  ه ــرد جــدی ب ــکار و راهب ــه راه ــدک اســت، البت ــاي بســیار ان رویش  ه
تاکنــون ارائــه نشــده اســت امــا تلخــی آن بــا رویش هــا چنــد برابــر و بــه میــدان آمــدن جوان هــای 
ــه گانه   ــه س ــود ک ــاق می ش ــانی اط ــه کس ــوالً ب ــا معم ــت. رویش  ه ــده اس ــرف ش ــی برط انقاب
ــاب  ــد انق ــه بع ــد. نســل های دوم ب ــی را درک نکرده ان ــگ تحمیل ــاب اســامی و جن ــام)ره(، انق ام
اســامی را رویش  هــا می گوینــد. جنــگ تحمیلــی، دفــاع از حــرم اهــل بیــت)ع( و مســئله هســته ای 

ــوده اســت.  ــا ب ــد نســل انقــاب اســامی و رویش   ه ــرای تولی بزنگاه هــای جــدی ب
کلیدواژه: انقاب اسامی، رویش، ریزش.



25

5

مقدمه
ــخ انقاب هــا نشــان مي دهــد انحــراف، انشــقاق، ریــزش و رویــش در همــه    مطالعــه تاری
آنــان وجــود داشــته اســت. تاریــخ صــدر اســام نیــز نشــان مي دهــد کــه در بســتر زمــان بــه 
دالیــل مختلــف بســیاري از صحابــه پیامبــر راه دیگــري را انتخــاب کردنــد و کســاني کــه در 
رکاب پیامبــر جنگیــده بودنــد، بیشــترین جفــا و خــون دل را بــه امیرالمؤمنین و امام حســن 
ــایند  ــز ناخوش ــدگان نی ــراي آین ــخ ب ــت آن در تاری ــخ و ثب ــا تل ــه ریزش ه ــد. اگرچ )ع( دادن

اســت امــا گویــي بعضــاً راه گریــزي از آن نیســت. آنچــه در کنــار ایــن تلخــي، خــط اصلــي 
ــت. در  ــدي انقاب هاس ــل هاي بع ــا و نس ــش رویش ه ــد پیدای ــدوار مي کن ــاب را امی انق
کنــار امیرالمؤمنیــن کســاني بودنــد کــه پیامبــر را درک نکــرده بودنــد. مالــک اشــتر نخعــي، 
محمــد ابــن ابوبکــر، حجــر ابــن عــدي، ابــن عبــاس و... کســاني نبودنــد کــه پیامبــر را درک 
ــي )ع( و همــه کاره وي  ــد کــه مــورد اعتمــاد عل ــا رویش هــاي اســام بودن کــرده باشــند ام
شــدند. در انقــاب اســامي نیــز اینگونــه اســت. جوانــان شــهادت طلب، مؤمــن و انقابــي 
امــروز قطعــاً از جهــت کمــي و کیفــي از صــدر انقــاب بیشــتر و برترنــد و اینهــا کســاني 
هســتند کــه انقــاب، امــام و جنــگ هشت ســاله را درک نکرده انــد امــا بــه اقیانــوس انقــاب 
پیوســته اند و جــز خــواص انقــاب اســامي محســوب مي شــوند و حاضرنــد بــا یــک اشــاره 
خطــوط اســتکبار را در هــم کوبنــد و بــراي ملــت خــود پرچمداران عزت و ســربلندي شــوند 
و تاریــخ را آنگونــه کــه امــام مي خواســت بــه پیــش ببرنــد. ریــزش و رویش هــاي انقــاب و 
خصوصــاً ریزش هــا در زمــان حیــات امــام هــم وجــود داشــت امــا بعــد از امــام نیــز اســتمرار 
یافــت و پیچیــده شــد. در ادامــه، چرایــي و انــواع ریزش هــا را مــرور خواهیــم کــرد. ســؤال 
مهــم اینکــه جریــان اصلــي انقــاب در ریزش هــا - بــه خاطــر کم تجربگــي- نقــش اساســي 
داشــته اســت یــا متغیرهــاي خــارج از اراده حاکمیــت نیــز مؤثــر بــوده اســت؟ امیــد اســت 

ایــن مقالــه مــورد توجــه خواننــدگان محتــرم قــرار گیــرد.
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ریزش و رویش هاي صدر اسالم
  علــل ریزش هــاي صــدر اســام و انقــاب اســامي بســیار بــه هــم نزدیــک اســت. اگــر 
ــد  ــر خواه ــاق بســیار باالت ــم، انطب ــام مردم ســاالري را حــذف کنی ــه ن ــي ب ــر مدرن متغی
ــمردند و  ــران مي ش ــر از دیگ ــود را برت ــد از او خ ــر بع ــه پیامب ــیاري از صحاب ــود. بس ب
عــاوه بــر آن غنایــم جنگــي ایــران و روم هنــگام ورود بــه مدینــه توســط آنــان تصاحــب 
مي شــد و مجاهــدان دیــروز بــه طبقــه اشــراف تبدیــل شــدند و کم کــم مفهــوم جهــاد و 
خافــت و والیــت صرفــاً لقلقــه زبــان آنــان شــد. برتــري اقتصــادي از یــک ســو و انتســاب 
بــه صحابــه پیامبــر از ســوي دیگــر آنــان را بــه موجوداتــي ناســازگار تبدیــل کــرده بــود 
کــه امیرالمؤمنیــن در مواجهــه بــا آنــان بســیار آزرده شــد. عدالت خواهــي علــي کــه اگــر 
ــه  ــه طبق ــرم و اینک ــس مي گی ــید پ ــرده باش ــم ک ــران تان ه ــن همس ــال را کابی بیت الم
اشــراف را بــه عمــارت و فرمانــداري منصــوب نخواهــم کــرد، باعــث شــد از گــرد او پراکنــده 
شــوند و در منــازل و محافــل خــود علیــه او توطئــه کننــد و بــا هــزاران ان قلت اثر ســخنان 
ــه  ــز شــما را نمي شــناختم، ب ــود »کاش هرگ ــه فرم ــا آنجــا ک ــد ت ــن مي بردن وي را از بی
خــدا قســم دوســت داشــتم شــما را ماننــد درهــم و دینــار بــا یــاران معاویــه ســودا کنــم. 
10 نفــر از شــما را بدهــم و یــک نفــر از آنــان را بســتانم. آنــان بــر باطــل خــود اســتوارند 
ــن جماعــت  ــد اســت ای ــي معتق ــام خمین ــر حــق خــود اســتوار نیســتید.« ام و شــما ب
ــداهلل  ــت عب ــد از محکومی ــري بع ــام معظــم رهب ــد« و مق ــن را فشــل کردن »امیرالمؤمنی
نــوري در خطبــه اي معــروف در نمــاز جمعــه تهــران ایــن انطبــاق تاریخــي را بــه زیبایــي 
ترســیم کردنــد: »شــما بــه صــدر اســام نــگاه کنیــد، ببینیــد آن کســاني کــه در دوران 
غربــت اســام و غربــت علــي، از امیرالمؤمنیــن دفــاع کردنــد، چــه کســاني بودنــد؟ اینهــا 
ســابقه داران اســام نبودنــد. ســابقه داران اســام جنــاب طلحــه و جنــاب زبیــر و جنــاب 
ســعدابن ابــي وقــاص و امثــال اینهــا بودنــد. بعضــي از اینهــا علــي را تنها گذاشــتند، بعضي 
ــدام اســت؟  ــش ک ــا روی ــد. ام ــا بودن ــا ریزش ه ــتادند. اینه ــي ایس ــل عل ــا در مقاب از اینه
رویــش عبــداهلل ابــن عبــاس، محمدابــن ابي بکــر، مالــک اشــتر اســت و میثــم تمــار اســت. 
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اینهــا رویش هــاي جدیدنــد. اینهــا کــه در زمــان پیامبــر نبودنــد، اینهــا در همــان دوران 
ــه دارد،  ــم غص ــه گفت ــور ک ــد. همان ط ــاي تازه ان ــا نهال ه ــد. اینه ــام روییدن ــت اس غرب
کســاني ریــزش پیــدا کننــد کــه یــک روز پــاي ســفره انقــاب، پــاي ســفره امــام زمــان، 
پــاي ســفره اســام و قــرآن نشســتند و نــان و نمــک اســام را خوردنــد امــا در کنــار آن 
ریزش هــا، مالک اشــترها هســتند. عبــداهلل ابــن عباس هــا هســتند. این طــور نیســت کــه 
شــما خیــال کنیــد حــاال چهــار نفــر آدمــي کــه از راه برگشــتند و نیروي شــان تمــام شــد، 
معنایــش ایــن اســت کــه نیــروي ایــن گردونــه عظیــم تمــام شــده اســت. نــه آقــا بعضي ها 

ــود.« ــام مي ش ــان تم ــن راه قوه ش در بی
ریزش در انقالب هاي بزرگ جهان

همــه انقاب هــا داراي ریــزش بودنــد. در بعضــي از انقاب هــا ایــن ریــزش بســیار خونیــن 
بــوده اســت. در انقــاب روســیه ریزش هــا بــا محوریــت تروتســکي در مقابــل لنیــن اتفــاق 
ــوان  ــا چــون در انقاب هــاي دیگــر مســئله حــق و باطــل مطــرح نیســت، نمي ت ــاد ام افت
خطــوط اصلــي و فرعــي را تفکیــک نمــود. انقــاب چیــن در ســال 1949 اتفــاق افتــاد و 
ــو در ســال 1966 یعنــي 17 ســال پــس از انقــاب احســاس کــرد بســیاري  رهبــر آن مائ
ــد.  ــه گرفته ان ــه فاصل ــد و از اصــول اولی ــزش کرده ان ــري حــزب کمونیســت ری از کادر رهب
مائــو فقــط آنــان را از کادر انقــاب حــذف نکــرد کــه »گارد ســرخ« او بــه رهبــري همســرش 
صدهــا هــزار نفــر از همراهــان دیــروز انقــاب را از دم تیــغ گذراندنــد. ایــن تســویه و تصفیــه 
خونیــن بــه صورتــي بــود کــه جانشــینان مائــو و خصوصــاً دنــگ شــیائوپینگ نتوانســتند 
راه مائــو را بــه راحتــي ادامــه دهنــد. امــا تصمیــم گرفتنــد عکــس مائــو را بــاالي ســر خــود 
نصــب کننــد امــا راه دیگــري را برونــد. در انقــاب فرانســه نیــز جریــان ترمیــدور بــه شــکل 
ــد. خوشــبختانه در انقــاب  ــي کردن ــر را قربان ــود و جوخه هــاي گیوتیــن هــزار نف دیگــر ب
اســامي ریزش هــا خونیــن نبــوده اســت و معمــوالً بــه صــورت انــزوا یــا تقابــل از ســوي خود 
اشــخاص یــا جریانــات صــورت گرفتــه اســت و ملــت نیــز از پدیده هــاي اینچنینــي تصویري 
ــا« معرفــي مي کنــد و  ــل قضــاوت دارد. مقــام معظــم رهبــري ایــن جماعــت را »بي وف قاب
گایه منــد اســت امــا برخــوردي صــورت نمي گیــرد: »در راه انقــاب اگــر ثبــات قــدم وجــود 
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نداشــته باشــد، اگــر پیوســتگي حرکــت وجــود نداشــته باشــد، انســان رابطــه اش بــا انقــاب 
قطــع مي شــود. ایــن بي وفایــي بــه انقــاب اســت. همیشــه بودنــد کســاني کــه بــه انقــاب 
بي وفایــي کردنــد، بــه انقــاب دلبســتگي خــود را کــم کردنــد، بــه انقــاب پشــت کردنــد... 

اصــل انقــاب اســت، اشــخاص اصــل نیســتند.«
ریزش و پاالیش 

  بــه صــورت کلــي مي تــوان دو نــوع ریــزش را در انقــاب اســامي برشــمرد. اول ریــزش خــود افــراد که 
در بســتر تاریخــي اتفــاق مي افتــد و بعضــاً نیروهــاي اصلــي انقــاب بــراي آنــان افســوس مي خورنــد یا 
خــود را در آن ریــزش ســهیم مي داننــد. امــا نــوع دوم، پاالیــش و برخــورد اســت کــه حکومــت مجبــور 
شــده اســت بــراي اصــاح وضــع موجــود نیشــتر خــود را از غــاف خــارج کنــد. پاالیش هــاي محقــق 

شــده در انقــاب اســامي را مي تــوان در قالــب پنــج جریــان برشــمرد:
1- لیبرال هــا و اعضــاي دولــت موقــت انقــاب کــه بــا فتــح النــه جاسوســي کنــار رفتنــد و بعداً اســناد 
همکاري شــان بــا امریــکا از النــه جاسوســي بــه دســت آمــد و حضــرت امــام تــا آخــر عمــر از ایــن 
موضــوع برآشــفته بــود و ایــن ریــزش را الزم مي دانســت و اصــرار داشــت کــه حــق بازگشــت ندارنــد 
و بــا صراحــت مي فرمــود: »تــا مــن هســتم نخواهیــم گذاشــت انقــاب بــه دســت لیبرال هــا بیفتــد.«

2- منافقیــن و بني صــدر: ایــن جماعــت نیــز بــه التقاطــي از توحیــد و سوسیالیســم قائــل بودنــد 
کــه بــا اندیشــه نــاب اســام فاصلــه داشــت. خطــر اســام التقاطــي باعــث شــد نیروهــاي انقــاب 
بــا آنهــا مرزبنــدي نماینــد و نهایتــاً در خــرداد 1360 بــا اعــام جنــگ مســلحانه علیــه نظــام بــا 

بني صــدر همســو شــدند و بــه ریزش هــا پیوســتند. 
3- منتظــري و بانــد مهــدي هاشــمي گــروه ســومي بودند کــه با تدبیــر و جراحــي امــام از انقاب 
و مســئولیت هاي آن فاصلــه گرفتنــد. عمــق فاجعــه در ایــن جریــان بــه صورتــي بــود کــه امــام 
بــراي خــود آرزوي مــرگ کردنــد و دنیــاي اســام را پــر از خیانــت علمــاي اســام به آن دانســتند 

و بــه عــزل قائــم مقــام خویــش همــت گماردند. 
4- جریــان خلــق مســلمان و آیــت اهلل شــریعتمداري نمونــه دیگــري بــود که خــود را همتــراز امام 
مي دیدنــد و بــا ترکیــب مســائل اعتقــادي- قومــي در صــدر تنــش بــا انقــاب در قــم و آذربایجان 

بودنــد کــه بــا هوشــیاري مــردم خنثي شــد. 
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5- ریزش هــاي بعــد از خــرداد 1376 نیــز نقطــه عطفــي در تاریــخ انقاب اســت. ســکوالرها، 
ــزش  ــه ری ــات ب ــه اصاح ــوم ب ــال هاي موس ــا در س ــکوالر و غرب گراه ــان س جمهوریخواه
رســیدند و بعــد از خــرداد 1388 جــاي وطــن کردنــد و در غــرب و رســانه هاي فارســي زبان 
ــه تبلیــغ  ــروز خــود را از آن مي دانســتند ب ــا دی ــي کــه ت آن مســتقر شــدند و علیــه انقاب
و تخریــب مي پردازنــد. ســروش، ســازگارا، حقیقت جــو، اکبــر گنجــي، مزروعــي، اشــکوري، 

محســن کدیــور، علــي افشــاري، حســین باســتاني، مخملبــاف و... جــزو ایــن دســته اند. 
سطح ریزش ها

ریزش هــا را مي تــوان بــه ســه ســطح 1- نخبگــي 2- تــوده 3- جریانــي تقســیم کــرد امــا 
معمــوالً نخبــگان در پروســه ریــزش مــورد توجه انــد و ریزش هــاي فــردي در متــن تــوده 
حاکمیــت را متوجــه نمي کنــد. امــا نــوع ســوم جریانــي اســت کــه در بخــش قبلــي بــدان 

پرداختــه شــد کــه شــکل »پاالیــش« آن چندیــن مصــداق را شــامل مي شــود. 

ــا  ــه ســه دســته تقســیم مي شــود. برخــي در صــدد اصــاح ی ریزش هــا در بعــد رفتــار ب
انتقــام برمي آینــد و بــه روش هــاي مختلــف اعــم از قلــم، بیــان و ســاح وارد میــدان مبارزه 
ــه زندگــي فــردي و  ــا مي شــوند. برخــي صحنــه را تــرک مي کننــد و ب ــا نظــام شــده ی ب
خصوصــي روي مي آورنــد و فاصلــه خــود را بــا حاکمیــت حفــظ مي کننــد امــا بــه ســمت 

ــد.  ــري نمي رون ــي و درگی رویاروی
دســته ســوم کســاني هســتند کــه در هــر صــورت بــه بدبینــي، نق زنــي، نقــد، تخریــب و 
چالــش روي مي آورنــد امــا بــه ســمت رویارویــي و تقابــل و تنــش حداکثــري نمي رونــد. 
البتــه حاکمیــت و نیروهــاي انقــاب کمتــر بــه ایــن موضــوع وارد شــده اند کــه کــدام گروه 
یــا فــرد مي تواننــد مجــدداً بــه خاســتگاه اولیــه برگردنــد و چگونــه مي تــوان آنــان را حفــظ 
کــرد و اصــوالً اتــاق فکــري در ایــن بــاره وجــود نــدارد. دســته ســوم کــه معمــوالً نــق زن 
ــا خاطــرات گذشــته، حــال را مي کوبنــد و اســطوره و مدینــه فاضلــه اي  خواهنــد شــد، ب
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ــن وضــع در گذشــته و حــال  ــد و وضــع موجــود را بدتری از گذشــته را ترســیم مي نماین
ــا کنــون  ــا ایــن دســته ت تاریــخ انقــاب مي داننــد. ســعه صــدر حاکمیــت در مواجهــه ب
قابــل قبــول بــوده اســت و نوعــي ظرفیــت تحمــل ریزش هــا را بــه نمایــش گذاشــته اســت. 

چرایي ریزش ها 
ــي  ــف آن را بررس ــاد مختل ــد ابع ــد و بای ــي نبوده ان ــک عامل ــاً ت ــاب قطع ــاي انق ریزش   ه
کــرد. عــاوه بــر آن همــه دالیــل آن نیــز بــه فــرد برنمي گــردد. کنــش - واکنــش افــراد بــا 
نیروهــاي اصلــي انقــاب عامــل مهمــي اســت کــه دیگــران نیــز در آن ســهم دارنــد، امــا بــه 

ــراي آن برشــمرد.  صــورت اجمــال مي تــوان دالیــل ذیــل را ب
1- اشتباه اولیه در ورود به جرگه انقالبیون

برخــي افــرادي کــه در مراحــل مختلــف انقــاب جــدا شــدند از اول مســیر را اشــتباه آمــده 
بودنــد. بــه تعبیــر بهتــر چشــم انداز روشــني از آنچــه امــام و انقــاب بــراي فــرداي انقــاب 
ــا جمهــوري اســامي محصــول انقــاب اســامي شــد  مي خواســتند، نداشــتند. برخــي ت
عقــب نشســتند، برخــي تــا والیــت فقیــه در قانــون اساســي آورده شــد فاصلــه گرفتنــد، 
برخــي بــا فتــح  النــه جاسوســي از قطــار انقــاب پیــاده شــدند. مرحــوم مهنــدس بــازرگان 
نمونــه آن اســت کــه بــه جمهــوري اســامي دموکراتیــک اعتقــاد داشــت و پــس از انقــاب 

اعــام کــرد:
»امــام ایــران را بــراي اســام مي خواهــد و مــن اســام را بــراي ایــران« و ایــن تفــاوت باعــث 

شــد کــه اولیــن نخســت وزیر انقــاب نتوانــد بــا شــاقول امــام خــود را تنظیــم کند. 
2- چرخش مردم ساالرانه نخبگان در قدرت

ــه حضــور  ــد ب ــي مردم ســاالري و هــم عاقه من ــه انقــاب هــم مدع ــاران اولی برخــي از ی
همیشــه در قــدرت هســتند. عــدم رأي مــردم بــه خــود را بــه معنــاي رویگردانــي مــردم از 
ــات مي دانســتند. تنش  هــاي 1384 و 1388 توســط مرحــوم  ــا تقلــب در انتخاب انقــاب ی
هاشــمي، کروبــي و موســوي نشــان داد کــه بحران آفریني توســط کســاني صــورت مي گیرد 
کــه احســاس کوچــک شــدن در پروســه مــردم ســاالري را در خــود حــس مي کننــد و بــه 
ناســازگاري یــا اتهــام بــه نظــام روي مي آورنــد. حــوادث تلــخ ســال 1388 نتیجــه اصــرار 
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نســل اول انقــاب بــراي حضــور در قــدرت بــود و به رغــم ادعــاي مــردم ســاالرانه حاضــر بــه 
پذیــرش نســل  هاي بعــد در ســطح عالــي حکومــت نبودنــد و نق زنــي را شــروع کردنــد و تــا 

مــرز بحــران آفرینــي پیــش رفتنــد. 
3- خسته شدن از مبارزه 

برخــي از انقابیــون بــر ایــن بــاور بودند کــه با ســرنگوني رژیم پهلوي و تشــکیل نظــام جایگزین، 
ــام و ســپس رهبــري در  ــا ایســتادگي ام ــم و زندگــي مي کنیــم، ام ــه روال عــادي برمي گردی ب
مقابــل توطئه  هــاي گوناگــون دشــمنان و حمایــت از جنبش  هــاي اســامي و اســتمرار مبــارزه 
ــاي  ــد در گردنه  هــاي  ســخت انقــاب پابه پ ــا مشــکات کشــور باعــث شــد نتوانن ــم ی و تحری
رهبــري حرکــت کننــد و بعضــاً  بــا اعتــراض و یــا ســکوت بــه ســمت انــزوا یــا درس، بحــث و 

اجتهــاد رفتنــد و مســائلي ماننــد تنش زدایــي در عرصــه بین الملــل را طــرح کردنــد. 
4- حسادت 

حســادت جزئــي از شــخصیت انســان اســت و بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن و همچنیــن بــه 
اســتناد علــم روانشناســي قابــل حــذف کامــل نیســت. برخــي افــرادي کــه از جهــت ســن 
یــا ســوابق علمــي حــوزوي خــود را برتــر از رهبــري بعــد از امــام مي دانســتند، نتوانســتند 
ــي  ــود. وقت ــز ب ــن مســئله در صــدر اســام نی ــد. همی ــام را تحمــل کنن ــد از ام وضــع بع
امیرالمؤمنیــن بــه افــرادي ماننــد عمــاره بــن شــهاب یــا ابــن حنیــف انصــاري و... حکــم 
مســئولیت مــي داد برخــي صحابــه نمي توانســتند تحمــل کننــد. گویي مقــام معظــم از این 
ســیره آگاه بــود و در روز انتخــاب خــود در مجلــس خبــرگان بــا صراحــت برخــي افــراد را 
اســم مــي آورد و مي پرســد: »شــما از بنــده اطاعــت خواهیــد کــرد؟« یــا هــادي غفــاري در 
جایــي مي گوید:»آقــاي خامنــه اي همــان درســي کــه شــما خوانده ایــد مــن هــم خوانــده ام، 
چــرا بایــد از شــما اطاعــت کنــم و...« کــه ریشــه آن را بایــد در حســادت و احســاس کمتري 
یافــت. البتــه حســادت فقــط در نســبت بــا رهبــري نیســت، بلکه تحمــل حضور نســل  هاي  

بعــدي انقــاب در قــدرت نیــز بــراي برخــي از ســابقون انقــاب ســخت اســت.
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5- خانواده 
ــاران انقــاب اســت. شــخصیت  هاي   ــزش برخــي ی ــواده از عوامــل بســیار مهــم در ری خان
ملــي کــه نتوانســتند تربیــت خانــواده را همتــراز بــا توقعــات اجتماعــي از خــود قــرار دهنــد 
دچــار ناســازگاري یــا دوگانگــي شــدند. توقعــات مالــي و مــادي یــا فرهنگــي و اقتصــادي 
خانــواده بســیاري از شــخصیت   هاي  انقــاب را بــه محــاق و انــزوا برد و احســاس شــرمندگي 
کردنــد. فــان آیــت اهلل کــه پســرش بــه دنبــال رانــت اقتصــادي اســت یــا فــان شــخصیت 
برجســته کــه فرزنــدش بــا یــک ســلبریتي ازدواج مي کنــد یــا در فــان پارتــي دســتگیر 
مي شــود یــا بــا ناجورتریــن پوشــش و آرایــش بیــرون مي آیــد کار را بــه جایــي مي رســاند 
کــه آن شــخصیت انقابــي بایــد دســت بــه انتخــاب بزنــد یــا بــا خانــواد همــراه باشــد و 
از جرگــه انقابیــون جــدا شــود و یــا آن وضــع را تحمــل کنــد و مــورد تمســخر و نقــد و 
کنایــه انقابیــون قــرار گیــرد. ایــن نقیصــه بــراي شــخصیت  هاي  درجــه دو و ســه و حتــي 
خــواص رده هــاي پایین تــر انقــاب نیــز اتفــاق افتــاده و رو بــه فزونــي نیــز اســت. مطالبــات 
هم چشــمي گرایانه در زرق و بــرق و تجمــات نیــز از ســوي خانــواده تجویــز مي شــود کــه 

نهایتــاً اثــر خــود را بــر بریدگــي فــرد مي گــذارد.
6- احساس من برتر 

برخــي از شــخصیت  هاي  سیاســي بــر درســتي دیدگاه هــا و نظــرات خــود اصــرار عجیبــي دارنــد 
و در فهــم مســائل خــود را یــک ســروگردن از بقیــه باالتــر و برتــر مي بیننــد و دوســت دارنــد 
محــور و محــل رجــوع همــه مســائل کشــور باشــند. عــدم اجــرا دیدگاه  هــاي  آنــان یــا احســاس 
عــدم اقبــال بــه خــود را مبنــاي ناراحتــي و فاصلــه قــرار مي دهنــد و بــه نق زنــي یــا انــزوا روي 
مي آورنــد و حتــي بعضــاً  جســورانه نظــرات خــود را قطعــي و مســلم مي داننــد )احمدي نــژاد( 
و آنقــدر بــر درســتي ســخن خــود اصــرار دارنــد کــه بــا مفاهیمــي مانــدن خودشــیفتگي و توهم 
معنادهــي مي شــوند. مرحــوم هاشــمي تــا زمانــي کــه در مجلــس بــود بــه نوعــي دولــت را هــم 
اداره مي کــرد. در دولــت کــه بــود عاقه منــد بــه اداره مجلــس بــود. در مجمــع تشــخیص کــه 
ــت را بســت و  ــژاد راه دول ــود. احمدي ن ــه خــود ب ــه رجــوع همــه نخبــگان ب آمــد عاقه منــد ب
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ناســازگاري ها شــروع شــد. واکنــش ایــن دســته نســبت بــه عــدم اعمــال دیدگاه هایشــان شــکل 
دیگــري هــم مي یابــد و مرتــب مســائل امــروز را بــا زمــان امــام مقایســه و مدینــه فاضلــه اي را از 
گذشــته ترســیم مي کننــد. ســعد بــن ابــي وقــاص نمونــه اي از صــدر اســام اســت کــه در زمــان 
امــام حســن )ع( هــر کاري را کــه امــام مي خواســت انجــام بدهــد، رد مي کــرد و زمــان پیامبــر را 
یــادآوري مي کــرد و چــون از صحابــه بــود، بســیاري از مــردم نیــز مي پذیرفتنــد و اینگونــه امــام 

حســن )ع( بــه انــزواي سیاســي ســوق داده شــد.
7-  مرعوب شدن در مقابل غرب

 انقــاب اســامي از بــدو تولــد تــا کنــون غیریت خــود را فرهنگ و ســلطه غــرب قــرار داد و پنجه 
در پنجــه آن در جبهه هــاي مختلــف جنگیــده اســت. برخــي از انقابیــون متأثــر از چالش هــا و 
ــا محــوري« را تنهــا راه حــل مشــکات  ناکارآمدي هــاي احتمالــي موجــود، الجــرم مــدل »اروپ
کشــور مي داننــد. برخــي از تهدیــد و ســایه تهدیــد آن حســاب مي برنــد و برخــي پذیرفتنــد کــه 
مــا چــاره اي جــز پذیــرش اســتانداردهاي حیــات سیاســي- اجتماعــي غربــي نداریــم. بنابرایــن 
در مقابــل هجمه هــاي حقــوق بشــري از اجــراي حــدود الهــي بیمنــاک مي شــوند. تــاش 
مي کننــد بــه غــرب ثابــت کننــد مــا اســتانداردهاي شــما را جهانشــمول مي دانیــم و تــاش 
مي کنیــم همتــراز آنــان رفتــار کنیــم. عــدول از انقابي گــري بــه بهانــه توســعه کشــور یــا 
راهبــرد تنش زدایــي بــه بهانــه راضــي کــردن غــرب بخشــي از نیروهــاي انقــاب اســامي 
را متأثــر کــرده اســت و تــا مــرز انفعــال و تســلیم پیــش بــرده اســت. وقتــي ایــن جماعــت 
از ســوي نیروهــاي انقابــي بــا عنــوان »جریــان غرب گــرا« معنادهــي مي شــوند، عصبانــي 

شــده و بــه تفســیر تقلیل گرایانــه از امــام و انقــاب اســامي روي مي آورنــد.
8- اشرافي گري)حب دنیا(

 گرایــش بــه زرق و بــرق دنیــا بــراي حاکمــان دینــي از رذایــل بــه حســاب مي آیــد، امــا نــه امــروز 
کــه صــدر اســام نیــز صحابــه پیامبــر خصوصــاً بعــد از خلیفــه دوم در آن گرفتــار شــدند. غنائــم 
بــه دســت آمــده از ســرزمین هاي اســامي طبقــه اشــراف را در مدینــه درســت کــرد و همین هــا 
مانــع اصلــي اجــراي عدالــت در حکومــت امیرالمؤمنیــن شــدند، امــا در انقــاب اســامي نیــز پــس 
از جنــگ هشــت ســاله ایــن مســئله بــراي عــده اي پیــش آمــد. رانــت اطاعــات بــراي دسترســي 
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بــه مزایــاي نســبي اقتصــاد ماننــد پتروشــیمي و صــادرات و واردات کاالهــاي اســتراتژیک و ســودآور 
ــدرت میســر شــد و کم کــم میلیاردرهــاي حکومتــي در  توســط عــده اي از اصحــاب حاضــر در ق
ایــران شــکل گرفــت. فریادهــاي رهبــري نیــز راه بــه جایــي نبــرد. ایــن افــراد بعضــاً مســئولیت هاي 
حکومتــي را رهــا کردنــد و بــه ریــزش داوطلبانــه تــن دادنــد و وقــت خــود را صــرف رشــد ســرمایه 
و لذت گرایــي کردنــد. مردمــي کــه از طریــق ایــن جماعــت در صــدد شــناختن انقــاب اســامي 
برمي آمدنــد بــا بحــران تحلیــل مواجــه شــدند کــه چــه مي خواســتیم و چــه شــد. فرزنــدان برخــي 
مســئوالن در دســت یازیــدن بــه رانت هــا نیــز ماننــد پــدران شــدند کــه در دهــه 90 بــا عنوان 

»ژن خوب« در ادبیات سیاسي- اجتماعي ایران معنادهي شد.
9- آرمانگرایي صرف

برخــي انقابیــون از انقــاب اســامي توقعــات آرمانــي و غیــر عملــي داشــتند و مدینــه فاضله اي 
را در ذهــن خــود ترســیم کــرده بودنــد کــه در بســتر زمــان بــه تحقــق آن نرســیدند. بنابرایــن 
بــا نوعــي ســرخوردگي و ناکارآمــدي و احســاس بیهودگــي و اتهــام شــعارزدگي مواجــه شــدند 
و کم کــم از انقــاب فاصلــه گرفتنــد و مســیر آن را »نشــد« توصیــف کردنــد. حضــرت امــام)ره( 
ــن منظــر هشــدار داده و  ــاران انقــاب از ای ــزش ی ــه ری ــد و بارهــا ب ــن موضــوع بودن نگــران ای
فرمــوده بودند:»تحلیــل ایــن مطلــب کــه جمهــوري اســامي ایــران چیــزي بــه دســت نیــاورده 
یــا ناموفــق اســت، آیــا جــز بــه سســتي نظــام و ســلب اعتمــاد مــردم منجــر نمي شــود؟ تأخیــر 
در رســیدن بــه همــه اهــداف دلیــل نمي شــود کــه مــا از اصــول خــود عــدول کنیــم. همــه مــا 
مأمــور بــه اداي تکلیــف و وظیفه ایــم و نــه مأمــور بــه نتیجــه. اگــر همــه انبیــا و معصومیــن )ع( در 
زمــان و مــکان خــود مکلــف بــه نتیجــه بودنــد، هرگــز نمي بایســت از فضــاي بیشــتر از توانایــي 
عمــل خــود فراتــر برونــد و ســخن بگوینــد و از اهــداف کلــي کــه هرگــز در حیــات ظاهــري آنان 
جامــه عمــل نپوشــیده اســت، ذکــري بــه میــان آورنــد در حالــي کــه بــه لطــف خداونــد بــزرگ 
ملــت مــا توانســته اســت در اکثــر زمینه هایــي کــه شــعار داده اســت بــه موفقیــت نایــل شــود. 
مــا شــعار ســرنگوني رژیــم شــاه را در عمــل نظــاره کرده ایــم، مــا شــعار آزادگــي و اســتقال را 
بــه عمــل خــود زینــت بخشــیده ایم. مــا شــعار »مــرگ بــر امریــکا« را در عمــل جوانــان پرشــور 
ــم. مــا همــه  ــکا تماشــا کرده ای ــه فســاد و جاسوســي امری و قهرمــان مســلمان در تســخیر الن
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شــعارهایمان را بــا عمــل محــک زده ایــم. البتــه معترفیــم کــه در مســیر عمــل موانــع زیــادي به 
وجــود آمــده اســت کــه مجبــور شــده ایم روش هــا و تاکتیک هــا را عــوض کنیــم. چــرا خودمــان 
و ملــت و مســئوالن کشــورمان را دســت کم بگیریــم و همــه عقــل و تدبیــر امــور را در تفکــر 

دیگــران خاصــه کنیــم« »صحیفــه امــام جلــد 21 ص 284(
10 - چرخش معرفتی

برخــی از نخبــگان صــدر انقــاب، پــس از آرامــش کشــور بــه تدریــس در ســطوح عالــی علــوم 
ــوم  ــدرن عل ــت م ــای پس ــا روش و نظریه ه ــد و ب ــور پرداختن ــارج کش ــل و خ ــانی در داخ انس
انســانی آشــنا شــدند و الجــرم ایــن روش  هــا مبنــای علــم پژوهشــی آنــان هــم قــرار گرفــت. در 
ایــن نظریــه - روش  هــا معرفــت بــه صــورت نســبی و ســیال و شالوده شــکن تعریــف می شــود 
ــرون  ــگاه ب ــا ن ــات مذکــور و ب ــا نظری امــا معرفــت دینــی ، ذاتــی و جوهــری اســت. بنابرایــن ب
دینــی بــه نقــد درون دینــی روی آوردنــد و در ایــن جــدال نقــد معرفتــی، خــود نیــز از اســام 
سیاســی عقــب نشــینی کردنــد و مفاهیمــی ماننــد »نظــام ایدئولوژیک « یــا »پلورالیســم دینی« 
را مفهوم ســازی کردنــد و اســام را فاقــد صاحیــت بــرای حکومــت دانســتند و کــم کــم اصــل 
روش و عمــل انقابــی را خانمــان ســوز و اشــتباه دانســتند و بــه انــزوا، تقابــل یــا هجــرت روی 
آوردنــد. تطــور گفتمانــی ایــن جماعــت از درس آموز  تریــن و غم انگیز   تریــن درس هــای انقــاب 

اســامی اســت کــه تبلــور عینــی آن را می تــوان در حلقــه کیــان یافــت. 
11- احساس دیده نشدن

برخــی از افــرادی کــه قبــل از انقــاب در مبــارزه حضــور داشــتند یــا به امــام نزدیــک بودند 
اهــل مدیریــت و تشــکیات نبودنــد. امیرالمؤمنیــن نیــز از ایــن صحابــه کــه بســیار هــم 
دوســت داشــتنی بودنــد در اطــراف خــود داشــت )میثــم و کمیــل( امــا بــه آنــان مســئولیت 
نمــی داد. ایــن افــراد در انقــاب اســامی احســاس دیــده نشــدن کردنــد و توقعــات بســیار 
باالیــی از امــام و رهبــری بــرای دیــده شــدن داشــتند و کم کــم بــه ناســازگاری و نق زنــی 
روی آوردنــد و نتوانســتند گمنامــی پیشــه کننــد یــا در خودســازی خــود موفــق نبودنــد یــا 

بــا فهــم خــود دیگــران را فاقــد صاحیــت بــرای حضــور جــدی در نظــام می دانســتند. 
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12- باور به انحراف در اهداف اولیه
ــورت  ــه ص ــون ب ــی انقابی ــد برخ ــث گردی ــاب باع ــداف انق ــه اه ــری ب ــدم جامع نگ ع
ــاب  ــد. برخــی هــدف انق ــا را برجســته بخواهن ــا بخش   ه ــاد ی ــوری برخــی از ابع کاریکات
را دموکراســی و آزادی دانســتند، برخــی حکومــت اســامی بــه جــای جمهــوری اســامی 
ــا اســتکبار را از اهــداف پســینی انقــاب  ــود، برخــی روشــنفکران مبــارزه ب مدنظرشــان ب
ــی  ــد، برخ ــاب می دانن ــا انق ــط ب ــران را بی رب ــه ای ای ــور منطق ــی حض ــد، برخ می دانن
کارکرد هــای والیــت فقیــه در قانــون اساســی را جــزو شــعار  ها اولیــه انقــاب نمی داننــد و 

ــندند و...   ــذف می پس ــل ح ــت را قاب ــش روحانی نق
یکــی فقــر موجــود در برخــی طبقــات اجتماعــي را انحــراف انقــاب تفســیر کنــد، دیگــري 
اســامیت نظــام را تقابــل بــا مــردم و انتخابــات قلمــداد مي نمایــد و بــه چالــش و کشــاکش 
ــزوا بپــردازد. ســر جمــع ایــن نگرش هــا نشــان مي دهــد کــه تصــورات  ــا ان ــی ی و رویاروی
فــردي از اول جایگزیــن چیســتي و ماهیــت انقــاب اســامي قــرار گرفتــه اســت و اکنــون 

بــه ناســازگاري تبدیــل شــده اســت.
ــامدهای  ــود و پیش ــای موج ــرت از پیچیدگی  ه ــل و بصی ــتن تحلی 13- نداش

مســیر انقــالب اســالمی
ــارزه  ــون و مب ــای گوناگ ــده، توطئه ه ــیار پیچی ــع بس ــا موان ــامی ب ــاب اس ــیر انق مس
ــت.  ــه اس ــی مواج ــادی درون ــی و اعتق ــف مدیریت ــاً ضع ــمنان و بعض ــه دش همه جانب
ــی  ــا حت ــم ی ــای مزاح ــه متغیره ــه ب ــدون توج ــا برخــی کشــور  ها ب ــران ب مقایســه ای
ــای  ــه چراه ــد و ب ــل می کن ــی را منفع ــوی برخ ــاخص آوری از دوران پهل ــه و ش مقایس
درســت  را  عدالــت  اجــرای  پیچیدگی  هــا  بدهنــد.  پاســخ  نمی تواننــد  تولیــدي 
ــه  ــود محقــق نشــده اســت و کمتــر ب نمی فهمنــد، فقــط می داننــد کــه آنچــه مــراد ب
اســباب و علــل می پردازنــد، بــه طــور مثــال چرایــی بدحجابــی و ابعــاد آن و نیمــه پــر 
ــا  ــد. مصلحت  ه ــم ببینن ــد باه ــان را نمی توانن ــی جوان ــد فرهنگ ــاب در رش ــوان انق لی
ــل  ــرف بین المل ــی ع ــات حقوق ــا، ماحظ ــا پدیده ه ــورد ب ــام در برخ ــات نظ و ماحظ
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کــه بعضــاً تحمیــل می شــود یــا چرایــی ورود ایــران بــه برخــی مســائل برون مــرزی را 
ــا حتــی ریــزش نخبــگان  نمی تواننــد تحلیــل کننــد. چرایــی آســیب های اجتماعــی ی
ــا  ــزوا ی ــه ان ــاً ب ــد. نهایت ــل هضــم نیســت و راه حــل مشــخصی هــم ندارن برایشــان قاب
پرخاشــگری روی می آورنــد. مقــام معظــم رهبــری در خطبــه نمــاز جمعــه 1378/9/26 
بخشــی از ریــزش را کــه ناشــی از عــدم بصیــرت اســت اینگونــه نقــل می کننــد: »مــن 
ــم.  ــار داری ــداهلل غمگس ــم. بحم ــرح بکن ــا را مط ــا و غم  ه ــم غصه  ه ــًا نمی خواه اص
خــدای متعــال و اولیــای او، بهتریــن غمگســارند. در همــه مراحــل زندگــی ایــن طــور 
بــوده اســت، امــروز هــم همــان طــور اســت. امــا اگــر مــن فقــط بخواهــم یــک اشــاره 
بکنــم، غــم بــزرگ ایــن اســت کــه همــان طــور کــه قبــًا اشــاره کــردم بعضــی عناصری 
کــه هیــچ ســودی در ســلطه امریــکا بــر ایــن کشــور ندارنــد، از روی غفلــت و اشــتباه 
ــه  ــد! البت ــاش می کنن ــن کشــور ت ــکا در ای ــرای ســلطه امری ــا، ب ــا و عقده ه و ضعف   ه
ــد،  ــه ای دارن ــا کین ــد، بعضی  ه ــده ای دارن ــا عق ــتند. بعضی  ه ــف هس ــخاص مختل اش
بعضی  هــا گایــه ای از کســی دارنــد بــرای خاطــر دســتمالی، قیصریــه را آتــش می زننــد 
بــرای خاطــر یــک دشــمنی و یــک کینــه شــخصی و یــک محرومیــت از فان مســئولیت 
کــه مایــل بــوده بــه او بدهنــد و مثــًا نشــده، بــرای یــک اشــتباه در فهــم، می بیننــد 
کــه حرفــی می زننــد، اقدامــی می کننــد، موضعــی می گیرنــد و کاری می کننــد 
ــرد. )1378/9/26  ــرار می گی ــمن ق ــت دش ــود و در خدم ــام می ش ــرر تم ــه ض ــه ب ک

)khamenie. ir
14- اعمال قانون و برخوردهای قهری

ــون جمهــوری اســامی در  ــاران انقــاب، اعمــال قان ــزش ی ــن عوامــل در ری از مهم  تری
خصــوص خــواص انقــاب اســت. گویــی آنــان کــه قوانیــن قهــری و ســلبی و قضایــی را 
نوشــتند و جــزو خانــواده انقــاب هســتند، خــود را معــاف از برخــورد می پســندند یــا 
مشــکل را نمی پذیرنــد یــا زحمــات خــود را مقابــل اعمــال قانــون یــادآوری می کننــد. 
اعمــال قانــون از دو طریــق موجــب ریــزش برخــی یــاران انقــاب شــد کــه البتــه خــود 

آزمــون بزرگــی اســت. 
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1- اعمال قوه قهریه
تخلفــات مالــی، اختــاس، سوءاســتفاده از مســئولیت، زد و بنــد، ثروت هــای بــادآورده، 
ــد.  ــز آم ــان نی ــواده آن ــا خان ــون ی ــت، جاسوســی و...  معمــوالً ســراغ برخــی انقابی ران
وقتــی قانــون ســراغ آنــان مــی رود، احســاس بی حیثیتــی می کننــد و بــه دنــده چــپ 
ــئله را  ــام مس ــتند نظ ــد هس ــت و عاقه من ــوردی اس ــه برخ ــن چ ــه ای ــد ک می افتن
ــان از یــک ســو و ایســتادگی نظــام از  بــه طریقــی غیرقضایــی فیصلــه دهــد. توقــع آن
ســوي دیگــر میــدان ریــزش اصحــاب آن اســت. مســائل هاشــمی و فرزنــدان، معاونــان 
ــرای  ــوالً ب ــه معم ــت ک ــری اس ــن قانون ناپذی ــی از ای ــر نمونه های ــژاد و حص احمدی ن
ــد.  ــوه نموده ان ــرات اجتماعــي آن، مســئله را سیاســی جل حفــظ حیثیــت و کاهــش اث

2- رد صالحیت ها
برخــی از انقابیــون ســابق نمی تواننــد التزامــات مختلــف را بــرای تأییــد صاحیــت بــه 
دســت آورنــد کــه ممکــن اســت جــرم یــا تخلفــی را مرتکــب شــده باشــند امــا اصــًا 
چنیــن برخــوردی برایشــان توجیه پذیــر نیســت و بــه ســمت ناســازگاری و نــق زدن و 
ــن ریزش  هــا در ریاســت جمهــوری  ــه ای ــد، البت ــه پیــش می رون ــزش و فاصل ــاً ری نهایت
ــورای  ــی از تشــخیص ش ــی جناح ــرگان بیشــتر اســت. تلق ــس و خب ــر و در مجل کمت
نگهبــان یــا احســاس ظلــم بــه خــود، مبنــای پیدایــش اعتــراض و حرکــت در مســیر 
ریــزش اســت، حــال آنکــه در تفکــر دینــی ســلب مســئولیت موجــب رفــع تکلیــف در 

انجــام وظیفــه و نهایتــاً احســاس آرامــش اســت. 
15- تنظیم خود با امام)ره( و احساس خأل پس از امام)ره(

ــد و  ــوردار نبودن ــاب برخ ــیر انق ــری در مس ــره فک ــه از جوه ــون ک ــی از انقابی برخ
افــق و آینــده ای را ترســیم نکــرده بودنــد، تصادفــاً یــا عاطفــاً در مســیر امــام و همــراه 
ــوده  ــرار نب ــی ق ــت رســاند، گوی ــه بحــران هوی ــان را ب ــام آن ــا خــأ ام ــام شــدند ام ام
اســت انقــاب اســامی بــدون امــام پیــش بــرود، بنابرایــن بــه حاشــیه رفتنــد و مرتــب 
حســرت دوران امــام را خوردنــد و خــود را بــا آن زمــان بازنمایــی کردنــد و بــدون توجــه 
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ــوری از صــدر انقــاب را  ــری کاریکات ــد تصوی ــان و مــکان و مصلحت هــای جدی ــه زم ب
ــد.  ــد مي کنن بازتولی

16- بی توجهی خواص انقالب به ناراحت ها
ــودن فضــا نیــز باعــث گردیــد برخــی نیروهــای  ــا شــلوغ ب ــا بی محلــی ی کم توجهــی ی
انقــاب ناخــودآگاه فرامــوش شــوند. فــان مبــارز سیاســی، رزمنــده، جانبــاز و...  کم کــم 
بــه فراموشــی ســپرده شــوند. بــه مشکاتشــان توجــه نشــود، دری بــه روی آنــان بــاز 
نشــود و گویــی اصــًا وجــود خارجــی ندارنــد. در چنیــن مــواردی برخــی بــا خــدا معامله 
ــاد  ــه اصــًا راه بنی ــدر شــهیدی ک ــد پ ــم نیســت، مانن ــد و اصــًا برایشــان مه می کنن
شــهید را بلــد نیســت. امــا کســانی نیــز هســتند کــه توقــع دارنــد بــه خاطــر لطماتــی 
ــه مشــکات و کمبود  هایشــان توجــه شــود. رفــت و  ــد بایــد ب ــرای انقــاب دیدن کــه ب
برگشــت ذهنــی بیــن مشــکات امــروز و زحمــات دیــروز کــم کــم آنــان را بــه موضــع 
ــود.  ــل می ش ــیون تبدی ــه اپوزیس ــود و ب ــروع می ش ــی ش ــه و نق زن ــدازد و فاصل می ان
توجــه بــه ایــن دســته را امــام نیــز توصیــه کردنــد کــه »نگذاریــد پیشکســوتان جهــاد و 
شــهادت در پیــچ و خــم زندگــی روزمــره بــه فراموشــی ســپرده شــوند«، بنابرایــن توجــه 
بــه ایــن دســته از انقابیــون بایــد در دســتور نهادهــای انقابــی و حــزب اهلل قــرار گیــرد 

تــا احســاس کننــد قدردانــی از آنــان همیشــه در دســتور کار قــرار دارد. 
رویش ها 

ــاق  ــاب اط ــد انق ــه بع ــل های دوم ب ــه نس ــوالً ب ــامی معم ــاب اس ــای انق رویش ه
می شــود کــه اکنــون در حــال تجربــه نســل چهــارم انقــاب اســامی هســتیم. شــاخص 
ــه  ــد ک ــد و کســانی را شــامل آن می دانن ــه کار می برن ــا ب ــرای رویش  ه ــز ب دیگــری نی
ــه نکــرده باشــند. مقــام معظــم رهبــری  ســه موضــوع امــام، جنــگ و انقــاب را تجرب
ســال 1380 در میــدان امــام اصفهــان فرمودنــد: »بحمــداهلل جوانــان شــهادت طلب مــا 
امــروز بســیار بیشــتر از اول انقــاب اســت«، ایــن جوانــان کــه می تــوان آنهــا را تربیــت 
یافتــه شــخص رهبــری دانســت اکنــون کــم نیســتند. اعتکاف هــای دانشــجویی مصــداق 
ایــن موضــوع اســت کــه 450 هــزار نفــر ثبــت نــام می کننــد امــا فقــط بــرای 45 هــزار 
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ــادی در مســیر اســتحکام و  ــد بســیار زی نفــر ظرفیــت وجــود دارد. امــا رویش  هــا فوای
اســتکمال انقــاب اســامی دارد کــه بــه شــرح زیــر اســت:

1- جلوگیــری از پیــر شــدن انقــالب: انقــاب نیــاز بــه تپــش و نوزایــی و پیــش 
رونــدی دارد و در ایــن مســیر بــه انســان های خــاق، پرانــرژی و با انگیــزه نیــاز اســت 
تــا بتواننــد آن را جلــو ببرنــد. خســتگان کنــار برونــد و آینده ســازان بــه میــدان بیاینــد 

و در بطــن مدیریــت نظــام کادر همتــراز آن تربیــت شــود. 
ــد از  ــی بع ــل های قبل ــد. نس ــراه می آورن ــه هم ــز ب ــت نی ــا خالقی 2- رویش  ه
دوره ای مشــخص بــه روزمرگــی گرفتــار می شــوند لــذا افــراد و ایده هــای نــو می تواننــد 
فضــا را از حالــت ســکوت و ســکون ر  هــا ســازند. نســل تحصیلکــرده و مؤمــن می تواننــد 

ایــن رســالت را بــه دوش گیرنــد. 
3- چرخــش نخبــگان انقــالب موجــب تازگــی و نشــاط نیــز خواهــد شــد و 
روزآمــدی آن در درک تحــوالت جدیــد را نیــز رقــم خواهــد زد و بســته بــودن چرخــه 
مدیریــت نظــام را نیــز اصــاح خواهــد نمــود. عــاوه بــر آن مردم ســاالری دینــی را نیــز 

بــا ورود عناصــر نــو بــه صحنــه تقویــت خواهــد  کــرد. 
4- حفــظ انقــالب در بســتر زمــان الجــرم نیــاز بــه کادرســازی دارد و ایــن 

ــد.  ــل های اول و دوم را بگیرن ــای نس ــد ج ــه بای ــتند ک ــا هس رویش  ه
ــرد  ــد ب ــاب خواهن ــلی حس ــتمرار نس ــال و اس ــز از اتص ــمنان نی 5- دش
ــول  ــاب در اص ــدگان انق ــد آین ــی ببینن ــود. وقت ــد نم ــاره خواهن ــی آن را نظ و تنیدگ
ــد  ــود ناامی ــوم خ ــات ش ــد از نی ــر می کنن ــاب فک ــدر انق ــل ص ــد نس ــی همانن و مبان

ــد و...   ــد ش خواهن
نتیجه گیری

ــوده  ــا ب ــه انقاب  ه ــه هم ــوط ب ــش مرب ــا و روی ــد ریزش  ه ــان می ده ــی  ها نش بررس
ــه  ــن روی ــز ای ــام نی ــدر اس ــت. در ص ــتثنا نیس ــک اس ــامی ی ــاب اس ــت و انق اس
کامــًا معمــول و البتــه تلــخ بــوده اســت. ریزش  هــا بــه صــورت کلــی دو نــوع اســت؛ 
ــن اســت  ــع ممک ــدام به موق ــود و اق ــری نم ــان جلوگی ــه می شــود از آن ــی ک ریزش  های
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ــروری  ــی الزم و ض ــای جریان ــاً ریزش ه ــا، خصوص ــی ریزش ه ــا برخ ــد ام ــاز باش کارس
اســت تــا اصالــت حرکــت انقــاب از تحریــف یــا قلــب ماهیــت مصــون بمانــد. ریزش  هــا 
دالیــل مختلفــی دارد کــه برخــی قابــل کنتــرل اســت و برخــی قابــل کنتــرل نیســت. 
ــا  ــدی ب ــل های بع ــذب نس ــه ج ــود ک ــد ب ــده نخواه ــرطی ناامید کنن ــه ش ــا ب ریزش  ه
عنــوان رویش هــای انقــاب صــورت گیــرد و تربیــت نســل همتــراز انقــاب را همیشــه 

ــت.  ــاورد رویش هاس ــت ره ــی و خاقی ــی، نوزای ــاط، پیش روندگ ــیم. نش ــاهد باش ش
پی نوشت ها:

1- صحیفه امام جلد 21
khamenie. ir -2
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 دکتر يدا... جوانی

خطر ارتجاع و وظايف نیروهای انقالبی

    »ارتجــاع« خطــر بزرگــی اســت کــه اینــک، انقاب اســامی را هماننــد تمامی انقــاب های 
بــزرگ تاریــخ )اعــم از توحیــدی و غیــر توحیــدی(، تهدیــد مــی کنــد. ارتجاع یعنی بازگشــت 
ــه عقــب و دوران پیــش از انقــاب. ارتجــاع یعنــی فرامــوش کــردن راه انقــاب، اهــداف و  ب
آرمــان هــای انقــاب، بــرای نیروهــای انقابــی، شــناخت خطــر ارتجــاع بــه عنوان یــک تهدید 
بــزرگ و جــدی بــرای انقــاب اســامی، یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اســت. بایــد این خطر 
را شــناخت و بــا آن بــه صــورت جــدی مبــارزه کــرد. ارتجــاع را مــی تــوان آفتــی دانســت کــه، 
همــه انقــاب هــا بــه آن مبتــا مــی شــوند. مهــم شــناخت بــه موقع ایــن آفــت و آفــت زدایی 

صحیــح و کامــل از انقــاب اســت. ایــن نوشــتار چنیــن موضوعــی را دنبــال میکند. 
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مقدمه: 
  شــناخت خطــرات، تهدیــدات و آســیب هایــی کــه متوجــه انقــاب اســامی اســت؛ شــرط 
الزم بــرای صیانــت و پاســداری از انقــاب مــی باشــد. از ایــن روی نیروهــای انقابــی و جریــان 
مومــن انقابــی در کشــور، بایــد بــه صــورت مســتمر بــا رصــد تحــوالت در عرصــه هــای مختلف 
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و مدیریتــی، ایــن خطــرات و آســیب هــا را شناســایی 
کــرده، بــا آن بــه صــورت دقیــق، مناســب و بــه هنــگام مبــارزه نماینــد. یکــی از نعمــت هــای 
بــزرگ انقــاب اســامی و در اختیــار مــردم عزیــز ایــران، نعمــت رهبــری خردمنــد، هوشــمند، 

تیــز بیــن و آینــده نگــر اســت. 
بررســی مواضــع، دیــدگاه هــا و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در دوره قریــب بــه ســه دهــه 
گذشــته، نشــان مــی دهــد از ویژگــی هــای برجســته معظــم لــه، تهدیــد شناســی و آســیب 
شناســی دقیــق و بــه هنــگام از انقــاب اســامی، و هشــدار بــه مــردم، قــوای ســه گانه، دســتگاه 
ــه عنــوان  ــدات اســت. ب ــط، در خصــوص ایــن تهدی هــا، ســازمان هــا و دســتگاه هــای ذی رب
مثــال ایشــان در همــان ســال هــای اول زعامــت و رهبــری، خطــر تهاجــم فرهنگــی دشــمنان را 
بــا عبــارت هایــی چــون، قتــل عــام فرهنگــی و شــبیخون فرهنگــی متذکــر شــده، بــه صــورت 
مســتمر آن را تبییــن فرمودنــد. متاســفانه ایــن هشــدارها و گوشــزد کــردن خطــرات از ناحیــه 
تهاجــم فرهنگــی ســازمان یافته دشــمنان، از ســوی مســئوالن کشــور و بخــش هایــی از جامعه، 
جــدی گرفتــه نشــد. وضعیــت کنونــی کشــور در عرصــه فرهنگــی کــه رهبــر فرزانــه انقــاب 
اســامی از آن بــا عبــارت »نوعــی ولنــگاری فرهنگــی« یــاد کردنــد؛ نتیجــه آن بــی توجهــی هــا 
نســبت بــه هشــدارهای معظــم لــه اســت. اینــک مقــام معظــم رهبــری، هشــداری دیگــر بــرای 
جریــان انقابــی، مســئوالن و مــردم، نســبت بــه حرکــت انقــاب اســامی مــی دهند. بــر جریان 
انقابــی اســت کــه ایــن هشــدار و خطــر گوشــزد شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری را جــدی 
گرفتــه، بــا تمــام تــوان بــه صــورت هوشــمندانه بــا ایــن خطــر مبــارزه نمایــد. آن خطــر، آســیب 
و تهدیــد، »خطــر ارتجــاع« اســت. معظــم لــه در روز 29 بهمــن ســال جــاری در دیــدار بــا مــردم 
تبریــز، ایــن خطــر را اینگونــه گوشــزد کردنــد: »یکــی از آفتهــای همه انقــاب ها ارتجاع اســت.« 
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مقــام معظــم رهبــری در ایــن دیــدار بــا توضیــح ارتجــاع و شــرح معنــای آن، از ارتجــاع در مقطع 
کنونــی بــه عنــوان یــک خطــر و تهدیــد بــرای انقــاب اســامی یــاد کــرده و فرمودنــد: »مــن 
وظیفــه دارم خطــر را بــه مــردم عزیزمــان بگویــم.« در ایــن نوشــتار ایــن خطــر بررســی و بــه 

اختصــار وظایــف جریــان انقابــی تبییــن مــی شــود.
ارتجاع چیست؟ 

ارتجــاع در لغــت بــه معنــای »بازگشــت« اســت و در مفهــوم سیاســی، بــه معنــای مخالــف بــا 
پیشــرفت و تحــول در بنیادهــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی اســت. ارتجــاع در 
حرکــت رو بــه جلــو و پیشــرفت اگــر رخ دهــد، یــک خطــر و آفــت جــدی بــرای آن حرکــت 
محســوب مــی شــود. انقــاب یــک تحــول و حرکــت رو بــه جلــو بــرای دســت یابــی آرمــان ها و 
اهــداف اســت. اگــر ایــن حرکــت در نقطــه ای ُکنــد و متوقــف شــده و در نهایــت یــک بازگشــت 

بــه گذشــته رخ دهــد، »ارتجــاع« اتفــاق افتــاده اســت.  
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا مــردم آذربایجــان شــرقی، ضمــن گوشــزد کــردن خطــر ارتجــاع برای 
همــه انقــاب هــا مــی فرماینــد: »... ارتجــاع یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن حرکتــی کــه انقــاب شــروع کــرده 
بــود و ملــت داشــتند در ایــن مســیر بــا نیــروی انقابی و با ســرعت حرکــت می کردنــد، در یــک جاهایی 

سســت بشــوند، بعــد متوقــف بشــوند، بعــد برگردنــد؛ این ارتجــاع اســت. ارتجــاع یعنی برگشــت.« 
ارتجاع آفت همه انقالب های بزرگ است 

تجربــه تاریخــی نشــان مــی دهــد، همــه انقــاب هــای بــزرگ بــه خطــر ارتجــاع مبتا شــده اند. 
خطــر ارتجــاع، اختصــاص بــه نــوع خاصــی از انقــاب هــا نداشــته، هــر انقابــی را بــه هــر نــوع 
ماهیــت و محتوایــی تهدیــد مــی کنــد. ارتجــاع خطــر بزرگــی بــود کــه بــه تمــام انقــاب هــای 
توحیــدی آســیب رســاند در تاریــخ معاصــر نیــز، تمامــی انقــاب هــا بــا ایــن خطــر مواجه شــده 

و آســیب هــای فــراوان دیدنــد.
مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص مــی فرماینــد: » ارتجــاع یعنی برگشــت. همــه ی انقــالب های 
بــزرگ تاریــخ کــه مــا آن هــا را مــی شناســیم - مثــل انقــالب فرانســه، مثــل انقــالب روســیه و 
انقــالب هایــی کــه در کشــورهای آفریقــا و آمریــکای التیــن و جاهــای دیگــر اتفــاق افتــاد - تقریبــا 
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بــدون اســتثنا در ســال هــای اول عمــر خودشــان بــه ایــن بلیــه دچــار شــدند؛ اینکــه چهــل ســال 
بگــذرد و شــعارهای انقــالب دســت نخــورد، تــکان نخــورد، در هیــچ کــدام از ایــن انقــالب هــا وجود 
نــدارد؛ مــا توانســتیم ایــن شــعارها را حفــظ کنیــم، امــا خطرنــاک اســت. مــن وظیفــه دارم خطــر را 

ــه مــردم عزیزمــان بگویم.«  ب
ارتجاع چگونه اتفاق می افتد؟ 

ــی اصــول، آرمــان هــا و اهــداف اســت.  ــزرگ دیگــر، دارای مبان انقــاب اســامی ماننــد هــر انقــاب ب
انقــاب در واقــع، یــک حرکــت مســتمر دارای مبــدا و مقصــد بــوده، نــه اتفاقــی کــه در یک مقطــع زمانی 
رخ دهــد و تمــام شــود. مقــام معظــم رهبــری در تعریــف انقــاب مــی فرماینــد: »انقــاب یــک حــرف و 
یــک حرکــت دفعــی نیســت، یک حرکــت مســتمر و اقتضائاتــش در زمــان های مختلــف، متفاوت اســت. 
کســانی کــه بــا انقــاب دشــمنی مــی کننــد با آنچــه در بهمــن مــاه 1357 اتفــاق افتاد دشــمن نیســتند، 
آنکــه گذشــت و رفــت، آن هــا بــا یــک موجــود زنــده حــی و حاضــر دشــمن و مخالفنــد، پــس انقــاب 
تــداوم و حضــور دارد، انقــاب زنــده و پویاســت.« بنابرایــن حفــظ انقــاب از دیــدگاه مقام معظــم رهبری، 
حفــظ آن حرکــت مســتمر و حفــظ آن موجــود زنــده و پویایــی اســت کــه واقعیــت انقــاب را تشــکیل 
مــی دهنــد. معظــم لــه در جــای دیگــری مــی فرماینــد: »انقــاب پیــش رونــده و پیــش برنــده اســت، 

حفــظ انقــاب یعنــی حفــظ همیــن حــاالت پیــش روندگــی و پیــش برندگــی.« 
شــهید مطهــری )ره( از انقــاب، بــه عنــوان یــک راه یــاد مــی کنــد. راهــی کــه بایــد پیمود و بــه مقصد 
رســید. ایشــان انقــاب اســامی را ایــن چنیــن تعریــف مــی کننــد: »انقــاب اســامی راهــی اســت 
کــه هــدف آن اســام و ارزش هــای اســامی مــی باشــد و انقــاب و مبــارزه، تنهــا بــرای برقــراری 

ارزش هــای اســامی انجــام مــی گیــرد. 

انقالب یک حرف و یک حرکت دفعی نیست، یک حرکت مستمر و 
اقتضائاتش در زمان های مختلف، متفاوت است. کسانی که با انقالب 
دشمنی می کنند با آنچه در بهمن ماه 1357 اتفاق افتاد دشمن  
نیستند، آنکه گذشت و رفت، آن ها با یک موجود زنده
 حی و حاضر دشمن و مخالفند، پس انقالب تداوم و 
حضور دارد، انقالب زنده و پویاست.
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حــال بــا توجــه بــه ماهیــت انقــاب کــه یــک حرکــت مســتمر بــرای تحقــق ارزش هــا و پیاده ســازی 
آرمــان هــا و اهــداف انقــاب اســت؛ مــی تــوان تصــور کــرد کــه ارتجــاع  چگونــه رخ خواهــد داد. برای 
آســان ســازی ایــن تصــور، بایــد آرمــان و اهــداف انقــاب اســامی را مــورد توجــه قــرار داد. انقــاب 
اســامی در ایــران، رخ نــداد تــا صرفــا افــرادی برونــد و افــراد دیگــری بیاینــد و نــام حکومــت و رژیــم 
تغییــر کنــد. انقــاب رخ داد و پدیــد آمــد تــا، یــک دگرگونــی اساســی و بنیادیــن در تمامی حــوزه های 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، مدیریتــی و... ، بــر اســاس و ارزش هــای اســامی اتفــاق 
افتــد. بدیهــی اســت کــه ایــن دگرگونــی و تغییــر و تحــول همــه جانبــه، دفعــی نبــوده و یک شــبه یا 
یــک ســاله پدیــد نمــی آیــد. آرمــان هــای انقــاب اســامی، ســمت و ســوی ایــن تغییــر و تحــول و 
دگرگونــی هــا را مشــخص مــی ســازد. »تمــدن ســازی اســامی و رســیدن بــه حیــات طیبــه«، آرمان 
نهایــی انقــاب اســامی اســت. جریــان انقابــی بــا تکیــه بــر آمــوزه های اســام نــاب محمــدی صلی 
اهلل علیــه و آلــه و پیــروی از رهبــری انقــاب، بایــد بــا کار و مجاهــدت شــبانه روزی، حرکــت انقــاب 
را بــه صــورت مســتمر تــداوم بخشــد تــا چنیــن آرمانــی پــس از چندیــن دهــه تحقــق یابــد. اســتمرار 
ایــن حرکــت، نیازمنــد بــه تفکــر و اندیشــه انقابــی، روحیــه و انگیــزه انقابــی، مدیریــت جهــادی و 
مبــارزه مســتمر بــا دشــمنانی اســت کــه نمــی خواهنــد ایــن انقــاب بــه آرمــان و اهــداف خــود نائــل 
آیــد. مقــام معظــم رهبــری مراحــل پنــج گانــه ای بــرای تحقــق آرمــان انقــاب اســامی ترســیم 

مــی نماینــد کــه عبــارت اســت از: 
1. مرحله پیروزی انقاب اسامی با فروریختن رژیم طاغوت پهلوی در 22 بهمن سال 1357

2. مرحلــه نظــام ســازی کــه در ســال هــای اول پــس از پیــروزی انقــاب با شــکل گیری ســاختارها 
و نهادهــا بــر اســاس قانــون اساســی جمهوری اســامی بــه پایان رســید. 

3. مرحله ساخت دولت اسامی 

انقالب اسالمی در ایران، رخ نداد تا صرفا افرادی بروند و افراد 
دیگری بیایند و نام حکومت و رژیم تغییر کند. انقالب رخ داد و 
پدید آمد تا، یک دگرگونی اساسی و بنیادین در تمامی حوزه های 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و... ، بر اساس و 
ارزش های اسالمی اتفاق افتد.
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4. مرحله ساخت جامعه اسامی 
5. مرحله ساخت تمدن اسامی و رسیدن به حیات طیبه

بــا گذشــت چهــار دهــه از پیــروزی انقاب اســامی، به رغم پیشــرفت ها، موفقیــت ها و دســتاوردهای 
بســیار ارزشــمند در ســطوح ملــی، منطقــه ای و بیــن المللــی، حرکــت انقــاب در مرحلــه دولــت 
ســازی اســامی بــا موانــع و مشــکاتی مواجــه شــده اســت. بدیهــی اســت تــا از مرحلــه دولت ســازی 
اســامی عبــور نکنیــم، نبایــد انتظــار رســیدن بــه جامعــه اســامی و تمــدن اســامی بــه معنــای 

واقعــی کلمــه را داشــته باشــیم.
دولــت اســامی، آن دولتــی اســت کــه تمامــی کارگــزاران و مدیرانــش، داراری خــط مشــی اســامی 
باشــند. دولــت اســامی، آن دولتــی اســت کــه در آن از خاصــه خــواری، رانــت خــواری، پارتــی بــازی، 
رشــوه خــواری، حیــف و میــل بیــت المــال خبــری نباشــد. البتــه در ایــن مبحــث، منظــور از دولــت 
اســامی، دولــت بــه معنــای عــام کلمــه اســت و هــر ســه قــوه و دیگــر دســتگاه هــا و نهــاد هــای 

حکومتــی را شــامل مــی شــود.
اکنــون ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه، چــرا حرکــت انقــاب در مرحلــه دولــت ســازی کنــد شــده، 
در حــال در جــا زدن و توقــف هســتیم. تحلیــل ایــن شــرایط، هشــدار دهنــده خطــر ارتجــاع اســت. 
خطــری کــه بــه تدریــج، مــی توانــد از بیــن برنــده همــه داشــته هــا و دســتاورد هــای انقــاب باشــد.

مراحل سه گانه ارتجاع
ارتجاع به شکل دفعی و ناگهانی رخ نمی دهد، بلکه تدریجی و دارای مراحل سه گانه است.

مرحله اول: سستی در حرکت انقالب
همانطــور کــه اشــاره شــد، حرکــت انقــاب، یــک حرکــت رو بــه جلــو بــرای فتــح قلــه هــای آرمانی و 
تحقــق ارزش هــا و اهــداف اســت. جریــان انقــاب و نیروهــای انقابــی و مســئوالن و کارگــزاران نظام، 

همگــی بایــد بــا شــور و نشــاط انقابــی، ایــن حرکــت را تــا رســیدن بــه آرمــان هــا و اهــداف تــداوم 

دولت اسالمی، آن دولتی است که تمامی کارگزاران و مدیرانش، داراری خط 
مشی اسالمی باشند. دولت اسالمی، آن دولتی است که در آن از خاصه خواری، 
رانت خواری، پارتی بازی، رشوه خواری، حیف و میل بیت المال خبری نباشد.
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خطر ارتجاع و وظایف نیروهای انقالبی
دکتر یدا... جوانی

بخشــیده و هرگــز دچــار سســتی و خســتگی در این مســیر نشــوند. اّمــا به دالیــل مختلفــی، برخی از 
نیروهــای انقابــی دچــار سســتی در حرکــت انقــاب مــی شــوند و حرکــت انقــاب کنــد مــی گــردد. 

کنــد شــدن حرکــت انقــاب، مــی توانــد نشــانه خطــر ارتجاع باشــد.
مرحله دوم: متوقف شدن حرکت انقالب

خطــر ارتجــاع بــرای انقــاب، آن زمانــی جــدی تــر مــی شــود کــه، بــه طــور کلــی حرکــت انقــاب بــه 
ســمت آرمــان هــا و پیــاده ســازی ارزش هــا، متوقــف شــود. توقــف در مســیر انقــاب بــه هر دلیــل و با 
هــر انگیــزه ای، نشــانه خوبــی بــرای آینــده انقــاب نخواهــد بــود. اگر کنــدی حرکــت در مــواردی قابل 
توجیــه باشــد، لکــن توقــف و بــاز ایســتادن از حرکــت، خطــر ارتجــاع را جــدی تــر از قبــل مــی نماید. 

مرحله سوم: بازگشت به شرایط قبل از انقالب
آخریــن مرحلــه ارتجــاع بعــد از سســتی در حرکــت انقــاب و توقــف آن، بازگشــت بــه عقــب و عقــب 
گــرد کــردن بــه ســمت دوران پیــش از انقــاب، بــا فرامــوش کــردن آرمــان هــا و اهــداف انقــاب، از 
دســت دادن تفکــر و اندیشــه انقابــی و از بیــن رفتــن روحیــه انقابــی اســت. رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی ایــن مراحــل ســه گانــه را در یــک عبــارت کوتــاه؛ بدیــن صــورت متذکــر شــدند: »ارتجــاع 
یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن حرکتــی کــه انقــاب شــروع کــرده بــود و ملــت داشــتند در ایــن مســیر بــا 
نیــروی انقابــی و بــا ســرعت حرکــت مــی کردنــد، در یــک جاهایــی سســت بشــوند، بعــد متوقــف 

بشــوند، بعــد برگردنــد؛ ایــن ارتجــاع اســت؛ ارتجــاع یعنــی برگشــت.«
بســیار روشــن اســت کــه منظــور از برگشــت، یعنــی فرامــوش شــدن ارزش هایــی کــه انقاب بــه دنبال 

آن بــوده، و مبتــا شــدن بــه شــرایط و ویژگــی هایــی کــه در دوران قبــل از انقــاب وجود داشــت.
نشانه های خطرناک ارتجاع در انقالب اسالمی

گوشــزد نمــودن خطــر ارتجــاع از ســوی مقــام معظــم رهبــری در مقطــع فعلــی، صرفــاً یــک هشــدار 
بــرای آگاه ســازی نظــری و امــری پیشــگیری نیســت. معظــم لــه در ســال هــای گذشــته، همــواره 

ارتجاع یعنی این حرکتی که انقالب شروع کرده بود و ملت داشتند 
در این مسیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت می کردند، در یک 
جاهایی سست بشوند، بعد متوقف بشوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع 

است؛ ارتجاع یعنی برگشت.«



25

29

مبتنــی بــر یــک نــگاه آینــده پژوهانــه، هشــدارهای الزم را بــرای پیشــگیری بســیاری از خطــر ها، آســیب 
هــا و تهدیــدات داده انــد. در مــواردی کــه ایــن هشــدار هــا و راهبــرد هــای متعاقــب آن، جــدی گرفتــه 
شــده، وضعیــت انقــاب، نظــام، مــردم و کشــور خــوب و بعضــاً بســیار عالــی اســت. اّمــا متأســفانه در 
مــواردی هــم، ایــن هشــدار هــا جــدی گرفتــه نشــده، بــه همیــن دلیــل اکنــون نشــانه هــای ارتجــاع 
آشــکار شــده اســت. هشــدار خطــر ارتجــاع، بــا توجــه بــه نشــانه هــا و عائم نگــران کننــده موجود اســت. 

بعضــی از ایــن نشــانه هــا عبــارت اســت از: 
1-خلق و خوی اشرافی گری در برخی از مسئوالن

مقــام معظــم رهبــری  مــی فرماینــد: »مــا اگــر بــه ســمت اشــرافی گــری حرکــت کردیــم، ایــن رفتن 
بــه ســمت ارتجاع اســت.« 

متأســفانه ایــن شــاخص حرکــت ســمت ارتجــاع، اکنــون در کشــور و در میــان بخشــی از مســئوالن 
و کارگــزارن نظــام دیــده مــی شــود. زمانــی ســاده زیســتی، زندگــی هــای معمولــی، بــا مــردم و هــم 
ســطح تــوده هــای مــردم زندگــی کــردن، بــرای تمامــی مســئوالن در جمهــوری اســامی یــک ارزش 
تلقــی مــی شــود؛ لکــن اکنــون برخــی از مســئوالن دارای زندگــی هــای اشــرافی شــده، مســابقه دنیــا 
گرایــی بــا یکدیگــر گذاشــته انــد. بســیار روشــن اســت کــه پدیدایــی چنیــن وضعیتــی در برخــی از 
مســئوالن کشــور، چــه خطــر بزرگــی بــرای انقــاب و نظــام اســامی محســوب مــی شــود. اشــرافی 

گــری خلــق و خــوی نظــام هــای پادشــاهی و غیــر مردمــی اســت.
2-ترجیح اغنیا و مرفهین بر فقرا و ضعفا

مقــام معظــم رهبــری مــی فرماینــد: »اگــر بــه جــای توجه بــه طبقــه ضعیــف، دل ســپدره ی طبقات 
مرفــه و زیــاده خــواه در کشــور شــدیم، ایــن حرکــت بــه ســمت ارتجاع اســت.« 

 ما اگر به سمت اشرافی گری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است.

اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل سپدره ی طبقات مرفه و زیاده 
خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.

اگر به جای تکیه ی بر مردم به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمان را به 
بیگانه ها بستیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.
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حضــرت امــام )ره( بــا کمــک بــه  تــوده هــای مــردم انقــاب را بــه پیــروزی رســاند و همــواره کــوخ 
نشــینان را بــر کاخ نشــینان ترجیــح مــی داد: در رژیــم طاغــوت پهلــوی، تــوده هــای ضعیــف و محروم 
در جامعــه، مــورد توجــه نبودنــد. انقــاب اســامی بــا کمــک همیــن تــوده هــا بــه پیــروزی رســید و 
بــا کمــک همیــن تــوده هــا در برابر دشــمنان ایســتادگی کــرد. حال متأســفانه برخــی از مســئولین به 
جــای توجــه دائــم بــه طبقــه ضعیــف جامعــه، بــه دلیل پیــدا کــردن خلق و خــوی اشــرافی گــری، به 
قشــر مرفــه جامعــه و افــراد پــر اشــتها و ســیری ناپذیــر، بیشــترین توجــه را دارنــد. تســهیات بانکــی 
و دیگــر خدمــات بــه صــورت تبعیــض آمیــز وقتــی در اختیــار چنیــن افــرادی در نظــام اســامی قــرار 

مــی گیــرد، ایــن نشــانه خطــر حرکــت بــه ســمت ارتجــاع، یعنــی ترجیــح اغنیــا بــر فقــرا اســت.
3-اعتماد به بیگانه به جای تکیه بر مردم

مقــام معظــم رهبــری مــی فرماینــد: »اگــر بــه جــای تکیــه ی بر مــردم بــه خارجی هــا تکیــه کردیم، 
امیدمــان را بــه بیگانــه هــا بســتیم، ایــن حرکــت به ســمت ارتجاع اســت.«

رژیــم طاغــوت پیــش از انقــاب، مــردم ایــران را بــه طــور کلــی فرامــوش کــرده بــود و بیگانــگان را 
تکیــه گاه خــود قــرار داده بــود. بــا انقــاب اســامی تــوده هــای مــردم ولــی نعمتــان مســئوالن نظــام 
شــدند و نظــام اســامی تکیــه گاه خــود را مــردم قــرار داد. رمــز موفقیــت هــا، ایســتادگی هــا و غلبــه 
بــر توطئــه هــا و فتنــه هــای دشــمنان در چهــل ســال گذشــته، همین تکیــه نظام اســامی بــر مردم 
بــوده اســت. در ســال هــای اخیــر، نشــانه هایــی از کــم توجهــی بــه مــردم از یــک طــرف و نــگاه مبتنــی 
بــر اعتمــاد بــه بیگانــه از طــرف دیگــر، در برخــی از مســئوالن مشــاهده شــده اســت. این نشــانه هــا، خطر 
ارتجــاع را گوشــزد مــی کنــد و بایــد نگــران بــود. تــاش هــای یــک جریان در ســال هــای اخیــر برای 
بــزرگ کــردن آمریــکا و اعتمادســازی نســبت بــه شــیطان بــزرگ در کشــور، نشــانه خوبــی نیســت. 

ایــن رفتــار هــا، خطــر ارتجــاع را نمایــش مــی دهــد.

تالش های یک جریان در سال های اخیر برای بزرگ کردن 
آمریکا و اعتمادسازی نسبت به شیطان بزرگ در کشور، 
نشانه خوبی نیست. این رفتار ها، خطر ارتجاع را نمایش می دهد.
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وظایف نیروهای انقالبی در قبال خطر ارتجاع
نیروهــای انقابــی، یعنــی تمــام کســانی کــه بــه اصــول، مبانــی، آرمــان هــا و اهــداف انقاب اســامی 
متعهــد و وفــادار هســتند؛ بایــد خطــر ارتجــاع را جــدی گرفتــه، هوشــمندانه از انقــاب آفــت زدایــی 
کننــد. اکنــون انقــاب اســامی بــه یکســری آفــت هایــی مبتــا شــده اســت. ایــن آفــت هــا بایــد بــه 

درســتی شــناخته شــود و بــا آنهــا مبــارزه ای هوشــمند صــورت پذیــرد.
مقــام معظــم رهبــری کــه در دیــدار بــا مــردم آذربایجــان شــرقی، خطــر ارتجــاع را گوشــزد فرمودنــد، 
خــود راه مقابلــه بــا ایــن خطــر را اینچنیــن متذکــر شــدند: »نخبــگان جامعــه باید حواسشــان باشــد، 
مدیــران جامعــه بایــد حواسشــان باشــد، مدیــران کشــور بایــد بــه شــّدت مراقبــت کننــد، مــردم هــم 
بایــد نــگاه کننــد، بــا حساســیت دنبــال کننــد، رفتار ماهــا را، رفتــار مدیــران را؛ بــا حساســیت، ارتجاع 
چیــز خطرناکــی اســت. ارتجــاع وقتــی اتفــاق مــی افتــد، معنیــش ایــن اســت کــه همــان آدم هــای 
انقابــی ســابق ســرکارند، اّمــا خــط را عــوض کــرده انــد، راه را عــوض کــرده انــد؛ کانـّـُه انقــاب شــده 
بــود بــرای اینکــه آنهــا برونــد و مــا بیایــم ســرکار! بــرای ایــن انقــاب نشــد، انقــاب یعنــی دگرگونی، 
انقــاب یعنــی تغییــر مســیر، انقــاب یعنــی یــک هــدف هــای واالیــی را در نظــر گرفتــن و به ســوی 
آنهــا حرکــت کــردن؛ اگــر ایــن هــدف هــا را فرامــوش کردیــم، دیگــر انقــاب نیســت.« بــا تأمــل در 
ایــن عبــارات پرمعنــا و راهبــردی، مــی تــوان بــه ســر فصــل هــای وظایــف نیروهــای انقابــی دســت 

یافــت. ســر فصــل هایــی چــون:
1- نیــرو هــای انقابــی، مومــن و وفــادار بــه مکتــب امــام، رهبــری و شــهیدان، خصوصــاً جوانــان بایــد 
انقــاب اســامی را، از حیــث ماهیــت، آرمــان و اهــداف، بــه درســتی شــناخته و بــه دیگــران بشناســانند. 
فرامــوش نکنیــم کــه پیــش از هشــتاد درصــد جمعیــت کنونی کشــور، بعــد از انقاب متولد شــده اســت. 
بنابرایــن اولیــن وظیفــه، شــناخت درســت انقــاب اســامی و معرفــی آن بــه نســل هــای جدیــد اســت.

ارتجاع وقتی اتفاق می افتد، معنیش این است که همان آدم های انقالبی سابق 
سرکارند، اّما خط را عوض کرده اند، راه را عوض کرده اند؛ کانُّه انقالب شده بود 
برای اینکه آنها بروند و ما بیایم سرکار
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2- بــا صیانــت از مکتــب امــام )ره( بــه عنــوان پرچمــدار انقــاب اســامی، مــی تــوان با خطــر ارتجــاع مقابله 
کــرد. اکنــون جریــان تحریــف مکتــب و شــخصیت امــام )ره( در کشــور، بســیار فعــال شــده اســت. عمدتــاً 

خطــر ارتجــاع از ناحیــه کســانی اســت کــه، بــه نوعــی در تحریــف مکتــب امــام نقــش آفرینــی مــی کننــد.
3- نیــرو هــای انقابــی بــرای مقابلــه بــا خطــر ارتجــاع، بایــد بــا کار جبهــه ای در تمامــی عرصــه هــا، 
گفتمــان انقــاب اســامی را در فضــای جامعــه حاکــم نماینــد. گفتمــان انقابی گــری بایــد در جامعه 
بــه صــورت دقیــق، تبییــن و بســط داده شــود. در یکســال گذشــته رهبــر معظــم انقــاب اســامی، با 
تأکیــد بــر ایــن گفتمــان تأکیــد داشــته، بــا تبییــن شــاخص هــای انقابــی گــری، خواهــان تقویــت 

ایــن گفتمــان در کشــور شــده انــد.
4- جریــان انقابــی بــرای غلبــه دادن گفتمــان انقابــی گری در کشــور، بایــد با کار منســجم به صورت 

جبهــه ای، مبــارزه بــا فقــر، فســاد، تبعیــض و بــی عدالتــی را، در اولویــت هــای کاری خود قــرار دهد.
مبــارزه صحیــح بــا مــوارد مــورد اشــاره، یعنــی آفــت زدایــی از انقــاب و از بیــن بــردن خطــر ارتجــاع 

کــه هــم اکنــون بــه یــک تهدیــد نگــران کننــده تبدیــل شــده اســت.
5- بــا تقویــت گفتمــان اســتکبار ســتیزی در جامعــه بــه صــورت منطقــی و باور پذیــر خصوصــاً برای 

نســل جــوان، می تــوان خطــر ارتجــاع را کاهــش داد.
6- بــا بازخوانــی مســتمر و دقیــق شــاخص هــای انقابــی گــری از یک طــرف، و گوشــزد کــردن اصل 
منطقــی »مــاک حــال فعلــی افــراد اســت.« از طــرف دیگــر، باید صــف انقابــی نماهــای قابــی را، از 
انقابیــون واقعــی جــدا ســاخت. بــا کار فرهنگــی و بــاال بــردن ســطح بصیــرت عمومــی، باید بــه مردم 

کمــک کــرد تــا در انتخابــات، انســان هــای صالــح و انقابــی و واقعــی را انتخــاب نمایند.
7- بــا تقویــت فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه، بایــد نقــش نظارتی مــردم و رســانه های 
جریــان انقــاب را، در حــوزه نظــارت بــر عملکــرد و رفتــار مســئوالن بــاال بــرد. مردم بــا ایفای چنین نقشــی، 

مــی تواننــد خطــر ارتجــاع را کاهــش دهند.
8- بــا تقویــت روحیــه امیــد در نیروهــای انقابــی و تــوده هــای مــردم نســبت به آینــده انقــاب، نظام 
و کشــور، مــی تــوان بــه رونــد آســیب زدایــی و آفــت زدایــی از انقاب شــتاب بخشــید و خطــر ارتجاع 
را از بیــن بــرد. دشــمن بــر ایجــاد یــأس و نــا امیــدی در نیــرو هــای انقابــی تمرکــز پیــدا کرده اســت. 

بایــد بــر ایــن یــأس و نــا امیــدی غلبــه کــرد و بــا اصاح امــور آینــده درخشــان انقــاب را رقــم زد. 
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      انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تحــول هــا در قــرون معاصر،ضمــن 
احیــای ارزشــهای دینــی  والهــی ،ســبب برهــم خــوردن نظــام دوقطبــی  حاکــم بــر جهــان 
ــه  ــر ســلطه ب ــران از یــک نظــام وابســته و زی ــده اســت کــه کشــور ای شــده وســبب گردی
مســتقل تریــن نظــام سیاســی در جهــان تبدیــل و بــا اثبــات کارآمــدی تفکــر نظــام دینــی 
در اداره نظامهــای سیاســی ،الگــوی جدیــدی را بــرای اداره نظامهــای سیاســی  بــه جهانیــان 
وبــه ویــژه مســلمانان ارائــه دهد.بــه همیــن دلیــل ســلطه گــران کــه منافــع حیاتــی خــود 
در اســتعمار ملــل دیگــر را در خطــر مــی دیدنــد طــی چهــار دهــه گذشــته همــه روشــهای 
ممکــن را بــرای شکســت وناکامــی انقــاب اســامی؛ از جنــگ گســترده نظامــی ،تــا نفــوذ و 
پیچیــده تریــن شــکل جنــگ نــرم وعملیــات روانــی بکارگرفتــه انــد تــا بــه زعــم خود،نظــام 
اســامی را زمینگــر وزمینــه فروپاشــی آن را فراهــم کنند.بهــره گیــری از ایــن روشــها در دوعرصــه 
منطقــه ای وداخلــی اگرچــه هزینــه هــای زیــادی را بــر نظــام اســامی تحمیــل کــرده اســت 
،امــا هریــک بــه فرصتــی بــرای اعتــای ایــران اســامی  تبدیــل شــده اســت ،بــه گونــه ای 
کــه دشــمنان نیــز قــادر بــه انــکار آن نیســتند.اما در ماههــای اخیــر ناکامــی دشــمنان در 
مهــار قــدرت منطقــه ای ایــران ســبب تمرکــز آنهــا بــر دامــن زدن بــه آشــوبهای داخلــی 
شــده کــه ماجراهــای اغتشاشــات دی مــاه گذشــته نمونــه ای از آن است.ســرمایه گــذاری 
ــای  ــدی ه ــا وناکارآم ــری از ضعفه ــره گی ــا به ــن اغتشاشــات ب ــرار ای ــاز تک ــر ب دشــمنان ب
مســئولین اجرایــی کشــور مســئولیت ســنگینی را بــرای مبلغیــن وســخنرانان در روشــنگری 
وبصیــرت افزایــی نســبت بــه پیشــینه ورونــد اوج گیــری ایــن تهدیــدات ایجــاد کــرده کــه 

در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــده اســت.

سیاست های نظام سلطه برای مهار ايران

عباس حاجی نجاری
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مقدمه:
انقــاب اســامي در حالــی وارد چهلمیــن ســال از عمــر بــا برکــت خــود مــی شــود کــه  صــف بنــدي 
ــه  ــر شــده اســت، ب ــر و خصمانه ت ــن صریح ت ــاي آغازی ــه نظــام اســامي از روزه ــه اســتکبار علی جبه
گونــه اي کــه مواضــع یک ســال اخیــر ســردمداران نظــام ســلطه علیــه ایــران در طــول تاریــخ انقــاب 
بي نظیــر بــوده و صراحتــاً طــی ســال گذشــته چندیــن بــار از برانــدازي نظــام اســامي ســخن بــه میــان 
ــز کاخ  ــد. تمرک ــه کار گرفته ان ــان را ب ــود و متحدانش ــاي خ ــي ظرفیت ه ــق آن تمام ــرای تحق آورده وب
ســفید بــر اســتراتژي تغییــر از درون در ماه هــاي اخیــر و در دوران زمامــداري ترامــپ بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه ایــران اســامي در طــول ســال هاي اخیــر توانســته اســت در عیــن حفــظ و تأمیــن امنیــت 
داخلــي و مقابلــه بــا تحریم هــاي فلج کننــده اقتصــادي غــرب، اهــداف خــود در تثبیــت اقتــدار نظامــي و 
نفــوذ و امنیــت منطقــه اي را پیــش بــرده و ســناریوهاي نظــام ســلطه در طراحــي و اجــراي جنگ هــاي 
نیابتــي در منطقــه بــراي شکســت و از بیــن بــردن نیروهــاي جبهــه مقاومــت را خنثــي و در ایــن راســتا 
بــر اضــاع مثلــث غربــي، عبــري، عربــي، شکســت هاي متعــددي را در منطقــه تحمیــل نمایــد. بــر ایــن 
اســاس بــراي کاخ ســفید و دیگــر اضــاع ایــن مثلــث تنهــا راه باقي مانــده، دامــن زدن بــه چالش هــاي 

داخلــي ایــران بــا هــدف مشغول ســازي و در نهایــت تغییــر نظــام سیاســي ایــران اســت. 
ریشه های اصلی تخاصم

بــراي کســانیکه  پیشــینه تســلط بیگانــگان بــر ایــران عزیــز  را درک نکــرده انــد، درک چرایــي ایــن 
ــه بهانه جویي هــاي ظاهــري قدرت هــاي  ــل ممکــن اســت ب ــن دلی ــه همی تخاصــم دشــوار اســت و ب
ــرده و بعضــاً در ورطــه  ــوق بشــر بســنده ک ــر حجــاب و حق ــي نظی ــران در موضوعات ــه ای ســلطه علی
ــن  ــي ای ــاب چرای ــخ انق ــر گذشــته تاری ــروري ب ــا م ــار شــوند، ام ــا گرفت ــي آنه دســتگاه هاي تبلیغات
تخاصــم را آشــکار مي کنــد. همان گونــه کــه ســال گذشــته ترامــپ رئیس جمهــور امریــکا در یکــي از 
نخســتین موضع گیري هــاي خــود علیــه ایــران اســامي از آن رمزگشــایي کــرد. او 15 بهمن مــاه ســال 
1395 در گفت و گــو بــا ســي ان ان مي گویــد: ایــران اگــر بــا امریــکا باشــد، امریــکا نــه بــا هســته اي ایــران 
مشــکل دارد و نــه تــوان موشــکي ایــران. ایــن گــزاره در اصــل ترجمــان همــان واژه »ســلطه «اي اســت 

کــه امریــکا در گذشــته بــر ایــران داشــتند. 
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پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اگرچــه دســت قدرتهــای اســتکباری از منابــع ایــران قطــع شــد،اما 
ایــن تنهــا دلیــل مخالفــت بــا انقــاب اســامی ایــران نبــود، بلکــه آنچه کــه زمینه ســاز اصلی تشــدید 
تقابــل و خصومــت علیــه ایــران گردیــد ، از یــک ســو توفیقــات حضــرت امــام در تشــکیل یــک نظــام 
سیاســي بــر مبنــاي ارزش هــاي دینــي در تقابــل دو قــدرت حاکــم در غــرب و شــرق جهــان بــود و 
از ســوي دیگــر تــوان اداره کشــور و جبــران خــأ حضــور مستشــاران نظامــي و صنعتــي بیگانــه بــود، 
چــرا کــه آنهــا تصــور مي کردنــد کــه بــا رفتــن و اخــراج آنهــا از ایــران، نظــام از هــم مي پاشــد و در 
کوتاه تریــن مــدت ایــران ناچــار بــه توســل مجــدد بــه بیگانــگان خواهــد شــد، امــا نه تنهــا ایــن اتفــاق 
نیفتــاد، بلکــه تشــکیل ســریع ســازوکارهاي دولــت اســامي و برگــزاري چنــد انتخابــات در یک ســال 
کــه نمــاد مردم ســاالری نظــام اســامی بــود، در عیــن مقابلــه بــا هجمه هــا و تهدیدهــاي نظامــي و 
امنیتــي، عمــاً قابلیت هــاي نظــام اســامي را در عرصــه هــای زیــر آشــکار کــرد و ایــن عامــل نگرانــی 

قدرت هــاي ســلطه بــود. ریشــه هــای تخاصــم را در دالیــل زیــر مــی تــوان جســتجوکرد:
1- اســتقال همــه جانبــه کشــور و تعامــل بــا ســایر ملتهــا و دولتهــا بر اســاس عدالــت و صلــح و عزت و 
فراهــم ســازی بســتر توســعه و تعالــی مــادی و معنــوی کشــور بــر اســاس ایــده ی نــه شــرقی نــه غربی 
2- اعتــای فرهنــگ اســامی، کرامــت انســانی، هویــت ایرانــی و احیای ارزشــهای مــادی و معنــوی کــه آزادی های 

مشــروع، وفــای بــه عهــد، ایثــار و گذشــت، صداقــت و ســامت در گفتــار و رفتــار از جمله آنهاســت.
3- ارائه الگوی حکومتی مردم ساالری دینی و نفی ایدئولوژی های سوسیالیستی و لیبرالیستی

3- پیــروزی در جنــگ تحمیلــی وتحکیــم اقتــدار دفاعــي با رســیدن بــه تــوان بازدارندگي بــا بهره گیري 
از ســاح هاي متعــارف، 

4- ارتقاء سطح توانمندیهای ملی در مقابله با تهدیدات احتمالی جهت دفاع از ارزشهای ملی 
5-ظرفیت سازي براي گسترش فرهنگ انقاب و موج فزاینده نفوذ آن در منطقه

آنچه که زمینه ساز اصلی تشدید تقابل و خصومت علیه ایران گردید ، 
از یک سو توفیقات حضرت امام در تشکیل یک نظام سیاسي بر 
مبناي ارزش هاي دیني در تقابل دو قدرت حاکم در غرب و شرق 

جهان بود و از سوي دیگر توان اداره کشور و جبران خأل حضور 
مستشاران نظامي و صنعتي بیگانه بود
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6- احیای جنبشهای اسامی و حرکتهای مردمی علیه سلطه جویی غرب
7- بومی کردن دانش هسته ای و سایر علوم استراتژیک  با اتکا به ظرفیت هاي داخلي،

8- شکست سیاست های منطقه ای امریکا  در طی چهار دهه گذشته 
9- جهانی سازی مبارزه با رژیم اشغالگر قدس وتثبیت مقاومت فلسطین وشکست وانزوای ریم صهیونیستی

10- قطــع دخالــت بیگانــگان در امــور نظامــی کشــور وخوداتکایــی و خودبــاوری نیروهــای مســلح در 
تولیــد تســلیحات نظامــی پیشــرفته.

راهبردهای مهار ایران
 دســتاورد هــای انقــاب اســامی در طــی چهــار دهــه گذشــته در شــرایطی تحقــق یافتــه اســت کــه 
ایــران اســامی در طــی ایــن ســالها  هیچــگاه از تحریمها،تهدیــدات دشــمنان فــارغ نبــوده وبــه همیــن 

دلیــل شــرایط کشــور ایــران باهیــچ نظــام سیاســی دیگــری قابــل مقایســه نیســت . 
شکســت دکتریــن اقــدام پیشدســتانه، طــرح خاورمیانــه بزرگ،وراهبــرد جنــگ نیابتــی علیــه ســرپنجه 
هــای انقــاب اســامی تنهــا بخشــی از طــرح هایــی اســت کــه در ســالهای اخیــر بــرای شکســت نظــام 
اســامی بــه اجــرا درآمــده اســت و ایــران در طــول ســال هاي اخیــر توانســته اســت در عیــن حفــظ 
و تأمیــن امنیــت داخلــي و مقابلــه بــا تحریم هــاي فلج کننــده اقتصــادي غــرب، راهبردهــاي خــود در 
تثبیــت اقتــدار نظامــي و نفــوذ و امنیــت منطقــه اي را نیــز پیــش ببرد،بــه همیــن دلیــل آمریکائیهــا 
ــه  ــکار گیــری کلی ــا ب ــا ب ــد ت ــرا منطقــه ای تــاش دارن ــا همــکاری دیگــر متحــدان منطقــه ای وف ب
روشــهای ممکــن ،حضــور متجــاوز گونــه ونظامــی خــود را در منطقــه ضــروری جلــوه داده وبــه زعــم 

خــود اســتراتژی بــر انــدازی نظــام اســامی رادنبــال کننــد.
الف:تشدید تحریمهای اقتصادی وسیاسی

 تحریمهــای اقتصــادی وسیاســی  نظــام ســلطه علیــه ایــران اســامی اگــر چــه قدمتــی بــه درازای عمــر 
انقــاب دارد ودر مقاطــع مختلــف بــه بهانــه های واهی تشدیدشــده اســت ،امــا پس از ناکامی وشکســت 
پــروژه مشــترک بیگانــگان وافراطیــون داخلــی در ماجــرای فتنــه بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ســال 88باتصویــب قطعنامــه 1929در شــورای امنیــت ســازمان ملــل  در29 خــرداد  1389تحریمهــای 

اقتصــادی ایــران  وارد مرحلــه ای جدیــد شــد.
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ــامل  ــه ش ــود را ک ــه خ ــای یکجانب ــا تحریم ه ــت ت ــت یاف ــکا فرص ــه آمری ــن قطعنام ــب ای ــا تصوی  ب
ــس  ــه پ ــد. کاخ ســفید بافاصل ــه طــور جــدی گســترش ده ــه می شــد، ب ــه و ثانوی ــای اولی تحریم ه
از تصویــب قطعنامــه 1929، قانــون جامــع تحریــم ایــران )CISADA( را در کنگــره ایــن کشــور بــه 
ــون ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و ســایر  ــن قان ــا در ای ــی تحریم ه ــب رســاند. هــدف اصل تصوی
ــکا قوانیــن تحریمــی  بیشــتری وضــع  ــود.در گام هــای بعــدی دولــت آمری ــا آن ب نهادهــای مرتبــط ب
کــرد کــه از آنهــا بــا عنــوان تحریم هــای فلــج کننــده )Crippling Sanction( یــاد می کردنــد. 
تحریم هایــی همچــون تحریــم بانــک مرکــزی ایــران و قــرار گرفتــن نظــام بانکــی ایــران در منطقــه 
پولشــویی )قانــون اختیــارات دفــاع ملــی NDAA-2012( قانــون تحریــم خریــد نفــت ایــران ، تحریم 
ــران در کشــورهای  ــی ای ــای نفت ــدن درآمده ــه ش ــران و بلوک ــت ای ــد نف ــرای خری ــی ب ــش مال تراکن
ــایر  ــودرو و س ــت خ ــم صنع ــران TRA-2012(، تحری ــد ای ــش تهدی ــون کاه ــت )قان ــده نف واردکنن
بخش هــای اقتصــادی )قانــون حمایــت از آزادی و مبارزه بــا تروریســم ایــران IFCA-2013( و چندین 
دســتور اجرایــی کــه یکــی پــس از دیگــری توســط دولــت آمریــک تهیــه، تصویــب و اجــرا می شــد.

ــران را  ــر تضعیــف  کلیــت نظــام اقتصــادی کشــور ،شکســت اراده مــردم ای تحریم هــای فلج کننــده عــاوه ب
هــدف گرفتــه بــود ، وبــا اعمــال آن ایجــاد نارضایتــی اجتماعــی و بحــران ســازی سیاســی را هدف گرفتــه بودند.

بــر اســاس آنچــه کــه دولتمــردان آمریــکا بیــان کرده انــد و نیــز در قوانیــن تحریمــی تصویــب شــده 
،هــدف آن بــود کــه بتواننــد از ایــن طریــق ایــران را بــه میــز مذاکــره بکشــانند. بارهــا گفتــه  بودنــد  کــه 
تحریم هــا علــت اصلــی برگشــتن ایــران بــه میــز مذاکــره بــوده و ســبب شــده اســت تــا ایــران در برنامــه 
ــال  ــده را دو ب ــای فلج کنن ــی و تحریم ه ــا دیپلماس ــد. آمریکایی ه ــار بده ــر رفت ــود تغیی ــته ای خ هس

اصلــی سیاســت خــود در قبــال ایــران معرفــی کرده انــد.
ــکا ومتحدینــش در ماه هــای اخیــر از  ــژه شکســت هایی کــه امری ــه وی ــد تحــوالت منطقــه وب امــا رون
نیروهــای جبهــه مقاومــت متحمــل شــده اند، ســبب شــده اســت کــه عاوه بــر تحریمهــای فلــج کننده 
اقتصــادی ، تضعیــف تــوان دفاعــی وامنیتــی ایــران بــا ســوء اســتفاده از خأ هــای برجــام در اولویــت 
سیاســت های امریــکا ومتحدینــش قــرار گیرد.مــروری بــر فهرســت ادعایــی تیــم امنیتــی حاکم بــر کاخ 
ــاط  ــای برجــام، نق ــری از ضعف ه ــا بهره گی ــد ب ــاش دارن ــا ت ــه امریکایی ه ســفید، نشــان می دهــد ک
قــوت نظــام را در عرصه هــای زیــر هــدف گرفتــه وشکســت ها و ناکامی هــای خــود را جبــران کننــد:
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ــرای همــکاری کشــورهای  ــکا 6 حــوزه را ب ــور آمری ــپ«، رئیس جمه ــد ترام ــر »دونال ــای اخی در روزه
اروپایــی جهــت تشــکیل یــک جبهــه واحــد علیــه ایــران و مطالبــه تغییــر رفتــار ایــن کشــور تعییــن 
کــرده اســت. ترامــپ در ســخنرانی خــود در دی مــاه مانــدن آمریــکا در توافــق هســته ای را به ســه شــرط 
منــوط کــرده و از کنگــره و کشــورهای اروپایــی خواســته آنهــا را اصــاح کنند؛ او خواســتار آن شــده بود 
کــه بندهــای زوال پذیــر برجــام تغییــر یافتــه و دائمــی شــوند، تمامــی ســایت ها از جملــه ســایت های 
ــران  ــتیک ای ــک های بالس ــه موش ــد و برنام ــرار بگیرن ــی ق ــی های بین الملل ــرض بازرس ــی در مع نظام
ــای  ــایبری« و »فعالیت ه ــای س ــر«، »تهدیده ــوق بش ــض حق ــت از »نق ــوند. واشنگتن پس ــدود ش مح
ــرده کــه مقــام  ــام ب ــوان ســه حــوزه دیگــری ن ــه عن اقتصــادی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی« ب

آمریکایــی عــاوه بــر درخواســت های گذشــته ترامــپ بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت.
فهرســت بلنــد اهــداف نظــام ســلطه بــرای مقابله بــا اقتــدار دفاعــی ایــران، در امتــداد اعمــال تحریم های 
ــران،  ــدازی نظــام ای ــر و بران ــح سیاســت تغیی ــام صری ــران واع ــردم ای ــه م ــده اقتصــادی علی فلج کنن
راهبــرد چنــد وجهــی نظــام ســلطه اســت کــه البتــه مبتنــی بــر برآوردهــای غلــط از فضــای سیاســی 

ایــران طراحــی وبــه اجــرا درآمــده اســت. 
ب:شیعه هراسی و ایران هراسی

یکــی از ایــن راهبردهــا  تمرکــز بــر دو نقطــه کانونــی و قــوت ســاز جمهــوری اســامی ایــران یعنــی 
»ایرانیــت« و »شــیعه« بــرای بهــره گیــری از ظرفیــت کشــورهای منطقــه بــرای مهــار ایــران اســت.
یکــي از مهمتریــن دالیــل گســترش اســام هراســي و همزمــان شــدن آن بــا پــروژه ایــران هراســي و 
شــیعه هراســی، نفــس انقــاب اســامي اســت کــه بــا وقــوع آن، بیــداري اســامي و خودباوري اســامي 
بــه عنــوان دســت آوردهــاي آن بــه ســرعت فراگیــر شــد. غــرب بــا توجــه بــه تجــارب اســتعماري خــود 
ــران شــیعي، عامــل اساســي تحــول جهــان  ــد ای در کشــورهاي اســامي و مطالعــات گســترده مي دان
اســام خواهــد بــود و بــه همیــن دلیــل همزمــان دو پــروژه اســام هراســي و ایران هراســي را در دســتور 
کار خــود قــرار داده اســت .شــیعه هراســی و ایــران هراســی در امتــداد توهــم اســام هراســی و جنــگ 
تمــدن هاســت کــه بــه دنبــال مصــادره بیــداری اســامی و جلوگیــری از احیــای تمــدن اســامی اســت.

اهداف دشمن در این عرصه عبارتند از:
1-تضعیف جهان اسام از طریق دامن زدن به اختافات قومی و مذهبی
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سیاست های نظام سلطه برای مهار ایران
عباس حاجی نجاری

2-زمینه سازی برای تجزیه سرزمینی کشورهای اسامی
3-تضعیف موقعیت ایران به عنوان محور و الگوی جهان اسام

4-ایجاد انفعال در ماهیت قدرت انقاب اسامی
5-تاثیرگذاری بر موفقیت های میدانی جبهه مقاومت و تضعیف سرمایه های میدانی

6-اعمال فشار سیاسی و روانی به ایران برای پذیرش مذاکرات منطقه ای
7-ظرفیت سازی برای  اقدامات نظامی احتمالی علیه ایران

ج:تاکید بر ائتالف سازی های جدید منطقه ای 
بــا نگاهــی بــه سیاســت خاورمیانــه ای آمریــکا در دولــت 11 ماهــه ترامــپ این نکته مشــخص می شــود 
کــه نظــم نویــن مــورد نظــر کاخ ســفید بــر دو پایــه اســتوار اســت کــه عبارتنــد از ائتــاف ســازی بــر 

محــور عربســتان ســعودی و تقابــل آن بــا جمهــوری اســامی ایــران. 
جایــگاه دینــی کشــور عربســتان در بیــن کشــورهای اســامی و عــرب زبــان منطقــه، نفــوذ سیاســی و 
منابــع انــرژی ســعودی هــا در کنــار خــوش رقصــی مقامــات عربســتان بــرای آمریکایــی هــا از جملــه 
مــواردی اســت کــه باعــث شــده واشــنگتن بــرای مقابلــه بــا ایــران روی ریاض حســاب ویــژه ای بــاز کند. 
بــر ایــن اســاس ، ترامــپ پــس از بــه قــدرت رســیدن، عربســتان ســعودی را بــه عنــوان نخســتین مقصــد 
اولیــن ســفر خارجــی خــود انتخــاب و بــا مقامــات ایــن کشــور توافــق تســلیحاتی هنگفــت بــه ارزش 
110 میلیــارد دالر امضــا کــرد. همچنیــن هدایــای گــران قیمــت پادشــاه ســعودی بــه ترامــپ و رقــص 
شمشــیر آنهــا نشــانگر آغــاز برنامــه ریــزی ریــاض و واشــنگتن بــرای خاورمیانــه جدیــد بود.بــی جهــت 
نیســت کــه عــاوه بــر رییــس جمهــوری آمریــکا، وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور چندیــن بار بــه منطقه 
ســفر کــرده وبــا تــاش بــرای تحکیــم پیونــد ســعودی هــا بــا صهیونیســتها وحــل دیگــر چالــش هــای                

غرب با توجه به تجارب استعماري خود در کشورهاي اسالمي و مطالعات 
گسترده مي داند ایران شیعي، عامل اساسي تحول جهان اسالم خواهد 

بود و به همین دلیل همزمان دو پروژه اسالم هراسي و ایران هراسي را در 
دستور کار خود قرار داده است .شیعه هراسی و ایران هراسی در امتداد 

توهم اسالم هراسی و جنگ تمدن هاست که به دنبال مصادره بیداری 
اسالمی و جلوگیری از احیای تمدن اسالمی است.
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منطقــه ای ســعودی هــا نظیــر اختافــات بــا قطــری هــا و...موقعیــت متزلــزل رژیــم ســعودی را تقویــت 
کننــد. در ایــن میــان مهمتریــن هــدف مــورد نظــر ســعودی هــا و آمریکایــی هــا، مقابلــه بــا قــدرت و 
نفــوذ جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه اســت؛ موقعیتــی کــه در ســال هــای اخیــر هــراس بــه دل 

اعــراب انداختــه تــا بــا روی کار آمــدن ترامــپ دســت یــاری بــه ســوی او دراز کننــد.
د:برهم زدن روابط ایران با کشورهای منطقه

در شــرایطی کــه ســایه گــروه تروریســتی داعــش از ســر کشــورهای منطقــه در حــال برداشــته شــدن 
اســت، دولتمــردان آمریــکا و متحــدان منطقــه ای ایــن کشــور بــار دیگــر بــه دنبــال بــاز کــردن جــای 
پــا در ایــن کشــورهای آشــوب زده از طریــق ائتــاف ســازی علیــه ایــران بــا محوریــت رژیــم ســعودی 
برآمــده وحتــی تــاش کــرده انــد بــا رفــع اختافــات میــان عربســتان ورژیم صهیونیســتی ،ضمــن مهار 
مقاومــت فلســطین، حلقــه محاصــره منطقــه ای علیــه ایــران را تنــگ تــر کــرده وآرایــش منطقــه را بــه 

نفــع خــود تنظیــم کنند،ائتــاف نظامــی علیــه مقاومــت انصــاراهلل در یمــن نمونــه ای از آن اســت.
در ایــن راســتا ایــاالت متحــده بــار دیگــر بــرای عــراق برنامــه ریــزی کــرده تــا بغــداد را از ایــران دور و 
بــه عربســتان ســعودی نزدیــک ســازد. تیلرســون وزیــر خارجــه آمریــکا در یکــی از ســفرهای خــود بــه 
منطقــه در بــدو ورود بــه عربســتان ســعودی بــا مقامــات عراقــی و ســعودی دیدار و نشســتی ســه جانبه 
بــه منظــور بهبــود روابــط ایــن دو کشــور برگــزار کــرد زیــرا از اوایــل دهــه 1990 میــادی کــه کویــت 
مــورد حملــه صــدام حســین قــرار گرفــت تــا کنــون ایــن دو کشــور روابطــی تیــره ای را تجربــه کــرده 
انــد. ضــرورت بازســازی ویرانــی هــای عــراق، باعــث شــد کــه مقامــات آمریــکا تــاش کننــد  تــا هــم 
روابــط ایــن دو کشــور توســعه و تعمیــق یابــد و هــم از نفــوذ بیشــتر ایــران در همســایه غربــی و شــرکت 
ایــران در بازســازی عــراق ممانعــت بــه عمــل آورنــد. در همیــن ارتبــاط رکــس تیلرســون در یکــی از 
ســفرهای خــود بــه منطقــه مــی گوید»اکنــون کــه مبــارزه بــا گــروه داعــش بــه پایــان خــود نزدیــک 

می شــود، شــبه  نظامیــان وابســته بــه ایــران بایــد بــه خانه هــای خــود برگردنــد«
ه:مقابله میدانی با پیشرفت های جبهه مقاومت 

پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران منشــأتحولی عمیــق در منطقــه وبه ویــژه در جهان اســام شــد.الگو 
ــق در  ــی عمی ــه تحول ــان و فلســطین از انقــاب اســامی ســبب شــد ک ــردم لبن ــری مقاومــت م گی
نــوع ونحــوه مبــارزات آنهــا ایجــاد شــده بــه گونــه ای کــه رونــد شکســتهای 43ســاله اعــراب از رژیــم 
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صهیونیســتی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی معکــوس ورژیــم صهیونیســتی شکســتهای متعــددی 
را متحمــل شــود. ویژگــی هــای اصلــی انقــاب اســامی نظیــر شــعارها وعمــل انقابی،روحیــه ایثــار 
وشــهادت طلبی،احیــای ارزشــهای اسامی،اســتقال خواهــی واســتکبار ســتیزی ،شــعارهای وحــدت 
ــان اســام شد.بســیاری  ــت در جه ــای مقاوم ــی گســترش نهضــت ه ــل اصل ــاب از عوام ــه انق گرایان
ــی و ضــد اســتبدادی و  ــای مردم ــروز جنبش ه ــه و ب ــر منطق ــات اخی ــران در بررســی اتفاق از تحللیگ
اســتکباری در کشــورهای عربــی تقویــت موضــع جمهــوری اســامی ایــران دربرابــر رقبــای خــود را بــه 
عنــوان یکــی از مهمتریــن پیامدهــای ایــن تحــوالت قلمــداد می کننــد تحوالتــی کــه در واقــع بیــش از 
آنکــه متأثــر از اقدامــات سیاســی ایــران باشــد، تحــت تأثیــر ســاختار معنایی منبعــث از انقاب اســامی 
اســت. بررســی شــعارهای انقابیــون بویــژه، در بحریــن و ســوریه و لبنــان و عــراق نشــان از وجــه غالــب 
اســامی بــودن آنهــا تحــت تأثیــر انقــاب اســامی  داشــته  و امــروزه قــدرت و نفــوذ انقــاب اســامی 
بــه حــدی رســیده کــه جبهــه مقاومــت در ســوریه و عــراق بــه پیروزیهــای بســیاری دســت یافته انــد.

ایــن رونــد ســبب گردیــده کــه آمریکایــی هــا ودیگــر قدرتهــای غربــی کــه منافــع خــود در منطقــه را به 
شــدت از گســترش نیروهــای مقاومــت در خطــر مــی بیننــد ،یکــی از محورهــای اصلــی فشــار وعملیات 
روانــی علیــه ایــران را بــر نیروهــای مقاومــت معطــوف کــرده و بــه ویــژه پــس از شکســت داعــش در 
عــراق وســوریه و پیــروزی هــای مقاومــت در ایــن کشــورها ، آمریکائیهــا  بــا تقویــت حضــور نظامــی در 
منطقــه و تحریــم مســتقیم حــزب اهلل،حمــاس ،انصــاراهلل ودیگــر نیروهــای مقاومت،راهبــرد اصلــی خود 

را بــر مهــار ومقابلــه بــا آنهــا متمرکــز کــرده انــد.
و:سازماندهی مجدد گروههای تروریستی وتجزیه طلب

ــورهای  ــي در کش ــي و ناامن ــا بي ثبات ــود ب ــاي خ ــوي مرزه ــران در فراس ــر، ای ــال هاي اخی ــي س ط
همجوارمواجــه بــود کــه بارزتریــن وجــه ایــن بي ثباتــي ، شــکل گیري و ظهــور گروههــای  تروریســتي 
وهابــی  بــود. ایــن گروههــای تروریســتی کــه بــا نامهــای مختلــف القاعده،طالبــان ،داعش جبهــه النصره 
و... کــه برآمــده از گفتمــان سلفیســم جهــادي ـ تکفیــري هســتند ، عاوه بــر تهدیــدات منطقــه اي و 
بین المللــي، به طــور خــاص تهدیــدي بــراي امنیــت و منافــع ملــي جمهــوري اســامي ایــران و جبهــه 
مقاومــت  به شــمار مي رفتنــد .ناکامــی وشکســت ایــن گروهکهــا در منطقــه از نیروهــای جبهــه مقاومت 
،ســبب تمرکــز مثلــث شــوم رژیــم هــای آمریکا،ســعودی وصهیونیســتها بر ســازماندهی مجــدد گروهک 
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منافقیــن و دیگــر گروهکهــای تجزیــه طلــب کــردی ،بلوچــی ،عربــی ودیگــر قومیتها بــرای ناامن ســازی 
ایــران شــد،به گونــه ای کــه ســعودی هــا رســما بعــد از شکســت در جنگهــای نیابتــی طراحــی شــده 
علیــه جبهــه مقاومــت رســما اعــام کردنــد که جنــگ را به داخــل ایــران مــی کشانند.تشــدید تحرکات 
ایــن گروهکهــا در مناطــق شــرقی وغربــی ایــران کــه بــه شــهادت چندیــن تــن از نیروهــای نظامــی 
وانتظامــی ایــران در ماههــای اخیــر انجامیــده اســت  عمــا بــا هــدف ســلب امنیــت داخلــی در ایــران 
کــه یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــاب اســامی اســت صــورت گرفتــه اســت.تاش بــرای دامــن زدن 
بــه اختافــات شــیعه وســنی در داخــل ایــران وکشــور هــای منطقــه وتحریــک برخــی از اقــوام واقلیتهــا 

در تقابــل بــا نظــام بــا ایــن هــدف صــورت مــی گیــرد.
 ز:مقابله با ایران از بستر فضای  مجازی

 فضــای مجــازی بــه رغــم فرصتهــا ونقــاط قــوت آن ،به بســتر اصلــی تحریــک وســازماندهی مخالفتهای 
ــار آن در آشــوبهای اخیــر در  ــل شــده کــه بخشــی از آث ــی علیــه نظــام اســامی تبدی ــی ودرون بیرون
اوایــل دیمــاه واغتشاشــات فرقــه تابنــده در خیابــان پاســداران آشــکار شــد . ایــن فضــا کــه بــه لحــاظ 
دامــن زدن بــه آســیبهای اجتماعــی بــه فضایــی امــن و حیــاط خلوتــی بــرای بســیاری از مجرمــان و 
سوءاســتفاده کنندگان تبدیــل شــده کــه در ذیــل مدیریــت دشــمن در ایــن عرصــه ، آزادانــه بــه اعمــال 
ــرار  ــد ق ــه را در معــرض تهدی ــا و جامع ــان خانواده ه ــد و کی ــه و فســاد و قانون شــکنی بپردازن مجرمان
داده انــد. واقعیــت ایــن اســت کــه فضــای مجــازی، هماننــد هــر مقولــه  دیگری کــه در عالــم واقــع وجود 

دارد، بایــد از منظــر تهدیــد و فرصــت، توأمــان دیــده شــود. 
مهم تریــن فرصت هــای فضــای مجــازی عبارتنــد از:1. جهانــی و فرامــرزی بــودن/ 2. دســتیابی آســان بــه 
آخریــن اطاعــات/ 3. جذابیــت و تنــوع / 4. آزادی اطاعــات و ارتباطــات/ 5. کاهــش هزینه هــای اقتصــادی  
اجتماعــی / 6. گســترش عدالــت رســانه ای/ 7. گســترش تعامــات و تبــادل نظرهــا بــا ســرعت بســیار بــاال.

ــد از  ــکل جدی ــرای ش ــازی ب ــت س ــن فرص ــازی در عی ــای مج ــای فض ــن تهدیده ــا مهم تری ام
تغییــر نظامهــا بــا مدیریــت قدرتهــای بیرونــی ، عبارتنــد از: 1. رواج »تفــّرد« و کاهــش شــدید روحیــه  
مســئولیت پذیری )بویــژه در بیــن جوانــان( / 2. کمرنــگ شــدن ارزش هــای متعالــی جامعــه/ 3. تضعیــف 
ــی / 4.رواج ســطحی نگری فکری/5.گســترش اباحه گــری  اعتقــادات و گســترش شــبهات فکــری و عقیدت
عملــی/6. گســترش محصــوالت فرهنگــی فرهنگ هــای منحــط )بویــژه فرهنــگ غربی(/7.افســردگی و انزوا/
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8. بازداری زدایــی )از بیــن رفتــن قبــح جرایــم و اعمــال خاف(/9.بحــران هویــت و اخال در شــکل گیری 
ــی )جنســی(/11. شــکاف نســل ها/12. تهدیدهــای اقتصــادی فضــای  ــات اخاق شــخصیت10. انحراف

مجازی/13.تهدیدهــای سیاســی فضــای مجازی.
یکــی دیگــر از تهدیــدات فضــای مجــازی جاسوســي ســایبري اســت کــه اتفاقــاً ایــران بــه کــرات و در 
مواقــع حســاس هــدف آن واقــع شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه هــر روز و بــا گســتردگي بیشــتر اداره 
امــور روزمــره انســان ها بــا فرآیندهــاي خــودکار صــورت مي پذیــرد، ایجــاد اختــال در ایــن فرایندهــا و 
ســوء اســتفاده از داده هــاي مبادلــه شــده در آن بــه عنــوان یکــي از اهداف راهبــردي نهادهاي جاسوســي 
ــازمان هاي  ــي س ــب برخ ــورها در قال ــي از کش ــه برخ ــت ک ــه اي اس ــه گون ــاع ب ــت.  اوض ــده اس در آم
باالدســتي اقــدام بــه تشــکیل ارتش هــاي ویــژه ســایبري کرده انــد کــه اغلــب نیــز تحــت نظــر نهادهــاي 
امنیتــي قــرار دارد. کشــورهایي ماننــد امریــکا، چین و روســیه از کشــورهاي فعال در این حوزه محســوب 
مي شــوند.  ایــران شــاید یکــي از اولیــن کشــورهایي باشــد کــه در ایــن حــوزه مــورد هــدف قــرار گرفتــه 
اســت. بــر اســاس اســنادي کــه هــم اکنــون جنبــه عمومــي پیــدا کــرده اســت، ایــاالت متحــده امریکا و 
رژیــم صهیونیســتي در قالــب طرحــي بــه نــام » المپیــک« تــاش کردنــد تــا بــا وارد کــردن ویروس هاي 

مخــرب تأسیســات هســته اي ایــران را مــورد هــدف قــرار دهنــد.
ــام داشــت کــه ســبب  ــت ن ــود، اســتاکس ن ــر از بقیــه ب یکــي از ایــن ویروس هــا کــه بســیار مخرب ت
آســیب بــه تعــداد زیــادي از ســانتریفیوژها شــد. همچنیــن طرحــي بــه نــان نیتــرو زئــوس بــراي حملــه 
بــه ایــران تــدارک دیــده شــده بــود.  نیتــرو زئــوس، برنامــه یــک جنــگ ســایبري گســترده اســت و قرار 
بــود در صورتــي کــه تاش هــاي دیپلماتیــک بــه منظــور محــدود کــردن برنامــه هســته اي بي نتیجــه 

بمانــد و توافــق هســته اي بــه جایــي نرســد، اجرایــي شــود.
ح:مهار  ایران از درون

در کنــار تهدیــدات و فشــارهای بیرونــی راهبــرد تغییــر و فروپاشــي ایــران از درون نیــز جــزء الینفــک 
راهبردهــاي امریــکا علیــه ایــران در طــول چهــار دهــه گذشــته و در اشــکال مختلــف بــوده اســت، امــا 
تمرکــز کاخ ســفید بــر ایــن اســتراتژي در ماه هــاي اخیــر و در دوران زمامــداري ترامــپ بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه ایــران اســامي در طــول ســال هاي اخیــر توانســته اســت در عیــن حفــظ و تأمیــن امنیــت 
ــدار  ــت اقت ــده اقتصــادي غــرب، راهبردهــاي خــود در تثبی ــا تحریم هــاي فلج کنن ــه ب ــي و مقابل داخل
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نظامــي و نفــوذ و امنیــت منطقــه اي را نیــز پیــش بــرده و ســناریوهاي نظــام ســلطه در طراحــي و اجراي 
جنگ هــاي نیابتــي در منطقــه بــراي شکســت و از بیــن بــردن نیروهــاي جبهــه مقاومــت را خنثــي و 
در ایــن راســتا بــر اضــاع مثلــث غربــي، عبــري، عربــي، شکســت هاي متعــددي را در منطقــه تحمیــل 
نمایــد. بــر ایــن اســاس بــراي کاخ ســفید و دیگــر اضــاع ایــن مثلــث تنهــا راه باقي مانــده، دامــن زدن 
بــه چالش هــاي داخلــي ایــران بــا هــدف مشغول ســازي و در نهایــت تغییــر نظــام سیاســي ایــران اســت. 
البتــه رونــد اختافــات جریانهــای داخلی،ناکارآمــدی دســتگاههای اجرایی وافزایش مشــکات معیشــتی 

مــردم در دور جدیــد تمرکــز بــر ایــن اســتراتژی بــی تأثیــر نبــود.
تحــرکات دشــمنان نظــام در ایــن راســتا و در جریــان اغتشاشــات دي مــاه گذشــته بــه اوج خــود رســید، 
بــه گونــه اي کــه ترامــپ متأثــر از توهمــي کــه شــبکه هاي تلگرامــي معانــد بــراي او و دیگــر ســران کاخ 
ســفید و متحدیــن منطقــه اي اش ایجــاد کــرده بودنــد در روزهایي که اغتشاشــات از ســوي عوامل داخلي 
در چنــد شــهر گســترش یافتــه بــود، بــه زعــم خــود بــراي فروپاشــي نظــام اســامي لحظه شــماري 
مي کــرد و رســانه هاي مرتبــط  بــا  نظــام ســلطه دائمــاً بــا بزرگنمایــي آشــوب ها خــود عمــاً در ورطــه 
جنــگ روانــي خــود ســاخته گرفتــار شــده بودنــد، امــا شکســت در آن صحنــه کــه خــود بــه فرصتــي 
بــراي جبهــه انقــاب بــراي بازشناســي ضعف هــا و آســیب ها  و بــراي برخــي از ساده اندیشــان داخلــي 
بــه عرصــه اي بــراي شــناخت بیشــتر دشــمني هاي نظــام ســلطه تبدیــل شــد، ســبب نشــد کــه پــس از 

آن عناصــر آن مثلــث از فتنه انگیــزي دســت بردارنــد. 
تــاش بــراي بزرگنمایــي و دامــن زدن بــه ســناریوی کشــف حجــاب در قالب کمپیــن »دختــران خیابان 
انقــاب« و یــا دامــن زدن و حمایــت از غائلــه جنایــات داعــش گونــه فرقــه تابنــده در خیابــان پاســداران 
و پــس از آن ویــا بــاز تکــرار و حمایــت از جریان ســازی احمدی نــژاد و مشــایی و تــاش بــرای تبدیــل 

آن  بــه چالشــی در نظــام اسامی،بخشــی از ایــن راهبــرد اســت.
 بــر ایــن اســاس دشــمنان بیرونــی ومعانــدان داخلــی  بــا اســتفاده از تجربیاتــی کــه در اغتشاشــات اخیر 
بدســت آورده انــد مســلماً نخواهنــد گذاشــت پتانســیل و ظرفیــت هــای وقوع شــورش و آشــوب در نظام 
بــه طــور کامــل خامــوش شــود و بــا اســتفاده از ظرفیــت و تــوان رســانه ای بــا شــعله ور نگهداشــتن 

آشــوبها در کشــور بــه هــر طریــق ممکــن اقــدام خواهنــد کــرد.
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سیاست های نظام سلطه برای مهار ایران
عباس حاجی نجاری

ــر وجــود انتظــارات در  ــی نظی ــری اعتراضــات اجتماع ــی شــکل گی ــای اصل ــه ه وجــود برخــی زمین
مــردم وعــدم پاســخگویی مناســب بــه آنهــا ، باعــث مــی شــود فرصــت طلبان)اعــم از دشــمنان بیرونــی 
ویــا معانــدان ومخالفــان داخلــی(  بتواننــد بــا جهــت دهــی بــه اعتراضــات اجتماعــی وتبدیــل آن بــه 
اغتشاشــات خشــونت آمیــز ،نظــام را باچالــش مواجــه کــرده  وزمینــه بیــن المللــی برای  تشــدید فشــار 
و ناکارآمــد ســازی نظــام وبــه تبــع آن ســلب قــدرت الهــام بخشــی انقــاب اســامی و حتــی فروپاشــی 

نظــام را فراهــم کننــد.
بــه نظــر مــی رســد دشــمنان در دور جدیــد عملیــات روانــي و متأثــر از رونــد آشــوب های اخیــر بــر 

ــز شــده اند:  ــر متمرک ــای زی محوره
1. دامــن زدن بــه شــکل جدیــدی از بــه اصطــاح مقاومــت مدنــی ؛» مبــارزه ی خشــونت پرهیز «. نظیــر 
اعتــراض  »دختــران خیابــان انقــاب بــه حجــاب«  وتــاش بــرای فراگیــر کــردن آن بــه بهانــه هــای 
مختلــف . ایــن نــوع مبــارزه بی خشــونت اســت و بــرای بیــان اعتــراض وایجــاد تحــرک اجتماعــی   از 
موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی اســتفاده و البتــه رســانه هــای حقیقــی ومجــازی وابســته به دشــمنان 

وبیگانــگان نقــش اصلــی را در جریــان ســازی والقاءگســتردگی آن برعهــده گرفتــه انــد
2. فراخــوان بــرای نافرماني هــاي مدنــي نظیــر ؛عــدم پرداخــت اقســاط وامهــا وتســهیات  و عــوارض ، 

عــدم پرداخــت هزینــه هــای آب و بــرق و...
3. دامــن زدن بــه اعتصابــات سراســری بــه خصــوص در کارخانجــات و ادارات بــه دلیــل تعطیلــی ویــا 

عــدم پرداخــت حقــوق کارکنــان وکارگــران 
4. قومیتــی کــردن چالــش هــا و اعتراضــات بــا پرچــم تبعیــض و نبــود عدالــت بخصــوص در مراکــز اهل 
ســنت بــا توجــه بــه  خــط تشــدید مطالبــات اهــل ســنت کــه توســط برخــی از کانــون هــا بــا بهــره  

گیــری از صدهــا خطیــب  نمــاز هــای جمعــه اهــل ســنت در کشــور بــه آن دامــن مــی زننــد
5. ورود گروهکهــای ضــد انقــاب بــه فــاز مقابلــه مســلحانه  و حملــه بــه مراکــز اقتصــادی ، سیاســی و 

نظامــی بــه جهــت نــا امــن جلــوه دادن شــهرهای عمــده کشــور
6. بزرگنمایــي آشــوب هاي گذشــته و بازتکــرار  شــعارها و اجتماعــات گذشــته در شــبکه هــای ماهــواره 

ای وفضــای مجــازی  
7. زمینه سازي براي محکومیت حقوق بشري ایران در مراجع بین المللي با ادعاي بدرفتاري با بازداشتي ها 
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8. سیاه نمایی از شرایط کشور والقاءحس بدبینی  ونا امیدی در مردم
9. کاهش امید به آینده و فرسایش سرمایه اجتماعی نظام و انقاب.

10.کاهش سطح مشارکت در عرصه ها ی مولد اقتدار به نفع انقاب و ایستادگی در مقابل بیگانه و ضد انقاب.
11.پدید آمدن واگرایی نسبت به انقاب و همگرایی با ضدانقاب و بیگانه در بخشی از جامعه.

12.پدید آمدن زمینه اعتراض و پرخاشگری نسبت به کارگزاران و تعمیم مشکات و ضعف آنان به کل انقاب و نظام.
نتیجه گیری

ــران وناکامــی غــرب در  شکســت جبهــه اســتکبار از انقــاب اســامی وتثبیــت اقتــدار منطقــه ای ای
دامــن زدن بــه آشــوبهای داخلــی ســبب، پیچیــده تــر شــدن توطئــه هــای آنــان و حتــی تهدیــد نظامی 
ایــران گردیــده اســت ،کــه در اظهــارات اخیــر ســران کاخ ســفید بارهــا بــرآن تأکیــد شــده اســت.این 
رونــد بیانگــر ایــن اســت کــه تنهــا نقطــه امیــد دشــمنان ناکارآمــدی هــا وضعفهــای  داخلــی  وحاشــیه 
ســازی هــا و اوج گیــری اختافــات اســت . انســجام جبهــه داخلــی ،کارآمدســازی دســتگاههای اجرایــی 
،حــل مشــکات معیشــتی مــردم ، پرهیــز از شــعارگرایی ودامــن زدن بــه توقعــات مــردم ،کاهش ســطح 
منازعــات و اختافــات بیــن نیروهــا، شــخصیت ها و جریانــات سیاســی و هزینــه دار ســاختن پیگیــری 
اختافــات از تریبون هــای عمومــی. مبــارزه قاطــع بــا تبعیــض هــا و مفاســد، اجتنــاب از هــر گونه ســیاه 
نمایــی و بزرگنمایــی مســائل و مشــکات موجودتوســط مســئوالن ورســانه هــا بخشــی از توصیــه هــای 
راهبــردی در مقابلــه بــا راهبــرد درونــی ســازی چالشــها اســت امــا مبلغیــن وســخنرانان نیــز مــی توانند 
در زمینــه روشــنگری وامیــد آفرینــی  در عرصــه هــای زیــر در خنثــی ســازی راهبــرد دشــمنان، نقشــی 

اساســی داشــته باشند.
1- تبییــن و انعــکاس منطقــی و جــذاب دســتاوردها و توفیقــات انقــاب و نظــام اســامی در جامعــه بــه 

ویــژه بــرای نســل جــوان.
 2- پاسخگویی مناسب و بهنگام به شبهات و القائات منفی رسانه های ضد انقاب و بیگانه. 

ــی و  ــگ روان ــه جن ــازی شــهروندان نســبت ب ــه و آگاه س ــانه ای جامع ــواد رس ــش ســطح س 3- افزای
ــی دشــمنان انقــاب و نظــام اســامی. تبلیغات

 4- ترویج روحیه انقابی گری و فرهنگ انقابی و حماسی در جامعه 
5-تقویت  روحیه  امید به آینده انقاب با تأکید بر فرصتها ،ظرفیتها ونقاط قوت نظام اسامی
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      بیانــات راهبــردی رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار 29 بهمــن مــردم آذربایجــان شــرقی، مــورد 
توجــه کارشناســان و تحلیــل گــران قــرار گرفتــه اســت و جــا دارد بــا توجــه بــه راهبــرد معظــم لــه 
در تولیــد ســرمایه اجتماعــی بــرای نظــام اســامی ایــن ســخنان مــورد عنایــت ویــژه قــرار بگیــرد. 
البتــه بــرای کشــف منظومــه و هندســه فکــری معظــم لــه ، بایــد گام هــای نخســت طراحی ایشــان 
کــه در ســخنرانی مــردم قــم در 19 دی و ســپس در دیــدار 19 بهمــن فرماندهــان و همافــران نیروی 
هوایــی برداشــته شــد، مــورد تامــل و امعــان نظــر صاحبــان فکــر واقــع شــود. در پــروژه طراحــی 
شــده رهبــر انقــاب، ایشــان بــا لحــاظ دو مســئله نارضایتــی مــردم از وضــع موجــود و مطالبــه برای 
تغییــر، مســیر تغییــرات اجتماعــی را در 1-عدالــت طلبــی و مبــارزه با فســاد2-مدیریت جهــادی3-
میــدان دادن بــه جوانــان نســل ســومی کــه دارای امیــد و شــور انقابــی گــری هســتند، رقــم زده 
انــد. همچنیــن یکــی دیگــر از ســرفصل هــای مهــم ســخنان ســکاندار نظــام اســامی در دیــدار 
بــا مــردم آذربایجــان شــرقی، مربــوط بــه آســیب شناســی نظــام اســامی بــود. معظم لــه دربــاره 
آسیب شناســی انقــاب فرمودنــد: »اگــر انقــاب بــه آفاتــی، چــون »اشــرافی گری، دل ســپردن بــه 
طبقــات مرفــه و زیاده خــواه بــه جــای توجــه بــه طبقــه ضعیــف، تکیــه و امیــد بســتن بــه خارجی ها 
بــه جــای تکیــه بــه مــردم« مبتــا شــود، بــه »حرکــت در ســمت ارتجــاع« دچــار شــده اســت.« بی 
تردیــد، تحقــق عدالــت، راه جلوگیــری از اینگونــه رفتارهــای ارتجاعی و زمینه ســاز مشــروعیت نظام 
سیاســی اســت و در نبــود آن، قطعــا زندگــی رضایتبخــش تــوام بــا آرامــش بــرای همــه مردم دســت 
یافتنــی نخواهــد بــود. تاکیــد واقــع بینانــه رهبــر انقاب بــر موضــوع عدالت، حجــت را بر همــه تمام 
کــرده است.شــاید اکنــون بــرای تحقــق شــعار دهه چهــارم انقــاب یعنی »دهــه پیشــرفت و عدالت« 

بایــد مــردم آثــار عینــی و مصــداق هــای عدالــت گســتری را بــه شــکلی ملمــوس درک کننــد.

راهبرد رهبر انقالب در تولید سرمايه اجتماعی برای نظام اسالمی در دهه پیشرفت و عدالت
 دکتر رضا داوری
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ادامه چکیده
ــر معظــم  ــگاه رهب ــن در ن ــوری اســامی و همچنی ــذار نظــام جمه ــد بنیانگ در اندیشــه بلن
انقــاب، نقطــه عزیمــت هــر گونــه پیشــرفت و بالندگــی کشــور در ســایه اســتحکام ســاختار 
درونــی، تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ملــی ، میــدان داری مدیــران جهادی، عبــور از دیوانســاالری 
فرســوده و بهــره گیــری هرچــه بیشــتر از ظرفیــت هــای داخلــی نهفتــه اســت. تأکیــد هــای 
مکــرر امــام خامنــه ای ) مــد ظلــه العالــی( در ســالهای اخیــر بــر مقولــه اقتصــاد مقاومتــی و 
ابــاغ سیاســتهای کان کشــور در ایــن بــاره و نیــز اصــرار معظــم لــه بــر ضــرورت تقویــت 
ــت سیاســی و اقتصــادی ایشــان در  ــد خــرد ورزی وعقانی ــت، مؤی ــی حاکمی ســاختار درون
تعییــن راهبــرد پیشــرفت همــه جانبــه کشــور در ابعــاد مختلــف، مبتنــی بــر اصــول اساســی 
انقــاب، قانــون اساســی و شــرایط داخلــی و اقدامــات خصمانــه جبهــه بیرونــی معانــدان بــر 

علیــه نظــام جمهــوری اســامی مــی باشــد.
 اســتحکام بخشــی ســاخت درونــی قــدرت بــه معنــای تقویــت تمامــی عناصــر ســخت افــزاری 
و نــرم افــزای قــدرت درونــی در هــر کشــوری، از جملــه بدیهیــات اولیــه بــرای مصــون مانــدن 
از تکانــه هــا و نوســانات بیــن المللــی و همچنیــن، الزمــه ای اساســی بــرای پیشــبرد امــور در 
هــر مملکتــی محســوب مــی شــود. و نکتــه پایانــی آنکــه، تاکیــد چندبــاره معظــم لــه بــر تحقق 
نظــام مردمســاالر دینــی بــه عنــوان کارکــرد اصلی انقــاب اســامی از آن رواســت کــه جمهوری 
اســامی بــه عنــوان نظامــی مــردم ســاالر بر پایــه اعتمــاد عمومــی و اراده مــردم اســتحکام یافته 
و اســتمرار و اقتــدار آن وابســته بــه حضــور، مشــارکت ونظــارت مســتمر مــردم اســت. در ایــن 
نظــام مردمســاالر، مــردم عــاوه بــر آنکــه بــا مشــارکت بــاالی خــود در انتخابــات هــای متعــدد، 
پایــه هــای مردمــی بــودن نظــام اســامی را تقویــت مــی نماینــد، بایــد کیفیــت حضــور خــود 
کــه مبتنــی بــر شــاخص هــای انتخــاب صحیــح و نظــارت بــر مســووالن پــس از انتخــاب شــدن 

اســت را ارتقــا بخشــند. 
بــه اعتقــاد کارشناســان و تحلیــل گرانــی کــه ســال ها اســت به صــورت تخصصــی بــه ارزیابی 
و تبییــن منظومــه فکــری رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی مــی پردازنــد، ســخنرانی 29 بهمــن 
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ــدار مــردم آذربایجــان شــرقی، یکــی از راهبــردی تریــن ســخنرانی هــای  ــه در دی معظــم ل
ایشــان در ســال جــاری بــوده اســت.

 ایــن کارشناســان بــا اشــاره بــه ســخنرانی هــای ســه گانــه معظــم لــه در 19 دی بــا مــردم 
قــم، 19 بهمــن بــا فرماندهــان و همافــران نیــروی هوایــی ارتــش و 29 بهمــن بــا مــردم 
آذربایجــان شــرقی، معتقدنــد کــه ایشــان بــا طراحــی برنامــه ای راهبــردی درصدد هســتند 
گفتمــان جدیــدی را در فضــای کشــور جهــت خــروج از مشــکاتی کــه مــردم با آن دســت 

و پنجــه نــرم مــی کننــد، طراحــی و اجــرا نماینــد.
بیانات رهبر انقاب اسامی در دیدار 29 بهمن در چهار محور ارائه شد؛ 

1-انقاب اسامی و کارکرد اصلی آن،
2- آسیب شناسی انقاب، 

3-اولویت ها و الزامات انقاب اسامی در مقطع کنونی  
4-آینده انقاب اسامی.

الف-کارکرد اصلی انقالب اسالمی
رهبــر معظــم انقــاب در ایــن ســخنرانی بــه اصلــی تریــن کارکــرد انقــاب اســامی کــه 
تحقــق مردمســاالری دینــی اســت پرداختنــد و فرمودنــد کــه بــا وقــوع انقــاب اســامی، 
مــردم از اســتبداد داخلــی قاجــار و ســلطه پذیــری رژیــم پهلــوی خــارج شــدند و نظامــی 
را پایــه ریــزی کردنــد کــه در آن مــردم بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم مســووالن 

کشــور را انتخــاب مــی کننــد.
ــتبدادی  ــت اس ــود حکوم ــران، وج ــامی در ای ــاب اس ــوع انق ــل وق ــن عل ــی از مهمتری یک
پادشــاهی و بی اعتنایــی و حتــی مخالفــت آن حکومــت بــا اعتقــادات مذهبــی مــردم بــود. بــه 
همیــن دلیــل، پــس از پیــروزی انقــاب در 22 بهمــن 1357، اصلی تریــن و اولیــن تــاش 
نظــام جدیــد، بنــا و اســتقرار دولتــی بــود کــه از یــک ســو اصــول و معیارهــای دموکراتیــک 
در آن رعایــت شــود و خطــر همیشــگی اســتبداد از ایــران رخــت بربنــدد و از ســوی دیگــر 
خواســته قلبــی و واقعــی ملــت ایــران کــه همــان پیــاده شــدن و اجرای احکام اســامی اســت 
تحقــق یابــد. در نظــام مردمســاالری دینــی، مــردم در همــه امور زندگــی صاحــب رای و تدبیر 
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و تصمیــم هســتند و نقــش برجســته ای در پیــش برندگــی اهــداف نظــام اســامی دارنــد. 
 نظــام جمهــوری اســامی، نظامــی الهــی- مردمــی اســت و بــه عنــوان نظامــی مردمســاالر 
ــا مقبولیــت و مشــروعیتی کــه دارد، جایــگاه ویــژه ای  شــناخته مــی شــود. ایــن نظــام ب
بــرای مــردم در عرصــه اجتماعــی و سیاســی قائــل اســت. تاریــخ چهــار دهــه مردمســاالری 
جمهــوری اســامی گویــای نقــش و جایــگاه مهــم مــردم در عرصــه هــای مختلــف اســت. 
جمهــوری اســامی بــه عنــوان نظامــی مــردم ســاالر بــر پایــه اعتمــاد عمومــی و اراده مردم 
اســتحکام یافتــه و اســتمرار و اقتــدار آن وابســته بــه مشــارکت مــردم اســت. ایــن مســاله را 
مــی تــوان در مشــارکت هــای گســترده و چشــمگیر مــردم در انتخابــات دید. یکــی از اصلی 
تریــن پیامدهــای حضــور فراگیــر و مشــارکت فعاالنــه مــردم در عرصــه هــای اجتماعــی و 

سیاســی، در کنــار تولیــد اقتــدار و مشــروعیت، ماهیــت قــدرت را اجتماعــی مــی کنــد.
ــه  در بســتر  ــا اســت  ک ــازه ای  در گفتمــان  سیاســی  دنی ــی، اصطــاح  ت مردم ســاالری  دین
مبانــی  سیاســی  اســام  و متأثــر از آموزهــای  نبــوی  و علــوی، روییــده  و بــر آن  اســت  تــا 
ضمــن  پاسداشــت  حقــوق  مــردم  در حــوزه  سیاســت  و اداره  امور جامعــه  و پرهیــز از الگوهای  
حکومتــی  اســتبدادی، رعایــت  اصــول  و مبانــی  ارزشــی  را بنمایــد و بدیــن  ترتیــب  نظــام  

اســامی  را از الگوهــای  ســکوالر غربــی  تمییــز دهــد. 
ــه   ــه  ک ــرار گرفت ــورد توجــه  ق ــی  م ــت  اســامی، روش  نوین ــن  منظــور در حکوم ــرای  ای ب
ــه   ــی  ب ــن  روش  حکومت ــری  از ای ــام  معظــم  رهب ــی  اســت. مق ــه  لیبرال ــه  اســتبدادی  و ن ن
ــت   ــه  اس ــی، دارای  دو وج ــاالری  دین ــد: »مردم س ــر نموده ان ــی« تعبی ــاالری  دین »مردم س
کــه  یــک  وجــه  آن  نقــش  مــردم  در تشــکیل  حکومــت  و انتخــاب  مســئوالت  و وجــه  دیگــر 
آن  رســیدگی  بــه  مشــکات  مــردم  اســت  کــه  بــر همیــن  اســاس، مســئوالن  باید مشــکات  
مــردم  را بــه  طــور جــدی  پیگیــری  و رســیدگی  نمایــد.« رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا 
مــردم آذربایجــان از آن بــه عنــوان » نظــام انقابــی امــت و امامــت« هــم نــام مــی برنــد.    
غالبــاً  در تحلیل هــای  مربــوط  بــه  »مردم ســاالری« بــه  تعــداد و دفعــات  برگــزاری  انتخابــات  
ــه  آرای   ــی  ب ــام  سیاس ــوع  نظ ــزان  رج ــود و از می ــاره  می ش ــی  اش ــد سیاس ــک  واح در ی
ــال   ــد. ح ــه  می گیرن ــام، نتیج ــاالری« را در آن  نظ ــف  »مردم س ــا ضع ــوت  و ی ــی، ق عموم
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آن کــه، »مردم  ســاالری  دینــی« آن  گونــه  کــه  در کام  رهبــری  مــورد توجــه  قــرار گرفتــه، 
چیــزی  فراتــر از برگــزاری  انتخابــات  اســت  و »تحقــق  خواســت  واقعــی« مــردم  را نیز شــامل  

ــد اســت:  ــی  دارای  دو بع ــر، مردم  ســاالری  دین ــارت  دیگ ــه  عب می شــود. ب
 اول( بُعد تأسیسی  

بدیــن  معنــا کــه  مــردم  بــا حضــور در صحنــه  و در کنــار صندوق هــای  رأی، در بنــای  نظــام  
سیاســی  و تعییــن  افــرادی  کــه  بایــد مناصــب  و مســئولیت ها را عهــده دار گردنــد، ســهیم  

شــده  و در شــکل  دهــی  بــه  امــور اجرایــی  کشــور، مشــارکت  می جوینــد.
 دوم( بُعد تحلیلی  

بدیــن  معنــا کــه  بیــن  نظام  سیاســی  تأســیس  شــده  و مــردم، نوعــی  ارتبــاط  معنــوی  برقرار 
باشــد کــه  مــردم، مجریــان  و نظــام  حاکــم  را تحقق بخــش  خواســت ها، آرمان هــا و اهــداف  

عالــی  خویــش  ببیننــد و بــدان  »عشــق« ورزیــده  و موضــوع  »ایمــان« مردم  اســت. 
تنهــا در چنیــن  صورتــی  اســت  کــه  ارتباطــی  وثیــق  بیــن  حکومــت  و ملــت  پدیــد می آیــد 
کــه  در آن  نظــام  سیاســی  نــه  تنهــا متکــی  بــه  آرای  عمومــی  اســت  بلکه  افــزون  بــر آن، مورد 
عاقــه  و مایــه  اطمینــان  خاطــر آنهــا می باشــد. جمــع  بیــن  ایــن  دو  بعــد، ویژگــی  بــارز 
مردم  ســاالری  دینــی  اســت، بــه  گونــه ای  کــه  می تــوان  آنــرا معیــار کارآمــدی  بــرای  تمییــز 
»مردم  ســاالری  دینــی« از »دموکراســی« بــه  کار گرفــت. اگــر از »ارزش  محــوری« و »التــزام  
بــه  آرمان هــای  دینــی« بــه  مثابــه  مبانــی  مردم  ســاالری  دینــی، ســخن  بــه  میــان  می آیــد، 
تمامــاً  ریشــه  در ایــن  واقعیــت  دارنــد و چنانچــه  ایــن  معنــا درک  نشــود، فهــم  مردم  ســاالری  

دینــی  بــا مشــکل  مواجــه  می گــردد. 
مراجعــه  حکومــت  اســامی  بــه  مــردم، از ســر اضطــراب  نبــوده  و »مــردم  ســاالری  دینــی        
»نــه  یــک  روش  موقتــی  بلکــه  اصلــی  در حکومــت داری  اســت  کــه  ریشــه  در حکومــت  نبوی  
و علــوی  دارد و بدیــن  خاطــر اســت  کــه  مقــام  معظــم  رهبــری  از آن  بــه  عنــوان  »بهتریــن  
ــی،  ــاالری  دین ــام  مردم  س ــد:  »نظ ــار می دارن ــرد، اظه ــاد ک ــام  ی ــی  در اس روش« حکومت
بهتریــن  مــارک  و روش  بــرای  آگاهــی  دولتمــردان  نظــام  اســامی  از وظایــف  خــود اســت .«
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جایگاه نقد در نظام مردم ساالری دینی
 یکــی از اصلــی تریــن و مهــم تریــن ابزارهــای پیگیــری حقــوق بــرای رســیدن بــه جامعــه 
مطلــوب ، نقــد اســت. نخســتین گام بــرای تحقــق آن نیــز پذیــرش نقــد اســت، زیــرا در 
جامعــه ای اگــر نقــد وجــود نداشــته باشــد، آن جامعــه دچــار رخــوت و رکــود خواهــد شــد. 
چــرا کــه نقدســازنده بــه ســالم ســازی مــی انجامــد و بازخوردهــای منفــی سیســتم را در 

فرآینــد زمانــی بــه ســمت بهتــر شــدن پیــش مــی بــرد.
 تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب در ســخنرانی 29 بهمــن بــر لــزوم نهادینــه شــدن فرهنگ نقد 
و انتقــاد میــان مــردم و مســووالن، نشــانگر آن اســت کــه توجــه کــردن و مــورد امعــان نظــر 
قــرار دادن فرهنــگ نقــد بــا اهــداف و مولفه هــای مردمســاالری دینــی در هم تنیدگــی دارد. 
رهبــر انقــاب در بخشــی از ســخنان خــود بــر ایــن نکتــه تاکیــد کردنــد کــه نــه فقــط از 
دولــت و قــوه قضائیــه و مجلــس، بلکــه ممکــن اســت فــردی از شــخص حقیــر نیــز انتقــاد 
داشــته باشــد امــا انتقــاد هیــچ منافاتــی با ایســتادگی پــای نظــام اســامی و انقابــِی برآمده 
از پایــداری ملــت و فــداکاری صدهــا هــزار شــهید نــدارد و بــه همیــن علــت، مــردم بــا همه 

وجــود از ایــن انقــاب دفــاع می کننــد.
ســخنان رهبــر انقــاب در زمینــه انتقــاد کــردن، از طرفــی نشــانگر پیونــد اســتوار و عمیــق 
نظــام اســامی بــا مــردم و از طــرف دیگــر بیانگــر حــق و تکلیفی اســت که میــان حاکمیت 
و مــردم برقــرار اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مســئولیت هــا بــا خــود تکالیفــی را بــه همــراه 
دارد. عمــل بــه مســئولیت هــا و تکالیــف توســط مســئوالن و ایــن احســاس که مــردم نقش 

مراجعه  حکومت  اسالمی  به  مردم، از سر اضطراب  نبوده  و »مردم  ساالری  
دینی »، نه  یک  روش  موقتی  بلکه  اصلی  در حکومت داری  است  که  ریشه  در 
حکومت  نبوی  و علوی  دارد و بدین  خاطر است  که  مقام  معظم  رهبری  از آن  
به  عنوان  »بهترین  روش« حکومتی  در اسالم  یاد کرد، اظهار می دارند:  »نظام  
مردم  ساالری  دینی، بهترین  مارک  و روش  برای  آگاهی  دولتمردان  نظام  
اسالمی  از وظایف  خود است .«
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ناظــر دارنــد، بــه تقویــت عملکــرد دســتگاه هــای مختلــف منجــر می شــود.
نقــد ســازنده مانعــی در برابــر رویکردهــای تخریــب محــور اســت کــه همــواره در پــی ســیاه 
نمایــی و ایجــاد یــاس در جامعــه هســتند و هدفشــان فاصله انــدازی میان مــردم و حاکمیت 
اســت. از ایــن رو بــا نقــدی جامــع االطــراف و دیــدی منصفانــه، همدلــی در اجتمــاع قــوت و 

قــوام بیشــتری خواهــد گرفــت و آســیب هــا رفــع می شــود.
نظر به این که فاصله و تمایز میان نهادها در فرایند زمانی آسیب های جدی را 
بــه کشــور وارد کــرده و تنهــا شــکاف هــا را بیشــتر مــی کنــد، هموارشــدن فضــای نقــد بــه 
مثابــه ســدی اســت کــه در برابــر ایــن فاصلــه گــذاری هــا مــی ایســتد و از اصطــکاک هــا و 

واگرایــی هــا کاســته و بــر همگرایــی هــا مــی افزایــد. 
طــی چهــار دهــه ای کــه از پیــروزی انقــاب اســامی مــی گــذرد، دشــمنان همــواره بــر 
ــا فضاســازی اختــاف هــا را  آننــد کــه از فضــای کشــور تصویــری ســیاه ارائــه کننــد و ب
پررنــگ نشــان دهنــد. از ایــن رو، نقدســازنده بــه مثابــه ابــزاری قدرتمنــد در برابر دشــمنانی 
باشــد کــه در پــی ایجــاد اختــاف، درگیــری و تنــش در کشــور هســتند.از ایــن رو نقــد و 
انتقــاد پذیــری در فراینــد زمانــی بــه آســیب زدایــی و تقویــت نقــاط ضعــف مــی انجامــد و 

کشــور را در برابــر آنهــا واکســینه مــی کنــد.
ب-آسیب شناسی انقالب اسالمی

ــردم  ــا م ــدار ب ــامی در دی ــام اس ــکاندار نظ ــخنان س ــم س ــای مه ــرفصل ه ــی از س   یک
ــاره  ــه درب ــود. معظم ل ــه آســیب شناســی نظــام اســامی ب ــوط ب آذربایجــان شــرقی، مرب
ــرافی گری، دل  ــون »اش ــی، چ ــه آفات ــاب ب ــر انق ــد: »اگ ــاب فرمودن ــی انق آسیب شناس
ســپردن بــه طبقــات مرفــه و زیاده خــواه بــه جــای توجــه بــه طبقــه ضعیــف، تکیــه و امیــد 
بســتن بــه خارجی هــا بــه جــای تکیــه بــه مــردم« مبتــا شــود، بــه »حرکــت در ســمت 

ارتجــاع« دچــار شــده اســت.«
حضــرت آیــت اهلل العظمــی امــام خامنــه ای ازجملــه خصوصیــات اخاقــی و رفتــاری امــام 
خمینــی)ره( را این گونــه بیــان می دارنــد؛ امــام)ره( همــواره بــر طرفــداری جــّدی و حمایــت از 
محرومــان و مســتضعفان معتقــد بودنــد؛ نابرابری اقتصــادی را با شــّدت و حّدت و اشــرافیگری 
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را بــا تلخــی رد می کردنــد؛ به معنــای واقعــی کلمــه، امــام)ره( طرفــدار عدالــت اجتماعــی بــود؛ 
طرفــداری از مســتضعفان شــاید یکــی از پــر تکرارتریــن مطالبــی اســت کــه امــام)ره( بزرگــوار 
مــا در بیاناتشــان گفتنــد؛ ایــن یکــی از خطــوط روشــن و اصــول قطعــی امــام)ره( اســت، همــه 
بایــد تــاش کننــد کــه فقــر را ریشــه کن کننــد؛ همــه بایــد تــاش کننــد کــه محرومــان را 
از محرومّیــت بیــرون بیاورنــد و تــا آن جایــی کــه در تــوان کشــور اســت، بــه محرومــان کمک 

کننــد. از آن طــرف بــه مســؤوالن کشــور هشــدار مــی داد دربــاره خــوی کاخ نشــینی. 
مقولــه آسیب شناســی، موضــوع تــازه ای نیســت ولــی بااین وجــود، تحــوالت و فرازوفرودهای 
مســیر انقــاب، ضــرورت توجــه بــه مباحث آسیب شناســانه را بیشــتر کرده اســت. شــناخت 
ــرای چاره اندیشــی و  ــه ای ب ــد مقدم ــی، می توان ــا احتمال ــا و آســیب های قطعــی ی ضعف ه
عــاج باشــد و آسیب شناســی انقــاب از این حیــث، نه تنهــا امــری منفــی و مضــر نیســت 

بلکــه مفیــد و ضــروری به شــمار می آیــد.
همــه تحــوالت اجتماعــی به مقتضــای عمــق و وســعت حرکــت خــود و بــا توجــه بــه موانــع 
داخلــی و خارجــی، ممکــن اســت بــا آســیب ها و آفت هایــی مواجــه شــوند که مســیر دســتیابی 

بــه اهــداف از پیــش تعیین شــده و یــا اســتمرار آن هــا را بــا خلــل و دشــواری روبــه رو ســازد.
انقــاب، جامعــه و نظــام اســامی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و چنان چــه ایــن 
آســیب ها و آفت هــا زدوده نشــوند، بــه تعبیــر بلیــغ مقــام معظــم رهبــری، انقــاب دچــار 
ــا کاســته شــدن از ســرعت ســیر به ســوی  »ارتجــاع« خواهــد شــد کــه ایــن امــر ابتــدا ب
آرمان هــا، ســپس بــا توقــف و درنهایــت از طریــق عقب گــرد بــه شــرایط پیــش از انقــاب 

به وقــوع می پیونــدد. 
در چنیــن فضایــی، ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه انقابیــون در مصــادر امــور قــرار دارنــد 
ــوده و محصــول  ولــی سمت وســوی برخــی از آن هــا، برخــاف خــط و خطــوط انقــاب ب
ــه ضدارزش هایــی اســت کــه مــردم به خاطــر  تفکــر حــال حاضــر ایــن عــده، بازگشــت ب

ــد. ــام کردن ــا قی همان ه
رهبــر انقــاب بــا وجــود تاکیــد بــر محفــوظ مانــدن انقــاب، ادامــه مســیر کنونــی و پاســداری از 
ماهیــت انقابــی نظــام را امــری خطیــر خوانــده و هشــدارهایی را در ایــن زمینــه مطرح ســاختند.
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بــه گفتــه ایشــان فروغلتیــدن انقــاب بــه وضعیــت ارتجــاع تحــت تاثیــر ســه عامــل بــه 
وقــوع خواهــد پیوســت کــه نخســتین آن بــی توجهــی بــه فرودســتان و دل ســپردن بــه 
طبقــات فرادســت و زیــاده خــواه اســت. رهبــری همچنیــن در زمینــه آســیب هــای حرکت 
ــه  ــه ســوی اشــرافی گــری هشــدار داده و آن را مســیری ب ــژه مســووالن ب ــه وی جامعــه ب

ســوی واپســگرایی عنــوان کردنــد.
در کنــار ایــن دو مولفــه، تکیــه بــر بیگانــگان بــه جــای مــردم تحولــی عظیــم چــون انقاب 
ــای  ــت و ارزش ه ــوق داده و آن را از هوی ــاع س ــرازیری ارتج ــه س ــا ب ــای اعت ــه ج را ب
مردمســاالرانه و در عیــن حــال میهــن دوســتانه تهــی خواهــد ســاخت. بــه ایــن ترتیــب، 
نــگاه رهبــری را مــی تــوان ناظــر بــر اهمیــت نقــش چندوجهــی عمــوم مــردم در ضمانــت 
دوام انقــاب و چشــم پوشــدن از آن را آســیبی بــر قــوام نظــام برآمــده از انقــاب اســامی 

تعریــف کــرد.
بــی تردیــد، تحقــق عدالــت، راه جلوگیــری از اینگونــه رفتارهــای ارتجاعــی و زمینــه ســاز 
مشــروعیت نظــام سیاســی اســت و در نبــود آن، قطعــا زندگــی رضایتبخــش توام بــا آرامش 
ــود. تاکیــد واقــع بینانــه رهبــر انقــاب بــر  بــرای همــه مــردم دســت یافتنــی نخواهــد ب
موضــوع عدالــت، اکنــون حجــت را بــر همــه تمــام کــرده است.شــاید اکنــون بــرای تحقــق 
شــعار دهــه چهــارم انقــاب یعنــی »دهــه پیشــرفت و عدالــت« بایــد مــردم آثــار عینــی و 

مصــداق هــای عدلــت گســتری را بــه شــکلی ملمــوس درک کننــد.
دشــمنان انقــاب اســامی کــه از رویارویــی مســتقیم بــا ایــن انقــاب ناامیــد گشــته اند، 
در جهــت ایجــاد و تقویــت آفــات و تشــدید آســیب های وارده بــه انقــاب از هیــچ اقدامــی 
دریــغ نخواهنــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب ایــن وظیفــه دوســتداران و مســئولین نظــام اســت 
کــه هــر چــه دقیــق تــر نســبت بــه شــناخت ایــن آســیب ها اقــدام نمــوده، و بــا بهره گیــری 
از فرصت هــا در صــدد مقابلــه و عــاج آن هــا باشــند و حساســیت ویــژه ای در ایــن زمینــه 
بــه خــرج دهنــد و بداننــد و آگاه باشــند کــه هیــچ انقابــی بــدون مبــارزه مســتمر و دائــم با 
آفــات و آســیب های آن نمی توانــد همیشــه از جایــگاه مقتــدری برخــوردار بــوده، موفقیت ها 
و دســتاوردهای آن تضمیــن گــردد. ماهیــت انقاب اســامی صرفــا »دفع کننــده تهدیدات« 
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نیســت بلکــه تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل می کنــد. حتــی در مرتبــه ای باالتــر شــاهد 
»فرصــت ســازی« دســت انــدرکاران انقــاب در فضــای خاورمیانــه و جهــان هســتیم.

مخاطرات اشرافی گری و تجمل خواهی مسئوالن
رهبــر معظــم انقــاب در تشــریح ابعــاد و مخاطــرات ارتجــاع در دیــدار 29 بهمــن فرمودنــد: 
»یکــی از مهم تریــن آفتهــای همــه ی انقابهــا ارتجــاع اســت. ارتجــاع یعنــی چــه؟ یعنــی 
ایــن حرکتــی کــه انقــاب شــروع کــرده بــود و ملّــت داشــتند در ایــن مســیر بــا نیــروی 
انقابــی و بــا ســرعت حرکــت مــی کردنــد، در یــک جاهایــی سســت بشــوند، بعــد متوّقــف 
ــد؛ ایــن ارتجــاع اســت؛ ارتجــاع یعنــی برگشــت. همــه ی انقابهــای  بشــوند، بعــد برگردن
بــزرگ تاریــخ کــه مــا آنهــا را می شناســیم - مثــل انقــاب فرانســه، مثــل انقــاب روســیه 
و انقابهایــی کــه در کشــورهای آفریقــا و آمریــکای التیــن و جاهــای دیگــر اتّفــاق افتــاد 
تقریبــاً بــدون اســتثنا در ســالهای اّول عمــر خودشــان بــه ایــن بلّیــه دچــار شــدند؛ اینکــه 
چهــل ســال بگــذرد و شــعارهای انقــاب دســت نخــورد، تــکان نخــورد، در هیچ کــدام از 
ایــن انقابهــا وجــود نــدارد؛ مــا توانســتیم ایــن شــعارها را حفــظ کنیــم. اّما خطرناک اســت؛ 

مــن وظیفــه دارم خطــر را بــه مــردم عزیزمــان بگویــم. 
مــا اگــر بــه ســمت اشــرافیگری حرکــت کردیــم، ایــن رفتــن بــه ســمت ارتجــاع اســت؛ 
اگــر بــه جــای توّجــه بــه طبقــه ی ضعیــف، دل ســپرده ی طبقــات مرّفــه و زیاده خــواه در 
کشــور شــدیم، ایــن حرکــت بــه ســمت ارتجــاع اســت؛ اگــر بــه جــای تکیــه ی بــه مــردم 
بــه خارجی هــا تکیــه کردیــم، امیدمــان را بــه بیگانه هــا بســتیم، ایــن حرکــت در ســمت 
ارتجــاع اســت؛ ایــن نبایــد اتّفــاق بیفتــد. نخبــگان جامعــه بایــد حواسشــان باشــد، مدیــران 
جامعــه بایــد حواسشــان باشــد. مدیــران کشــور بایــد بشــّدت مراقبــت کننــد، مــردم هــم 
نــگاه کننــد، بــا حّساســّیت دنبــال کننــد رفتــار ماهــا را، رفتــار مدیــران را؛ بــا حّساســّیت. 
ارتجــاع چیــز خطرناکــی اســت. ارتجــاع وقتــی اتّفــاق می افتــد، معنایــش ایــن اســت کــه 
ــوض  ــد، راه را ع ــوض کرده ان ــا خــط را ع ــد اّم ــِر کارن ــابق س ــِی س ــای انقاب ــان آدمه هم
کرده انــد؛ کأنـّـه انقــاب شــده بــود بــرای اینکــه آنهــا برونــد و مــا بیاییــم ســِر کار! بــرای این 
]کار[ کــه انقــاب نشــد؛ انقــاب یعنــی دگرگونــی، انقــاب یعنــی تغییــر مســیر، انقــاب 
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یعنــی یــک هدفهــای واالئــی را در نظــر گرفتــن و بــه ســوی آنهــا حرکــت کــردن؛ اگــر از 
ایــن هدفهــا فرامــوش کردیــم، دیگــر انقــاب نیســت.«

 یکــی از اهــداف اصلــی انقــاب اســامی کــه بــر پایــه آموزه هــای دینــی بنانهــاده شــده 
و قوانیــن و محورهــای آن برگرفتــه از ســنت پیامبــر و ســیره ائمــه اطهــار)ع( اســت، محــو 
ــام  ــه از نظ ــات برگرفت ــاس، صف ــن اس ــر همی ــت؛ ب ــوده اس ــی ب ــر طاغوت ــوت و تفک طاغ
طاغوتــی از قبیــل تجمل گرایــی، اشــرافیگری، ویژهخــواری، ســهمخواهی و زیــاده طلبــی 
در زمــره مذموم تریــن رفتارهــای کارگــزاران نظــام اســامی برشــمرده شــده و رهبــر حکیــم 
انقــاب نیــز علی الــدوام، مســئوالن را در تمــام رده هــای حاکمیتــی، از ایــن صفــات ناپســند 
ــا معیارهــای  ــذا یکــی از ماک هــای اصلــی ســنجش مســئولین ب ــر حــذر داشــته اند. ل ب

انقــاب، شــیوه زندگــی و نــوع رفتــار آنــان بــا مــردم اســت.
مســئوالن و مدیــران جامعــه بــه هــر میــزان کــه بــه معیارهــای انقابــی پایبنــد باشــند، بــه 
همــان انــدازه از صفــات مغایــر بــا آرمان هــای انقــاب فاصلــه گرفتــه و خــود را بــا ارزش هــای 
اســامی و انقابــی هماهنــگ خواهنــد ســاخت و هــر مقــدار کــه تجمل گرایــی و اشــرافی 
گــری در ســبک زندگــی شــخصی و اداری آن هــا رخنه کــرده باشــد از آرمان هــا و ارزش های 
انقابــی دور می شــوند. درســت بــه همیــن علــت اســت کــه آن دســته از دســت اندرکاران 
نظــام کــه از فرصــت خدمتگــزاری بــه مــردم، بــرای ثروت انــدوزی سوءاســتفاده می کننــد، 
به تدریــج از عامــه مــردم کــه دغدغــه انقابــی دارنــد، فاصلــه گرفتــه و وجهــه همــت خــود 

را بــرآورده ســاختن نیازهــا، توقعــات و مطالبــات طبقــه مرفــه جامعــه قــرار می دهنــد.
در چنیــن شــرایطی، مــردم حــس می کننــد مواضــع و اظهــارات برخــی کــه علی القاعــده 
بایــد بــه دنبــال بــرآورده کــردن نیازهــای اساســی آنــان باشــند، کمتریــن ســنخیتی بــا 

ــان نیســتند. ــان نداشــته و قــادر بــه درک شــرایط آن خواســته های آن
ــه اشــرافی گــری،  دردناک تــر از ایــن حالــت، آن اســت کــه ثروت انــدوزان و متجاهریــن ب
ــی و  ــن قشــر مدع ــری ای ــر بکارگی ــره کشــور معرفی شــده و ب ــه و ذخی ــوان گنجین به عن
همیشــه طلبــکار در مناصــب مدیریتی، اصــرار شــود!. در این صــورت، خطری که ســکان دار 
انقــاب در اظهــارات حکیمانــه خــود بــه آن اشــاره داشــتند، اتفــاق افتــاده، اعتماد مــردم به 
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مســئوالن کاهش یافته و میان مردم و مســئولین، شــکاف ایجاد خواهد شد.
 اگــر اولیــن نتیجــه تفکــر اشــرافی و تجمل گرایــی را بی توجهــی به قشــر ضعیــف و محرومان 
جامعــه بدانیــم، یقینــاً ســخنی به گــزاف نگفته ایــم. ایــن قشــر، بنابــر توصیف امــام راحــل )ره(، 
»ولی نعمتــان انقــاب« هســتند و در تمــام بزنگاه هــای انقــاب، بــه دور از تزویــر و خودنمایــی 
ــدازه ای کــه برخــی  ــه به ان ــان از معیشــت عزتمندان ــی ســهم آن در صــف اول ایســتاده اند ول

بــرای رفــاه حداکثــری قشــر برخــوردار جامعــه تــاش می کننــد، ادانشــده اســت.
متأســفانه قضــاوت مــردم از توجــه بعضــی مســئولین بــه اقشــار محــروم جامعــه، قضاوتــی 
اســت کــه بــا کارگــزار تــراز انقــاب، فاصلــه ای معنــادار دارد و بایــد ایــن خطــر را جــدی 
گرفــت. صفــات برگرفتــه از نظــام طاغوتــی از قبیــل تجمل گرایــی، اشــرافی گری، 
ــزاران  ــای کارگ ــن رفتاره ــره مذموم تری ــی در زم ــهم خواهی و زیاده طلب ــواری، س ویژه خ
نظــام اســامی برشــمرده شــده اســت.  ضمــن اینکــه رفــع فقــر و محرومیــت، در شــمار 
اهــداف طــراز اول نظــام محســوب شــده و پایبنــدی بــه اصــول انقاب، بــدون مجاهــدت در 

ــت. ــوچ اس ــی پ ــی و ادعای ــخنی بی معن ــتضعفین، س ــی از مس راه محرومیت زدای
اعتماد به بیگانه؛ ضلع دیگرمثلث ارتجاع  

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در جمــع مــردم آذربایجــان شــرقی، بــاب جدیــدی در نقــد تفکــر 
غربگرایــان داخلــی گشــودند. ایشــان کــه تاکنــون بارهــا بــر اهمیــت دســت یافتن بــه »اســتقال« 
به وســیله انقــاب اســامی مــردم ایــران تأکیــد و تکیــه داشــتند، این بار بــا »ارتجــاع« معرفــی کردن 
تــاش امیــدواران بــه غــرب بــرای بازگشــت ســلطه آنــان بــر کشــور، بــه نقــد ایــن تفکــر پرداختنــد. 
ــم و  ــه خارجی هــا تکیــه کردی ــه مــردم، ب ــد: »اگــر به جــای تکیــه ب ــه انقــاب فرمودن رهبــر فرزان

امیدمــان بــه بیگانــه شــد، ایــن حرکــت بــه ســمت ارتجــاع اســت.«
در ســالیان اخیــر برخــی جریانــات داخلــی ســعی کردنــد بــا پروپاگانــدای خــاص خــود، در مقابــل 

دردناک تر از این حالت، آن است که ثروت اندوزان و متجاهرین به اشرافی 
گری، به عنوان گنجینه و ذخیره کشور معرفی شده و بر بکارگیری این 
قشر مدعی و همیشه طلبکار در مناصب مدیریتی، اصرار شود.
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ــل  ــت نقطــه مقاب ــه عقانی ــد؛ کأن ــت را مطــرح  کنن ــوم عقانی ــوان و مفه ــاب، عن ــعارهای انق ش
انقابیگــری اســت. امــا در همــان زمــان رهبــر معظــم انقــاب بــه ایــن مســأله واکنــش نشــان دادند 
و فرمودنــد: »عقانیــت واقعــی هــم در انقابیگــری اســت. نــگاه انقابــی اســت کــه می توانــد حقایــق 
را بــه مــا نشــان بدهــد. ببینیــد کــی بــود آن وقتــی کــه امــام، آمریــکا را به عنــوان شــیطان بــزرگ 
معرفــی کــرد و به عنــوان یــک موجــود یــا دولــت غیرقابــل اعتمــاد معرفــی کــرد؛ ایــن را ســال ها 
پیــش امــام بزرگــوار بــه ملــت ایــران -بــه ماهــا- یــاد داد؛ امــروز بعــد از گذشــت ســال ها، روســای 
کشــورهای اروپایــی می گوینــد آمریــکا غیرقابــل اعتمــاد اســت. آنچــه در آینــه جــوان بینــد، پیــر در 

خشــت خــام آن بینــد.«
ــعارها و  ــالف ش ــی و خ ــکار انحراف ــردن اف ــرای تئوریزه ک ــان ب ــالش غربگرای ت
ــش  ــال ها پی ــده و از س ــدود نمان ــأله مح ــن مس ــه همی ــه ب ــالب البت ــای انق آرمان ه
ــد  ــرایط جدی ــوان »ش ــلطه را به عن ــام س ــدن در نظ ــم ش ــا هض ــتند ت ــر آن هس ب
جهــان« بــه افکارعمومــی القــا کننــد و اهــداف مدنظــر خــود را بــا خدشــه دار کــردن 
عــزت و اســتقالل بــه پیــش ببرنــد. تعابیــری همچــون »آمریکایی هــا کدخــدای ده 
ــای  ــا قدرت ه ــوان ب ــر می ت ــت«، »مگ ــر اس ــتن راحت ت ــدا بس ــا کدخ ــتند، ب هس
بــزرگ درافتــاد«، جــا زدن چنــد کشــور زورگــو و مســتکبر دنیــا به عنــوان »جامعــه 
ــراد و  ــن اف ــا ای ــت. ام ــوده اس ــه ب ــن برنام ــای ای ــه پازل ه ــل« و... ازجمل بین المل
ــود بازهــم ســلطه طلبی و تأییــد  ــرار ب ــد کــه اگــر ق ــات هرگــز پاســخ ندادن جریان
برتــری ایــن کشــورها توســط ایــران بــه رســمیت شــناخته شــود، اساســا چــرا مردم 

ــد؟! ــردن افتادن ــالب ک ــال انق به دنب
تثبیت واقعیت » ما می توانیم«

ــراری  ــد از آن به عنــوان ریشــه و علت العلــل و شــتاب زدگی برخــی در برق  آنچــه  کــه بای
رابطــه بــا غــرب یادکــرد، عــدم باورپذیــری ایــن عــده نســبت بــه ظرفیت هــا و توانایی هــای 
داخلــی کشــور اســت، چراکــه ازنظــر ایــن جماعــت، »مــا نمی توانیــم« و اگــر بخواهیــم از 

قافلــه علــم و پیشــرفت عقــب نمانیــم، بایــد بــه قدرت هــای پوشــالی دنیــا تکیــه کنیــم.
 بــا اینکــه عقــا و اندیشــمندان دنیــا همگــی از شــتاب علمــی ایــران در حوزه هایــی کــه 
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پیش ازایــن، حیــاط خلــوت علمــی غــرب بــه شــمار می آمــد، در حیــرت  و شــگفت زده اند، 
ولــی هســتند کســانی کــه ایــن پیشــرفت ها را بــاور ندارنــد و نمی خواهنــد بپذیرنــد کــه 
ــای تاریخــی خــود در ســده های گذشــته را  ــه برکــت انقــاب اســامی، ضعف ه ــران ب ای
ــد  ــور مانن ــروز کش ــاز ام ــای موردنی ــتقال در حوزه ه ــا اس ــرده و ت ــران ک ــرعت جب به س

اقتصــاد، فاصلــه چندانــی نــدارد. 
 ازایــن رو، رســالت تاریخــی مســئولین، دســت اندرکاران، نخبــگان، رســانه ها و همــه اقشــار 
تأثیرگــذار کشــور در برهــه کنونــی، تکــرار و تثبیــت واقعیــت  »مــا می توانیــم« و »عــوض 
نکــردن پــای قدرتمنــد خــود بــا عصــای بیگانه« اســت. کشــوری کــه در اوج هجمــه نظامی 
در جنــگ تحمیلــی موفــق شــد تــا نیازهــای تســلیحاتی و اقتصــادی خــود را تــا حــد تــوان 
رفــع کنــد و پیــروز میــدان  هــم باشــد، امــروز و در شــرایطی کــه بــه قــدرت اول منطقــه 
ــی،  ــیل های درون ــه از پتانس ــتفاده عالمان ــا اس ــد ب ــاً می توان ــاً و یقین ــده، حتم تبدیل ش
بی نیــاز از قدرت هــای خدعه گــر بــه رفــع مبنایــی مشــکات اقتصــادی خــود بپــردازد و در 
کســوت یــک قــدرت فرامنطقــه ای نیــز ظاهــر شــود؛  امــری کــه محقــق شــدن آن، منــوط 

بــه قطــع امیــد از غــرب و افزایــش خودبــاوری اســت.
ــوار، مســئله ی  ــام بزرگ ــام و شــعارهای ام ــی مطرح شــده ی به وســیله ی ام ــه ی مبان ازجمل
مردم ســاالری بــود؛ یعنــی اختیــار حاکمّیــت کشــور در دســت مــردم باشــد؛ مــردم انتخــاب 

کننــد، مــردم بخواهنــد، مــردم اراده کننــد؛ در همــه ی عرصه هــای زندگــی.  
ــه مــردم مــی  ــود؛ یعنــی اینکــه ب ــت ب ــاوری ملّ یکــی از شــعارهای امــام مســئله ی خودب
گفــت و تکــرار مــی کــرد کــه شــما مــی توانیــد، شــما قادریــد؛ در علــم، در صنعــت، در 
کارهــای اساســی، در اداره ی کشــور، در مدیریـّـت بخشــهای مهّم کشــور، در اقتصــاد و غیره، 
شــما قــادر هســتید خودتــان روی پــای خودتــان بِایســتید. اینهــا جّذابّیــت های شــخصّیت 
امــام بــود کــه توانســت جوانهــا را جــذب کنــد. و جوانهــا آمدنــد بــه نهضــت امــام بزرگــوار 

پیوســتند، انقــاب بــه پیــروزی رســید.
 رهبــر معظــم انقــاب در ســخنرانی 29 بهمــن در بیــان ایــن نکتــه کــه برای حفــظ انقاب 
بایــد کشــور را از افتــادن در دام وابســتگی بــه خارج بازداشــت، چــه به لحاظ اقتصــادی و چه 
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بــه لحــاظ هــای دیگــر، بــا ذکــر مثالــی از یــک کشــور خارجــی کــه در اتــکای بــه بیگانگان 
دچــار معضــات اقتصــادی بدتــری شــد، متذکــر شــدند کــه در برجــام نیــز اتکای بــه خارج 
بــرای کشــور ســودی نداشــت: »یــک مســئله ی مهّمــی کــه امــروز مطرح اســت، مســئله ی 
اقتصــاد اســت؛... بــرای اصــاح اقتصــاد کشــور چــه کار بایــد کــرد؟ یــک راه تکیــه ی بــه 
مــردم اســت... معنــای اقتصــاد مقاومتــی، محصــور شــدن و زندانــی شــدن در داخل کشــور 
نیســت؛ نیاینــد بگوینــد کــه »مــا می خواهیــم بــا دنیــا ارتبــاط داشــته باشــیم«! خــب، در 
اقتصــاد مقاومتــی ارتبــاط بــا دنیــا وجــود دارد؛ منتهــا گفتــه می شــود کــه اعتمــاد بایســتی 
ــزا و برونگــرا. جوشــش حرکــت اقتصــادی از درون کشــور  ــه مــردم باشــد؛ اقتصــاد درون ب
اســت؛ اســتعدادهای مــردم، امکانهــای مــردم، ســرمایه های مــردم... حــوادث عبرت انگیــزی 
در این زمینــه اتّفــاق افتــاده اســت. در همیــن تهــران، رئیــس یکــی از کشــورهای معــروف 
منطقــه - کــه دیگــر نمی خواهــم اســم بیــاورم؛ یکــی از کشــورهای بالّنســبه پیشــرفته ی 
آســیا کــه واقعــاً پیشــرفتهای اقتصــادی خیلــی خوبــی داشــت و رشــد بــاالی اقتصــادی 
داشــت- حــدود دوازده ســال، ســیزده ســال قبــل از ایــن، اینجــا آمــد و بــا بنــده ماقــات 
کــرد؛ آنوقتــی بــود کــه آن زلزلــه ی اقتصــادی بــزرگ در کشــورهای شــرق آســیا به وجــود 
آمــده بــود؛ ایــن )فــرد( رئیــس یکــی از همان کشــورها بــود. آمــد پهلــوی مــن؛ وارد اتاق که 
شــد، جــزو اّولیــن کلماتــش ایــن بــود کــه گفــت »مــا در یــک شــب گــدا شــدیم.« اقتصــاد 
وقتــی وابســته ی بــه ســرمایه و اراده ی یــک ســرمایه دار یهــودی و غربــی و آمریکایی اســت، 
ــا نشــاِط اقتصــادی و دارای رشــد اقتصــادی  ــک کشــورِ ســِرپای ب اینجــوری می شــود. ی
بــاال، رئیســش بــه مــن می گویــد کــه مــا در یــک شــب گــدا شــدیم! اتـّـکاء بــه خــارج ایــن 
اســت. مــا خودمــان اتـّـکاء بــه خارجیهــا را در قضیــه ی برجــام مشــاهده کردیــم؛ در قضیه ی 
مذاکــرات هســته ای اعتمــاد کردیــم بــه این هــا و از اعتمادمان ســودی نبردیم. خوشــبختانه 
مــن می بینــم مســؤوالن کشــور برخوردهــای خوبــی دارنــد و مــن واقعــاً بایــد تشــّکر کنــم 
از وزیــر خارجه مــان؛ برخــوردش بــا خباثــت آمریکاییهــا و بــا یکــی بــه نعــْل یکــی بــه میــخ 
زدِن اروپاییهــا، برخــورِد بســیار خــوب و قاطعــی بــوده اســت؛ بعضــی اش پخــش شــده و 
بعضــی اش هــم پخــش نشــده اســت کــه مــا اّطــاع داریــم؛ برخــورد خیلــی قــوی و خوبــی 
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ــی را بایــد نشــان بدهنــد  کردنــد. بلــه، راه همیــن اســت؛ بایــد برخــورد کننــد؛ عــّزت ملّ
در ارتباطــات خارجــی. تکیــه ی بــه بیگانــه، خطرنــاک اســت؛ تکیــه ی بــه بیگانــه موجــب 
می شــود کــه بیگانــه بــا انــواع ُطــرق بــر سرنوشــت کشــور به تدریــج مســلّط بشــود؛ تکیــه 
نبایــد کــرد بــه بیگانــه. از بیگانــه بهــره بایــد بــرد، اســتفاده بایــد کــرد، )ولــی( تکیــه ی بــه 
او نبایــد کــرد، اعتمــاد بــه او نبایــد کــرد. ایــن از جملــه ی مســائل بســیار مهّمــی اســت کــه 

حقیقتــاً بایســتی همــه ی مســؤولین کشــور بــه آن توّجــه داشــته باشــند.«
در اندیشــه بلنــد بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســامی و همچنیــن در نــگاه رهبــر معظــم 
انقــاب، نقطــه عزیمــت هــر گونــه پیشــرفت و بالندگی کشــور در ســایه اســتحکام ســاختار 
درونــی، بــا تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ملــی و بهــره گیــری هرچــه بیشــتر از ظرفیــت هــای 

داخلــی نهفتــه اســت.
 تأکیــد هــای مکــرر امــام خامنــه ای ) مد ظلــه العالی( در ســالهای اخیــر بر مقوله اقتصــاد مقاومتی 
و ابــاغ سیاســتهای کان کشــور در ایــن بــاره و نیــز اصــرار معظــم لــه بــر ضــرورت تقویــت 
ســاختار درونــی حاکمیــت، مؤیــد خــرد ورزی وعقانیــت سیاســی و اقتصــادی ایشــان در 
تعییــن راهبــرد پیشــرفت همــه جانبــه کشــور در ابعــاد مختلــف، مبتنی بــر اصول اساســی 
انقــاب، قانــون اساســی و شــرایط داخلــی و اقدامــات خصمانــه جبهــه بیرونــی معانــدان بــر 

علیــه نظــام جمهــوری اســامی می باشــد.
 بــه عنــوان مثــال ایشــان دردیــدار فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در تبییــن 
اســتحکام بخشــی مــی فرماینــد: » مــا داریــم بــا منطــق پیــش میرویــم، بــا محاســبه ی 
علمــی پیــش میرویــم؛ طــرف مقابــل مــا دچــار ضعــف هــای روزافــزون و تناقــض هــای 
ــد  ــا دارن ــّدن؛ آنه ــی آن تم ــاخِت درون ــودِن س ــش ب ــِط فاح ــر غل ــت به خاط ــی اس درون
عقب نشــینی مــی کننــد - البّتــه الزم نیســت بــه ایــن عقب نشــینی اعتــراف کــرده باشــند 
ــن  ــه ای ــع قضّی ــده بشــود - واق ــا دی ــه طــور محســوس و واضحــی در حرفهــای آنه ــا ب ی
اســت، حقیقــت قضّیــه ایــن اســت. وقتــی یــک ملّتی بــا محاســبه ی درســت، بــا پیداکردن 
نقطــه ی صحیــح کار، کار را پیــش مــی بــرد، قطعــاً بــه نتایــج مطلــوب خواهــد رســید. مــا 

گفته ایــم »ســاخت درونــی نظــام« بایــد اســتحکام پیــدا کنــد؛ مــا گفته ایــم »علــم« 
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بایســتی رشــد پیــدا کنــد؛ مــا گفته ایــم »تولیــد داخلــی« بایســتی اســاس کار باشــد؛ مــا 
گفته ایــم »نــگاه خوشــبینانه بــه اســتعداد بومــی کشــور« بایســتی جّدی باشــد، اســتعدادها 
ــه  ــه ی ب ــا تکی ــی کار اســت. وقتــی کشــوری ب ــا پایه هــای اصل ــد؛ اینه ــدا کن ــرورش پی پ
اســتعدادهای درونــی، بــا تکیــه ی بــه ابتــکار نیــروی انســانی خــود، بــا تکیــه ی بــه علــم 
و دانــش خــود، بــا تکیــه ی بــه ایمــان خــود و بــا اتّحــاد حرکــت میکنــد، قطعــاً بــه نتایــج 

مطلــوب خواهــد رســید.
ــه اینکــه ایــن آینــده زود  بنابرایــن مــا تردیــدی نداریــم کــه آینــده ی روشــنی داریــم؛ البّت
باشــد یــا دیــر باشــد، دســت مــن و شــما اســت. اگــر خــوب حرکــت کنیــم، آینــده زودتــر 
خواهــد رســید؛ اگــر چنانچــه تنبلــی و کوتاهــی و خودخواهــی و دنیاپرســتی و دل دادن بــه 
ایــن ظواهــر، چشــم مــا را یــک قــدری پـُـر کنــد، ســاقط کنــد مــا را، در درون خودمــان ریزش 
- چــه ریــزش شــخصی در درون، چــه ریــزش اجتماعــی - پیــدا بکنیــم، البّتــه دیرتــر بــه 
دســت خواهــد آمــد؛ اّمــا بــدون تردیــد بــه دســت خواهــد آمــد و ایــن بــه برکــت مجاهــدت 
هــا و فداکاری هــا اســت کــه بحمــداهلل در میــدان فــداکاری هــم شــماها فّعــال بودیــد، خــوب 

بودیــد، حرکــت درخشــانی کردیــد، در آینــده هــم ان شــاءاهلل همین جــور خواهــد بــود.«
استحکام بخشی؛ رمز مقابله با دشمنی ها

همچنیــن معظــم لــه در دیــدار ســال گذشــته بــا مــردم آذربایجــان، عــاج مقابلــه ي بــا 
دشــمنان مــردم و نظــام اســامي را اســتحکام بخشــي ســاخت درونــي قــدرت دانســتند و 
ــا  ایــن دشــمني ]آمریکایي هــا[ هــم فقــط یک چیــز اســت و  فرمودنــد: »عــاج مقابلــه ب
آن، تکیــه ي بــه اقتــدار ملـّـي و بــه تــوان داخلــي ملـّـي و مســتحکم کــردن هرچــه بیشــتر 

بنابراین ما تردیدی نداریم که آینده ی روشنی داریم؛ البّته اینکه این آینده زود باشد یا دیر 
باشد، دست من و شما است. اگر خوب حرکت کنیم، آینده زودتر خواهد رسید؛ اگر چنانچه 
تنبلی و کوتاهی و خودخواهی و دنیاپرستی و دل دادن به این ظواهر، چشم ما را یک قدری 
پُر کند، ساقط کند ما را، در درون خودمان ریزش - چه ریزش شخصی در درون، چه ریزش 

اجتماعی - پیدا بکنیم، البّته دیرتر به دست خواهد آمد؛ اّما بدون تردید به دست خواهد 
آمد و این به برکت مجاهدت ها و فداکاری ها است.
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ســاخت درونــي کشــور ]اســت[. هرچــه در ایــن زمینــه مــا کار بکنیــم، کــم اســت«. در 
واقــع تأکیــد معظــم لــه بــر اســتحکام بخشــي درونــي در ادامه سلســله تأکیــدات ایشــان در 
ارتبــاط بــا ایــن مقولــه بســیار مهــم اســت کــه در بیانــات قبلــي شــان آن را »راه حــل اصلي 
مشــکات کشــور«، »الزمــه موفقیــت دیپلماســي«، »الزمــه اقتــدار بیــن المللــي نظــام« و... 
دانســتند. در واقــع توجــه ایشــان بــر تقویــت و اســتحکام ســاخت درونــي از ایــن منطــق 
قرآنــي ناشــي مــي شــود کــه مــي فرمایــد: »ان اهلل الیغیــروا مــا بقــوم حتــي یغیــرو مــا 
بانفســهم« یعنــي ایــن آیــه شــریفه، منشــأ تحــول جوامــع را عوامــل درونــي همــان جامعــه 
مي دانــد و ایــن نکتــه را گوشــزد مي کنــد کــه عوامــل صعــود یــا ســقوط هــر جامعــه اي را 

بایــد در درون همــان جامعــه جســتجو کــرد.
ایــن توجــه و تأکیــد براســتفاده از ظرفیــت هــاي درونــزاي داخلــي و تقویت ســاخت دروني 
همچنیــن گویــاي ایــن واقعیــت بســیار مهــم اســت کــه »جوهــر و طبیعــت پدیده هــا مهم 

تــر از محیــط آنهاســت« و بــه تعبیــر اقبــال الهوري؛
خدا آن ملتي را سروري دادکه تقدیرش به دست خویش بنوشت
به آن ملت سر و کاري ندارد، که دهقانش براي دیگران کشت

بنابرایــن نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه تــا بــه میــزان الزم در درون قــوت و انســجام 
نداشــته باشــیم و تــا زمانــي کــه تأکیدمــان بــر اســتفاده و بهــره وري از ظرفیت هــا، امکانات 
و اســتعدادهاي درونــي نباشــد، اســتفاده از امکانــات خارجــي تنهــا در حکــم یــک داروي 
مســکن خواهــد بــود کــه اگــر چــه درد را بــه طــور موقــت از بیــن مــي بــرد امــا براي ریشــه 

کــن کــردن و از بیــن بــردن کامــل درد بایــد چــاره اي دیگــر اندیشــیده شــود. 
حتــي از منظــر کارشناســان، اســتفاده از امکانــات و ظرفیت هــاي خارجــي زمانــي مي توانــد 
مفیــد باشــد کــه مــا در درون از انســجام و اســتحکام برخــوردار باشــیم. بــه عبــارت دیگــر، 
بــه میزانــي کــه از اســتحکام و قــدرت بیشــتري در درون برخــوردار باشــیم، بــه همــان میزان 
مي توانیــم از امکانــات خارجــي بهــره ببریــم. بنابرایــن توجــه و تأکیــد بــر اســتحکام بخشــي 
ســاخت درونــي نــه تنهــا بــه معنــاي نفــي و طــرد اســتفاده از امکانــات بیــن المللــي نیســت 
بلکــه حتــي شــرط توفیــق در اســتفاده از ایــن ظرفیــت هاســت. کمــا اینکــه مقــام معظــم 
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رهبــري در ایــن رابطــه مــي فرماینــد: »نمــي گوییــم از اینهــا اســتفاده نکنید، اما مــي گوییم 
اطمینــان نکنیــد، اعتمــاد نکنیــد، چشــم بــه آنجــا ندوزیــد، چشــم بــه داخــل بدوزیــد«.

ویژگی های جامعه مستحکم از نگاه رهبر انقالب
  رهبــر انقــاب در ســالگرد رحلــت حضــرت امــام رحمــه اهلل علیــه، چنــد ویژگــی جامعــه ای 
کــه اســتحکام درونــی پیــدا کــرده را ذکــر مــی کنند. جامعــه ی مســتحکم، جامعه ای اســت 
کــه در قالــب شــخصیت حضــرت امــام رحمــه اهلل علیــه تبلــور یابــد و دارای ســه عنصــر 
باشــد: مؤمــن، متعبــد و انقابــی. اگــر جامعــه ی مــا بــه مظهــری از ایمــان و تعبــد و انقابی 
گــری رســید، بــا شــاخصه ی عقانیــت و اعتمــاد، ایــن جامعه مــی تواند براســاس اســتحکام 

قــدرت درونــی پیــش بــرود.
ــم از  ــد کــه اع ــی گــری ای را ذکــر مــی کنن ــر معظــم انقــاب ویژگــی هــای انقاب رهب
ارزش هــای نظــام اســت. مــا هرچــه بــه ایــن ارزش هــا نزدیــک تــر و پایبندتــر شــویم و از 
پراگماتیســم و عمــل گرایــی صــرف، دوری کنیــم، اســتحکام جامعــه بیشــتر مــی شــود. در 
راســتای تحقــق ارزش هــا، اهدافــی داریــم کوتاه مــدت و بلندمــدت. هدف گیــری بلندمدت 
مــا احیــای تمــدن اســامی و هــدف گیــری کوتــاه مــدت مــا، تحقــق دولت اســامی اســت. 
ایــن هــدف گیــری بســیار مهم اســت. اینکه فضــای دولتمــردان و مســئولین ما چگونــه و در 
چــه جهتــی شــکل مــی گیــرد، تأثیــر مســتقیم در تحقــق اهــداف دارد. پایبندی مســئولین 
بــه ارزش هــا یــا در نقطــه ی مقابــل عمــل گرایــی افراطــی و رفتــار مبتنــی بــر فایــده مندی 
شــخصی آن هــا، مــا را در تحقــق هــدف هــا و دســتیابی بــه قــدرت مــادی و بــه خصــوص 

قــدرت معنــوی، دچــار مشــکل مــی کنــد. نظیــر آنچــه در جنــگ احــد اتفــاق افتــاد.
شــاخصه ی دوم انقابــی گــری، اســتقال اســت. اســتقالی کــه اگــر باشــد، جمهوریــت و 
اســامیت تأمیــن خواهــد شــد. اســتقال بــه بیــان رهبــر انقــاب، آزادی و جمهوریــت در 
مقیــاس یــک ملــت اســت. شــاخص بعــدی جهــاد کبیــر اســت؛ »نــه« ی بــا صراحــت و 
درایــت بــه دشــمن. ایــن بایــد برایمــان مهــم باشــد کــه چقــدر نســبت بــه نــه گفتن هــا به 
دشــمن بیرونــی، دشــمنی کــه دشــمنی او محــرز اســت، حساســیت نشــان مــی دهیــم. در 
نهایــت، تقــوای سیاســی و اجتماعــی در جامعــه ای کــه مــی خواهــد مســتحکم و قدرتمند 
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باشــد، دارای اهمیــت اســت. البتــه تقــوای دینــی را برخــی اظهــار مــی دارنــد کــه قابــل 
ســنجش نیســت، درصورتــی کــه مــی تــوان تقــوا را در جامعه ســنجید. شــما میــزان امانت 
و صداقــت را اجمــاالً در جامعــه ماحظــه کنیــد. دو مبنــای بســیار خوبــی اســت کــه تقــوا 
در جامعــه وجــود دارد یــا خیــر. خروجــی عینــی تقــوا، امانتــداری و صداقــت اســت. اگــر 
مــی خواهیــد بدانیــد دولتمــردی تقــوای سیاســی دارد، بایــد ببینید امانتدار اســت یــا خیر. 
امانــت او هــم رأی و اعتمــاد مــردم اســت و یــا بــا مــردم صــادق اســت یــا خیر. همیــن جور 

افــراد و گــروه هــای مختلــف را مــی تــوان عینــی بررســی کــرد.
ایــن شــاخص هــای انقابــی گــری مــی تواننــد هــم افزایــی داشــته باشــند. از درون ایــن 
هــم افزایــی مــی توانیــم فضــای قابــل دسترســی را بــرای قــدرت ایجــاد کنیــم. در تعریفــی 
از قــدرت اجتماعــی کــه در قــرآن آمــده، نکتــه ی بســیار جالــب ایــن اســت که تعــداد کمی 
در مقابــل افــراد بســیاری پیروزنــد؛ یعنــی یــک حرکــت ما بیســت برابــر ضربه خواهــد زد و 
قدرتمندتــر خواهیــم شــد. بــه شــرطی کــه مؤلفــه هــا و جــان مایــه هــای معنــوی قــدرت 
در آن لحــاظ شــود. توصیــه بــه مؤلفــه هــای معنــوی قــدرت در بیــان حضــرت امیــر بــه 
والیــان خــود بســیار پررنــگ اســت. امــام علــی علیــه الســام به عنــوان یــک سیاســت مدار 
برجســته در طــول تاریــخ بشــریت کــه توانســت اخــاق و سیاســت را در کنــار هــم قــرار 
دهــد، اولیــن سفارشــی کــه بــه مالــک مــی کنــد تقواســت، درحالــی کــه مــا فکــر مــی کنیم 
اول بایــد ســخن از مالیــات و ملزومــات نظامــی گــری و... بگویــد. چــرا حضــرت امیــر علیــه 
الســام توصیــه بــه تقــوا مــی کنــد؟ چــون تقــوا قــدرت تولیــد می کنــد. تقــوا قــدرت اجتماعی 

ایجــاد مــی کنــد. ایــن هــا شــنیدنی نیســت، بلکــه چشــیدنی اســت.
ــوا اعتمــاد  ــم، تق ــه بنگری ــن مقول ــه ای ــادی اســت هــم اگــر ب ــدرت م ــرم کــه ق ــدرت ن از منظــر ق
عمومــی را بــه حاکمــان جلــب مــی کنــد و ســرمایه ی اجتماعــی حاکمــان را بــاال مــی بــرد. ســرمایه 
ی اجتماعــی ســرمایه ی ذی قیمتــی اســت کــه مولــد قــدرت اســت. در زمانــه ی مــا امــام رحمــه اهلل 
علیــه دقیقــاً قــدرت تقــوا را در جامعــه بــروز و ظهــور دادنــد. آنجا کــه می فرماینــد دنیا در دســت من 
اســت، امــا اختیــار دســت مــن بــرای خــودم نیســت. مفاهیــم و موضوعــات قرآنــی را در نظــرگاه رهبر 
انقــاب بایــد بــا یــک خوانــش اجتماعــی و سیاســی کــه مبتنــی بــر تفاســیر اســت، در نظــر گرفــت. 
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ایــن هــا مــی تواننــد فضــای جدیــدی بــرای تولیــد علــم و قــدرت مبتنی بــر محبــت و اطاعــت ایجاد 
کننــد و اســتحکام درونــی قــدرت هــم از درون آن هــا شــکل مــی گیــرد.

اســتحکام ســاخت درونــی نظــام روی دیگــر ســکه کاهــش اثــر اقدامــات دشــمن اســت. آنچــه کــه 
ــم از آن اســتفاده می کنــد ضعف هــای  ــب تحری ــودن اقدامــات خــود در قال ــرای اثرگــذار ب دشــمن ب
ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت. بــا تمرکــز بــر آنهــا اســت کــه آمریــکا می توانــد مشــکات زیــادی 
بــرای ایــران ایجــاد کنــد. ضعف هایــی ماننــد وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه پــول نفــت،  عــدم شــفافیت 
اطاعــات در نظــام اقتصــادی، عــدم رونــق داشــتن تولیــد ملــی، وابســتگی در تامیــن کاالهای اساســی 
بــه خــارج و ... تــا زمانــی کــه ایرادهــای ســاختاری اقتصــاد ایــران برطــرف نشــود، مذاکــره بعیــد اســت 
کــه نتیجــه مطلوبــی بــرای ایــران داشــته باشــد. مذاکــره در ایــن شــرایط یــک مذاکــره از باال بــه پایین 
خواهــد بــود کــه دو نتیجــه بــرای آن متصــور اســت. یکــی رســیدن بــه توافــق اســت کــه بــه نظــر 
می رســد ایــن توافــق محتمــل بیشــتر بــه ســمت منافــع آمریــکا باشــد تــا ایــران. چــرا کــه آمریــکا 
خــود را در موضــع برتــر قــرار می بینــد و بــه دنبــال کســب امتیــازات بیشــتری اســت. بــه طــور قطــع 
ایــن نــوع توافــق مخالفــان زیــادی در داخــل کشــور خواهــد داشــت و بعید اســت در کشــور اجماعی بر 
روی آن صــورت پذیــرد. حالــت دوم عــدم توافــق اســت کــه در نتیجه آن طبیعی اســت آمریــکا اقدامات 
خــودش را تشــدید کنــد. چــرا کــه آنهــا را موثــر می دانــد و مســیر تحریــم را مســیری می داند کــه او را 
بــه هــدف خــودش کــه مهــار ایران اســت می رســاند. یعنــی در هــر دو صــورت مذاکــرات دســت آوردی 
بــرای کشــور نخواهــد داشــت مگــر اینکــه در طــول فراینــد ایــن مذاکــرات دولــت بــا کمــک ســایر 
نهادهــا بتوانــد گــره مشــکات اقتصــادی را برطــرف کــرده و در نتیجــه آن اثــرات اقدامــات خصمانــه 

دشــمن را کاهــش دهــد تــا مجبــور نباشــد کــه امتیازدهــی زیــادی داشــته باشــد.
پایان سخن

بــه هــر حــال، از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری پایــه اصلــی حرکــت کشــور بــه ســوی وضــع مطلــوب 
و توفیــق در حــل مشــکات کشــور بیــش از آنکــه بــر اســتفاده از ظرفیــت هــا و امکانــات خارجــی 
مبتنــی باشــد، بــر انســجام و اســتحکام درونــی و تمرکــز انــرژی در داخــل کشــور بنــا نهــاده شــده 
اســت و حتــی از منظــری، شــرط توفیــق در اســتفاده از امکانــات و راهکارهــای خارجــی نیز بــه میزان 
انســجام و اســتحکام درونــی کشــور بســتگی دارد. ایشــان، عناصــر ایــن اســتحکام را دو دســته عناصر 
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مــی داننــد؛ عناصــر همیشــگی و عناصــر فصلــی. از جملــه عناصــر همیشــگی بایســتی به عزم راســخ 
مســئوالن و مــردم بــرای حــل معضــات کشــور اشــاره کــرد و عناصــر فصلــی یعنــی آنچــه کــه در 

حــال حاضــر بــرای کشــور در اولویــت قــرار دارنــد، عبارتنــد از علــم و اقتصــاد.
  توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه تقویــت ســاخت درونــی هــر جامعــه ای زمانی میســر 
اســت کــه عناصــر اصلــی آن جامعــه یعنــی؛ فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت آن جامعــه هماهنــگ با هم 
و در کنــار هــم پیــش برونــد. بــه عبــارت دیگــر، چــون تعــادل اجتماعــی را پیــش زمینــه وقــوع هــر 
تحــول اجتماعــی دانســته انــد، بنابرایــن در گام نخســت مــی بایســت بــه ایجــاد، حفــظ و اســتحکام 
ایــن تعــادل توجــه کــرد و آن زمانــی محقــق مــی شــود کــه بــه عنــوان مثــال بــه مــوازات اقــدام در 
راســتای تحــوالت اقتصــادی، بــرای انجــام تحــوالت فرهنگــی و سیاســی همســو نیــز اقــدام کــرد و 
بالعکــس. عدالــت، کرامــت انســان، حفــظ ارزش هــا، ســعی بــرای ایجــاد برابــری و بــرادری، اخــاق و 
ــل نفــوذ دشــمن، این هــا همــه باعــث مســتحکم شــدن بنیان هــای مرصــوص  ایســتادگی در مقاب

نظــام اســامی خواهــد شــد. 
بــا شــناخت عوامــل مســتحکم نمــودن ســاخت درونــی نظــام، الزم اســت کــه مرحلــه ی بعــدی کار را 
پیــش ببریــم کــه همانــا مراقبــت و حراســت از دستاوردهاســت. اگــر مراقــب نباشــیم و از اخــاق 
ــه  قرآنــی فاصلــه بگیریــم، اگــر مردمــی بــودن مســئوالن کشــور را دســت کــم گرفتــه و ب
ــگاه کردیــم و ایســتادگی و وحــدت  مســئولیت به عنــوان یــک وســیله و یــک مرکــز ثــروت ن
مــردم و مســئولین را در مقابــل تجاوز طلبی هــای دشــمنان فرامــوش کردیــم، همــه ی این هــا 
باعــث تضعیــف ســاخت درونــی و معنــوی نظــام اســامی خواهــد شــد و آن وقــت دیگر ســاخت 
ظاهــری و حقوقــی نظــام بــه صــرف یــک پســوند اســامی بعــد از دولــت و مجلــس، کاری را از 
پیــش نخواهــد بــرد و مشــکلی را برطــرف نخواهــد نمــود. نکتــه  ی بســیار حســاس و مهمــی که 
بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه ایــن تغییــر و تبــدل ســاخت درونــی و ماهــوی در 
نظام هــا، بســیار نــرم، آرام و تدریجــی رخ خواهــد داد و ممکــن اســت زمانــی ایــن تغییــرات در 
ســاخت درونــی را متوجــه شــویم کــه دیــر شــده باشــد و کار از کار گذشــته باشــد کــه دیگر این 

ضــرر و خســران به ســختی قابــل جبــران خواهــد بــود.
برای جلوگیری از این خطر عظیم و تهی شدن ساخت درونی نظام اسامی، الزم است 
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راهبرد رهبر انقالب در تولید سرمایه اجتماعی
دکتر رضا داوری 

کــه انســان چشــم تیزبیــن و ذهــن جــوال خــود را بــه یــک منبــع الیــزال و تمام نشــدنی متصل 
نمایــد کــه آن منبــع نوبه نــو انســان را ســیراب کنــد و راه را بــه او نشــان دهــد. هرچــه انســان 
خــود را بیشــتر در مســیر جویبــار زالل قــرآن قــرار دهــد، مجهــوالت و مشــکات بیشــتری از او 
برطــرف خواهــد شــد و در نتیجــه، انســان خواهــد توانســت بــه خاطــر ایــن انــس بــا قــرآن و 
دمخــور بــودن بــا آن، از ایــن شکســت بــزرگ و اضمحــال نظــام اســامی جلوگیــری نمایــد. 

  در نــگاه رهبــر معظــم انقــاب تکیــه بــه ظرفیــت هــای درونــی بــه معنــای نادیــده گرفتــن 
امکانــات بیرونــی نیســت چنانچــه مــی فرماینــد:» تکیــه بــه ظرفّیــت درون زای کشــور اســت؛ 
ــن نیســت کــه از  ــش ای ــن معنای ــا اســت؛ ای ــه ی م ــن، توصی ــرون نباشــد. ای ــه بی نگاهمــان ب
امکاناتــی کــه در بیــرون هســت اســتفاده نکنیــم؛ ایــن دو حــرف بــا هــم اشــتباه نشــود. امیدمان 

را بــه بیــرون از ظرفّیــت داخلــی کشــور ندوزیــم.«
 ســاخت اقتــدار درونــی ملـّـت کــه در درجــه  اّول بــا ایمــان صحیــح و راســخ و بــا اتّحــاد آحــاد مــردم و با 
عمــل درســت مســئولین کشــور و بــا همراهــی مســئوالن و آحــاد مــردم و بــا تــوّکل بــه خــدای متعــال 
انجــام خواهــد گرفــت؛ یعنــی بــه کار گرفتــن عقــل و معنویـّـت و تــوّکل و حرکــت و عمــل؛ باشــک در 

اوضــاع منطقــه هــم اثــر می گــذارد، کمــا اینکــه تــا حــاال هــم اثــر گذاشــته اســت.
 بــدون تردیــد هــر یــک از عوامــل هنجــاری و نهــادی و زیرمجموعــه هــای آنهــا دارای دو نقــش مثبــت 
و منفــی هســتند و مــا بــا لحــاظ نقــش مثبــت، آنهــا را در فهرســت منابــع و لــوازم درون زای قــدرت قرار 
داده ایــم. مســلما اگــر هــر یــک از آنهــا بــا نقــش منفــی ظاهــر شــوند، کارکــردی ضــد خــود خواهنــد 
داشــت. بــه عنــوان مثــال، اگــر جایــگاه رفیــع رهبــری نظام اســامی و مصــداق عینــی آن، تقویت شــود 
و بــه مثابــه فصــل الخطــاب در جامعــه مــورد قبــول همــگان قــرار گیــرد، بــه بزرگتریــن عامــل تقویــت 

 اگر مراقب نباشیم و از اخالق قرآنی فاصله بگیریم، اگر مردمی بودن مسئوالن 
کشور را دست کم گرفته و به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت 
نگاه کردیم و ایستادگی و وحدت مردم و مسئولین را در مقابل تجاوز طلبی های 

دشمنان فراموش کردیم، همه ی این ها باعث تضعیف ساخت درونی و معنوی 
نظام اسالمی خواهد شد و آن وقت دیگر ساخت ظاهری و حقوقی نظام به صرف 

یک پسوند اسالمی بعد از دولت و مجلس، کاری را از پیش نخواهد برد.
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درونــی قــدرت تبدیــل مــی شــود؛ چنانچــه تــا کنــون ایــن گونــه بــوده اســت. امــا اگــر تضعیــف گــردد، 
از تاثیــر تعییــن کنندگــی اش کاســته خواهــد شــد. چنانچــه حضرت امــام تاکید داشــتند که پشــتیبان 
والیــت فقیــه باشــید تــا بــه مملکــت آســیب نرســد. یــا دولــت اگــر بــا اراده و خاقیــت و در راســتای 
اصــول اساســی نظــام وارد عمــل شــود، بــه عامــل مهمــی بــرای درون زایــی قــدرت تبدیــل مــی شــود 

ولــی اگــر بــا روحیــه شــاه ســلطان حســینی عمــل نمایــد مــردم را نیــز بــه انفعــال مــی کشــاند.
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ــدن  ــه بازگردان ــون ازجمل ــای گوناگ ــداف و آرمان ه ــا اه ــش ب ــال پی ــران 40 س ــاب اســامی ای      انق
مردم ســاالری دینــی بــه جامعــه، از بیــن بــردن خفقــان سیاســی، حفــظ عــزت و اقتــدار ملــی، ارتقــاء 
ــاش در راه  ــا فســاد، ت ــه ب ــارزه جــدی و قاطعان ــی، مب ــه ای و بین الملل ســطح کشــور در عرصــه منطق
پیشــرفت تکنولــوژی، اســتقال و خودکفایــی اقتصــادی، تأمیــن خودکفایــی در علــوم مختلــف، پی ریــزی 
اقتصــاد صحیــح و عادالنــه، ریشــه کن کــردن فقــر و محرومیــت، تأمیــن نیازهــای اساســی مــردم، تأمیــن 
ــت اقتصــادی، کــم  ــری از اســتثمار و بهره کشــی، تحقــق عدال ــان، جلوگی ــرای اشــتغال جوان شــرایط ب
کــردن فاصلــه طبقاتــی، رســیدگی بــه محرومــان و مســتضعفان و ... بــه پیــروزی رســید و ایــن تحــول 
بــزرگ بــه نقطــه عطــف عظیمــی در عرصــه تحــوالت منطقــه ای نیــز تبدیل شــد. در طــول چهــار دهه ای 
کــه از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ســپری می شــود، کشــور دســتاوردهای زیــادی را در زمینه هــای 
گوناگــون محقــق کــرده؛ بــه گونــه ای کــه وضعیــِت امــروز در عرصه هــای مختلــف، بــا آنچــه کــه در دوره 

رژیــم منحــوس پهلــوی شــاهد آن بودیــم، زمیــن تــا آســمان فــرق کــرده اســت.
افزایــش صــادرات غیــر نفتــی، تنــوع بخشــی بــه تولیــد ملــی و نجــات از اقتصــاد تــک محصولــی، توجــه 
گســترده بــه مناطــق محــروم و دورافتــاده، ایجــاد تحــول اساســی در امکانــات و زیرســاختهای روســتایی 
ماننــد بســط و توســعه فعالیت هــای عمرانــی و رفاهــی در ســطح روســتاها، پیشــرفت در صنایــع هوافضــا 
ــن،  ــا، راه آه ــات، جاده ه ــمگیر ارتباط ــود چش ــعه و بهب ــا، توس ــواره و هواپیم ــک و ماه ــاخت موش و س
فرودگاه هــا و بنــادر، افزایــش و توســعه ظرفیــت پاالیشــگاه ها و صنایــع گوناگــون در حــوزه نفــت و گاز، 
خودکفایــی در تأمیــن فرآورده هــای نفتــی، دســتیابی بــه انــرژی صلح آمیــز هســته ای، افزایــش عــزت و 
اقتــدار ملــی، تبدیــل کشــور بــه قــدرت منطقــه ای و یکــی از قدرت هــای جهانــی و اســتقال یافتــن از 
ــا گوشــه کوچکــی از  ــی در کشــور تنه ــراری دموکراســی و مردم ســاالری دین ــه و برق قدرت هــای بیگان

سلســله دســتاوردهای پیــروزی انقــاب اســامی در طــول 4 دهــه گذشــته اســت.
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موج نارضایتی از دستگاه های اجرایی در صفوف مردم
بــا تمامــی ایــن دســتاوردهای بزرگــی کــه نــام بردیــم، درحــال حاضر و بــا وجــود گذشــت چنددهه از 
پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، نارســایی ها، ضعف هــا و نقصان هایــی در بخش هــای مختلــف 
اجرایــی کشــور وجــود دارد کــه موجــی از دلســردی، ناامیــدی و نارضایتــی اقشــار مختلــف مــردم را با 
خــود بــه همــراه داشــته اســت. رونــد رو بــه رشــد نــرخ بیــکاری بــه ویژه طــی 5 ســال گذشــته یعنی 
ــی(  ــه العال ــه سلســله توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری )مــد ظل ــه امــروز، بی توجهــی ب ــا ب از ســال 92 ت
مبنــی بــر لــزوم حمایــت دولــت و بخش هــای ذیربــط از واحدهــای تولیــدی در راســتای تقویــت 
اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان پاشــنه آشــیل کشــور، ســهل انگاری در مبــارزه بــا فســاد، کم توجهــی 
بــه اقشــار فرودســت و نیازهــای فــوری و بــه عبارتــی بهتــر نیازهــای اورژانســی آن هــا، مماشــات بــا 
رانت خــواران و اصحــاب قــدرت و ثــروت، عــدم اهتمــام بــه معضــات اجتماعــی و فرهنگــی، نادیــده 
گرفتــن وضعیــت معیشــت اقشــار مختلــف ازجملــه بازنشســتگان و صــدور مجوزهای ســریالی برای 
مؤسســات مالــیـ  اعتبــارِی نامعتبــر و ... بخشــی از عواملــی هســتند کــه موجبــات نارضایتــی مردم 

از وضعیــت کنونــی را فراهــم آورده اســت.
درحــال حاضــر بســیاری از دســتگاه های اجرایــی کشــور از جملــه دســتگاه های دولتــی، شــهرداری ها 
و حتــی قــوه  قضائیــه در ظهــور و بــروز ایــن نارضایتــی مدنــی ســهیم هســتند، چراکــه عملکردهــای 
تمامــی ایــن دســتگاه ها بــه صــورت زنجیــره ای و سلســله وار بــه یکدیگــر متصــل اســت و هریــک از 
دیگــری تأثیــر می پذیــرد. زمانــی کــه دولــت از بــام تــا شــام شــعار افزایــش ســرمایه های خارجــی، 
ــان و  ــا جه ــبات اقتصــادی ب ــات و مناس ــش ارتباط ــت، افزای ــروش نف ــزان ف ــر شــدن می ــا براب ده ه
همچنیــن تأثیرگــذار بــودن توافــق هســته ای )برجــام( بــر روی اقتصــاد کشــور ســخن می گویــد و در 
طــرف مقابــل، بازنشســتگان بــا تأخیــر در پرداخــت حقــوق مواجــه می شــوند و در مواردی حقوقشــان 
معوقــه می شــود، بیــکاری تشــدید و رونــد ایجــاد اشــتغال ُکنــد می شــود و مؤسســات مالــیـ  اعتباری 
در روز روشــن و در مقابــل دیــدگان تمامــی دســتگاه ها و نهادهــای نظارتــِی دولتــی و قضایــی امــوال و 
دارایی هــای مــردم را بــه یغمــا می برنــد، طبیعــی اســت کــه مــردم از وضــع موجــود ناراضــی باشــند.

ــی در کشــور  ــزان و حجــم اختاس هــای مال ــی کــه می بینیــم ســخن از می در همین حــال، زمان
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در میــان مــردم بــه صــورت کامــا گســترده مطــرح می شــود، ایــن بــدان معناســت کــه آنهــا از 
ــا مفســدین اقتصــادی، دســت درازان بــه امــوال بیت المــال و  عملکــرد قــوه قضائیــه در برخــورد ب
در برخــی مــوارد افــراد موســوم بــه »یقه ســفیدان« راضــی نیســتند. هرچنــد کــه طــی ســال های 
ــا مفاســد اقتصــادی کلیــد زده و حتــی  گذشــته قــوه قضائیــه رونــد امیدوارکننــده ای را در برخــورد ب
ــه  ــوه ب ــن ق ــردم از ای ــارات م ــال، انتظ ــا این ح ــا ب ــته ام ــز گذاش ــفیدها نی ــی یقه س ــت روی برخ دس
عنــوان نهــاد و ســازماِن متولـّـِی حفــظ حقــوق آن هــا فراتــر از این هاســت و شــنیدن مســائل مربــوط بــه 
اختاس هــا و مفاســد، مســئله ای اســت کــه موجبــات آزرده خاطــری شــدید آن هــا را فراهم آورده اســت.

سرخوردگی از عملکرد دستگاه ها
ــه حــل و  ــی ب ــط در دســتگاه های اجرای ــدم توجــه مســئوالن ذیرب ــه ع ــر واضــح اســت ک ــذا پ ل
فصــل مشــکات فوق الذکــر، موجــب ایجــاد نوعــی ســرخوردگی در بخشــی از آن هــا از عملکــرد 
ایــن دســتگاه ها شــده اســت. امــروز شــاهد آن هســتیم کــه بخشــی از اقشــار مختلــف مــردم حــل 
و فصــل مشــکات خــود را از رهگــذر دســتگاه های اجرایــی کشــور جســتجو نمی کننــد و هیــچ 
امیــدی بــه تحــرک فعــال و پویــای ایــن دســتگاه ها بــرای پایــان معضاتشــان ندارنــد. علــت ایــن 
مســئله نیــز همانگونــه کــه ذکر شــد، نــه بدبینــِی مــردم از نظــام بلکــه انتقــاد از عملکرد نامناســب 
ــه  ــای جامع ــه مشــکات و چالش ه ــه رســیدگی ب ــا در زمین ــق آن ه ــه ناموف دســتگاه ها و کارنام
ــا حداقــل  ــه امیــد آغــاز زندگــی ب ــی کــه زوج هــای جــوان ب در زمینه هــای مختلــف اســت. زمان
ــه  ــور ب ــی واِم ازدواج می ایســتند و گاهــی بیــش از یــک ســال مجب ــات در صف هــای طوالن امکان
انتظــار کشــیدن بــرای رســیدن بــه وامشــان هســتند، زمانــی کــه در بســیاری از دســتگاه ها روابــط 
بــر ضوابــط چیــره اســت، زمانــی کــه بســیاری از افــراد ُمســن و بازنشســته بــرای تأمیــن مایحتــاج 
خــود مجبــور هســتند پــس از دوران بازنشســتگی نیــز کار کننــد، زمانــی کــه بــارش یــک بــرف 
ســنگین در مناطــق مختلــف کشــور در ســایه ناکارآمــدی شــهرداری  ها و قصــور آن هــا در عمــل 
بــه وظایــف و مسئولیت هایشــان مشــکات عدیــده ای را بــرای مــردم در جاده هــا و راه هــای کشــور 
اصلــی ایجــاد می کنــد، بنابرایــن نبایــد انتظــاری جــز ســرخوردگی مــردم از دســتگاه های مختلــف 

اجرایــی کشــور داشــت.
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موج سواری مثلث شوم بر نارضایتی ها
  در ایــن گیــرودار، شــاهد نقش آفرینــی گروهک هــای ضــد انقــاب و اپوزیســیون داخــل و خــارج و 
همچنیــن مثلــث شــوم آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و ارتجــاع عــرب بــرای تأثیرگــذاری بــر باورهــا 
و اعتقــادات مــردم بــه نظــام اســامی هســتیم. ایــن مثلــث شــوم امــروز تمــام تــوان خــود را بــه کار 
ــتگاه های  ــی های دس ــهل انگاری ها و سهل اندیش ــردن س ــب ک ــذر منتس ــا از رهگ ــت ت ــته اس بس
اجرایــی کشــور بــه نظــام اســامی و بــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری، ایــن نظــاِم مقــّدس را در نــزد 
افــکار عمومــی داخلــی ناکارآمــد و غیرفعــال جلــوه دهنــد. در ایــن میــان، شــبکه های اجتماعــی 
ــش  ــر نق ــا و انگلیســی ها ایفاگ ــی جیره خــوارِ آمریکایی ه ــری ـ تبلیغ ــای خب ــن بنگاه ه و همچنی
مــی کننــد. در همیــن راســتا، کانال هــای ضــد انقابــی نظیــر »آمــد نیــوز« و همچنیــن رســانه های 
ــوه دادن  ــد جل ــه در مســیر ناکارآم ــی ســی فارســی« مدت هاســت ک ــی ب فاســدی همچــون »ب
نظــام جمهــوری اســامی ایــران در نــزد مــردم بــه امیــد دل کنــدن آنهــا از ایــن نظــام، پرداختــه 
ــن رســانه های اجیرشــده نارضایتی هــای مــردم از  ــل تأمــل آنجاســت کــه ای ــه قاب ــد. نکت و می پردازن
ــد و بدین ترتیــب،  دســتگاه های اجرایــی کشــور را دســتمایه اقدامــات ضــد انقابــی خــود قــرار داده ان
نهایــت ســوء اســتفاده را از ســهل انگاری های مســئوولین بخش هــای اجرایــی مختلــف کشــور می کننــد.

تأثیر فضای مجازی بر مردم
ایــن درحالــی اســت کــه فضــای مجــازی بــه عنــوان عامــل شــتابنده بــا موج ســواری گروهک هــای 
ضدانقــاب و معــارض توانســته بــه شــدت روی افــکار مــردم اثــر بگــذارد. بخشــی از اقشــار مختلــف 
مــردم امــروز خــوراک خبــری خــود را از فضــای مجــازی دریافــت می کننــد؛ فضایــی کــه درحــال 
حاضــر بــه جوالن دهــی مخالفــان و معارضــان جمهــوری اســامی ایــران بــرای پمپــاژ تهمت هــای 
نــاروا و ســّمی علیــه نظــام اســامی، تبدیــل شــده اســت. بــدون شــک اگــر دســتگاه های اجرایــی 
در عمــل بــه وظایــف و مسئولیت هایشــان در قبــال مــردم بــه درســتی عمــل مــی کردنــد ، امــروز 
ــا  ــی آنه ــی و لجن پراکن ــازی و نفرت پراکن ــای مج ــین در فض ــان خارج نش ــوالن معارض ــاهد ج ش
علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نبودیــم. در واقــع، بایــد گفــت کــه گروهک هــای ضــد 
ــه نظــام اســامی عاجــز  ــه زدن ب ــه ضرب ــه گذشــته از هرگون ــارض در طــول 4 ده ــاب و مع انق
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ــی از  ــای عموم ــود را در نارضایتی ه ــوم خ ــته ش ــن خواس ــق ای ــا راه تحق ــروز، تنه ــد و ام بوده ان
وضعیــت کنونــی بــه ویــژه وضعیــت معیشــتی مــردم می بیننــد. ازهمیــن روی، مــوج  ســواری آن ها 
ــل  ــه دلی ــه ب ــردم ک ــرای م ــه از روی دلســوزی ب ــردم در فضــای مجــازی ن ــای م ــر نارضایتی ه ب

عجــزی اســت کــه در طــول 40 ســال گذشــته درمقابــل جمهــوری اســامی داشــته اند.
سوپرمن نماهای داخلی

ــی  ــر عناصــر معــارض خارج نشــین و دشــمنان قســم خورده جمهــوری اســامی، جریانهای عاوه ب
ــای  ــد از فض ــاش می کنن ــد ، ت ــت کرده ان ــا پش ــه آنه ــردم ب ــف، م ــع مختل ــه در مقاط ــز ک نی
نارضایتــی مــردم سوء اســتفاده کننــد. آن هــا از یــک ســوی، خــود را ناجــی وضــع موجــود نشــان 
داده و از ســوی دیگــر، اتهاماتــی را متوجــه رهبــری نظــام می کننــد. در ایــن مســیر ، رفتارهایــی که 
مهــدی کروبــی یکــی از ســران فتنــه در طــول ایــن مــدت ، بویــژه در ماههای اخیــر در نامــه نگاری 
ــران   ــژاد، رئیس جمهــوری ســابق ای ــا محمــود احمدی ن ــه رهبــری معظــم انقــاب داشــتند و ی ب
انجــام داده انــد را بایــد در راســتای همیــن نــگاه کــه ســوپرمن نماهــای داخلــی برخــی نارضایتــی 
هــای موجــود در کشــور و تــاش رســانه ای دشــمن را در تحریــک جامعــه بســتر مناســب بــرای 
طــرح موضوعــات و مباحــث چالــش برانگیــز آنهــم بــا رهبــری نظــام قــرار داده انــد تــا با ایــن تصور 
غلــط کــه در ایــن شــرایط اعتراضــی ، مــردم شــاید بــه آنهــا روی آورنــد، مــی تــوان ارزیابــی کــرد. 
آنچــه ایــن روزهــا از ســوی احمــدی نــژاد شــاهد هســتیم رفتــار متناقــض و دو گانــه ای بــوده کــه 
در طــول ایــن ســالها شــاهد آن بــوده ایــم .تــا آنجــا کــه ایــن رفتارهــا موجــب توهــم کروبــی کــه 
بــه دلیــل اقــدام علیــه امنیــت ملــی و انتســاب تهمت هــای نــاروا بــه نظــام جمهــوری اســامی در 
حصــر بــه ســر می بــرد، شــده و در دور جدیــد نامــه نــگاری هــای خــود ، اخیــرا در نامــه ای بــه رهبر 
معظــم انقــاب، ایشــان را در آمــاج اهانت هــا قــرار داده تــا بــه زعــم غلــط خــود همچــون احمــدی 
نــژاد شــاید بتوانــد از ایــن رهگــذر ، آن بخــش از مــردم ناراضــی از وضعیــت کنونــی را بــه ســمت 
خــود جــذب کنــد. وی در نامــه ای بــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی مدعــی شــده اســت: »شــما 
بــه جــای ســخن گفتــن بایــد بــار مســئولیت سیاســت های ســه دهــه گذشــته خــود را بپذیریــد!«. 
امــا در چرایــی ایــن نامــه نــگاری هــا و رفتــار هــای ســوپرمنی از ســوی احمــدی نــژاد یــا حتــی 

کروبــی چنــد دلیــل وجــود دارد:
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1- دنیا گرایی و حب جاه و مقام) قدرت طلبی(
 تاریــخ گذشــته انبیــاء بویــژه در ســالهای پــس از رحلــت نبــی مکــرم اســام و همچنیــن دوران 
انقــاب اســامی مملــو اســت از ایــن نمونــه هــا کــه آدمهــا و شــخصیت هــای معــروف بــه جهــت 
غلطیــدن در دنیــا گرایــی یــا قــدرت طلبــی از اوج عــزت بــه ســریر ذلت ســقوط کــرده اند. داســتان 
بلعــم باعــورا کــه قــرآن کریــم بــدان اشــاره میکنــد و چنیــن شــخصیتی کــه خداوند همچــون نبی 
خــود او را مشــمول الطافــش قــرار داد  آنچنــان کــه او را داننــده اســم اعظــم دانســته انــد ، در نهایت 
مــی بینیــم چنیــن شــخصیتی از ایــن دانــش خــود ســوء اســتفاده کــرده  و در اثــر هواپرســتی و 
تمایــل بــه زرق و بــرق دنیــا و بــه جهــت انگیــزه حســد ، همــه ســرمایه هــای فکــری و معنــوی 
خــود را در اختیــار طاغــوت نمــرود مــی گــذارد ونمرودیــان نیــز بــرای تحمیق مــردم عــوام از وجود 
ایــن شــخصیت ســقوط کــرده در ورطــه دنیــا گرایــی و قــدرت طلبــی و جلوگیــری از بســط تفکــر 

توحیــدی حضــرت موســی )ع( اســتفاده مــی کننــد.
داســتان عبــداهلل بــن عبــاس کــه برخــی معتقدنــد این شــخصیت عبیــداهلل بن عبــاس و بــرادر عبد 
اهلل شــخصیت مطــرح در دوران امیــر المومنیــن علــی )ع( اســت ، بــه نوبــه خــود قابــل توجــه اســت . 
هــر چنــد عبــداهلل بــن عبــاس پســر عمــوی پیامبر شــخصیت بزرگی اســت کــه در جنگهــای جمل 
،صفیــن و نهــروان ، از اســتوارترین و تاثیــر گذارتریــن شــخصیت همــراه علــی )ع( بــوده اســت ، امــا 
آنچــه در سرنوشــت ایــن شــخصیت کــه در واقــع در کنــار مالــک اشــتر، جــزو رویــش هــای دوران 
حیــات امیرالمومنیــن )ع( بــر شــمرده مــی شــود، نقــاط ســیاهی وجــود دارد کــه سرنوشــت همراهی 
او بــا امیــر المومنیــن )ع( را در پایــان حکومــت حضــرت بــا ابهــام مواجــه کــرده است.ایشــان حاکــم 
بصــره بــود و در زمانــی کــه در انتهــای حکومــت حضرت بســیاری از یــاران امام پشــت آن حضرت را 
خالــی کردنــد، او نیــز بــه جمــع یــاران بــی وفــای آن حضرت پیوســت و بــا مقــداری ازپــول از خزانه 
بصــره بــه مکــه عزیمــت کــرد. علــی )ع( بــا شــنیدن ایــن خبــر بــاالی منبــر رفتنــد و گریــه کردند و 
فرمودنــد : » ایــن پســر عمــوی رســول خداســت کــه دارای علــم و منزلــت اســت و اینگونــه عمــل 
مــی کنــد . پــس چگونــه معتقــد باشــند کســانی کــه کمتــر از او هســتند.«  امیــر المومنین نامــه ای 
بــه وی نوشــت و خواهــان بازگشــت أمــوال مــردم شــد کــه در جــواب ابــن عبــاس چنیــن نامــه نوشــت:« 
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امــا بعــد ، نامــه ات بــه مــن رســید کــه در آن برداشــتن أمــوال بیــت المــال بصــره را دانســتی . بــه جــان 
خــودم ســوگند ، حــق مــن در بیــت المــال بیشــتر از آن اســت کــه مــن گرفتــه ام . والســام«. هرچنــد 
گفتــه انــد ابــن عبــاس أمــوال را بــه خزانــه بــاز گردانــد ولــی ایــن نقطــه ســیاه در کارنامــه وی ثبــت شــده 

اســت. ) ســیمای کارگــزاران امیرالمومنیــن)ع(، جلــد دوم ، نوشــته علــی اکبــر ذاکــری(.
آنچــه در برخــی افــراد منتســب بــه انقــاب کــه روزگاری در زمــره یــاران انقــاب بودنــد و 
بعدهــا از ریــل انقــاب خــارج شــدند ، بــه جهــت همیــن حــب جــاه و مقــام و قــدرت طلبــی 
بــود . کــم نیســتند کســانی کــه بــا امــام آمدنــد و شــعارهای انقابــی ســر مــی دادنــد و پــس 
از رســیدن بــه قــدرت غــرق در آن شــدند و در دوره ای بــا حــذف از قــدرت ، آنهــم در یــک 
بســتر طبیعــی مثــل انتخابــات و حــذف توســط مــردم ، چالــش و تقابل با نظــام را در دســتور 
کار خــود قــرار دادنــد و شــروع بــه صــدور بیانیــه یــا نامــه نــگاری بــه رهبــری و تبلیــغ علیــه 
مبانــی نظــام کردنــد کــه مصــداق آن را در تاریــخ انقــاب در  بنــی صــدر ، منتظری، موســوی 
،کروبــی و در نمونــه اخیــر آن احمــدی نــژاد  و دههــا افــرادی کــه بــرای انقــاب و نظــام بــر 
آمــده از آن تاشــهایی  کردنــد و امــروز بــا پرونــده تقابــل بــا نظــام و رهبــری آنهــا مواجــه 
هســتیم. همیشــه دنیــا گرایــی و قــدرت طلبــی آفــت بــوده اســت خــواه در عصــر بزرگتریــن 
انبیــا الهــی مثــل بلعــم باعــورا در زمــان حضــرت موســی از زمــره خــواص باشــد یــا در زمــان 
پیامبــر اســام القابــی مثــل ســیف اإلســام یــا طلحــه الخیــر را یــدک بکشــد و یــا در زمــان 
امــام معصــوم در زمــره رویــش هــای علــی )ع( باشــد و در فاصلــه چهــار و نیــم ســال حکومــت 
حضــرت مثــل ابــن عبــاس از دایــره رویــش هــا چــه بســا بــه ریــزش تبدیــل شــود. ایــن 
خصیصــه دنیــا پرســتی و قــدرت طلبــی اســت کــه انســان را بــه مســلخ نابــودی  و فاصلــه از 

حــق  ســوق مــی دهــد.  
2- شبهه گام به گام ، زمینه ساز دوری از حقانیت

- در زمــان قتــل عثمــان، ابــن عبــاس در مدینــه نبــود و 5 روز پــس از قتــل عثمــان بــه مدینــه رســید. 
خــود ایشــان نقــل مــی کنــد وقتــی بــه مدینــه رســیدم دیــدم مغیــره بــن شــعبه از منــزل علــی )ع( 
بیــرون مــی آیــد. دلیــل حضــور او را در خانــه حضــرت را پرســیدم و گفــت بــرای توصیــه بــه علــی )ع( 
بــه منــزل او رفتــم تــا او را از عــزل معاویــه بــاز دارم کــه ایشــان نپذیرفــت. ابــن عبــاس مــی گویــد من 
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بــا خــودم گفتــم چنــدان بیــراه نمــی گویــد خوب اســت بــروم و علــی را راضــی کنــم در ابتــدای حکومت 
خــود تامــل بیشــتری کنــد تــا بعــد هــا کــه حکومتــش تثبیــت شــد اقــدام بــه برکنــاری معاویــه نمایــد 
کــه نقــل مــی کنــد رفتــم ولــی علــی )ع( اســتدالل مــرا نپذیرفــت. هرچنــد نیــت ابن عبــاس خیــر بوده 
اســت ولــی از ایــن نکتــه غافــل بــود کــه ایــن رفتــار او یعنــی مداهنــه و ســازش بــا معاویــه. چنیــن 
رفتــاری را بارهــا از ســوی برخــی خــواص کــه در صداقــت بســیاری از آنهــا تردیــدی نبــود در فتنــه 
88 نســبت بــه ســران فتنــه )کروبــی و موســوی ( شــاهد بودیــم کــه بــه رهبــری مــی گفتنــد از 
جــرم آنهــا در گذریــد و اســتدالل آنهــا هــم ایــن بــود که شــرایط کشــور مســاعد نیســت و گذشــت 

رهبــری مــی توانــد شــرایط عــادی را در کشــور حاکــم کنــد.
- در جــای دیگــر نقــل شــده اســت ابــن عبــاس بــرای آرامــش فضــا پــس از قتــل عثمــان بــه امــام 
پیشــنهاد مــی دهــد ایشــان بــه منطقــه ای بنــام ینبــع در نزدیکــی مدینــه برونــد تــا وقتی شــرایط 
آرام و آمــاده شــد بــه مدینــه بازگردنــد. از ایــن جنــس رفتارهــا را بارهــا در طــول حیــات انقــاب 
شــاهد بودیــم. زمانــی کــه امــام خمینــی )ره( قصــد بازگشــت بــه وطــن را داشــتند  خیلــی بــه امــام 
پیشــنهاد داشــتند کــه شــرایط فراهــم نیســت لــذا بگذاریــد حکومــت را تشــکیل و پایــه هــای آن 
مســتحکم شــد شــما بــه کشــور بــاز گردید.یــا در حملــه عــراق بــه کویــت صــدام را خالــد بــن ولید 
نامیدنــد و اون مقطــع را بهتریــن زمــان حمایــت صــدام در مقابــل آمریــکا دانســتند که رهبــر فرزانه 
انقــاب هــر دو ســر درگیــری یعنــی صــدام و آمریــکا را ناحــق معرفــی کردنــد. در قضییــه فتنه 88 
نیــز برخــی از همیــن بــه اصطــاح خــواص جامعــه ســعی داشــتند بــا وارونــه جلــوه دادن واقعیتها ، 

رهبــری را وادار بــه اقدامــی خــاف مصالــح ملــی کنند.
- نپذیرفتــن حکــم امیرالمومنیــن)ع( بــرای رفتــن بــه شــام و پذیرش مســوولیت حکومت شــام بجای 

معاویــه و اســتنکاف پذیــرش مســوولیت بــه بهانــه ایــن که مــن را عمــال معاویــه زندانی و خــوار و 

آنچه در برخی افراد منتسب به انقالب که روزگاری در زمره یاران انقالب بودند و بعدها از 
ریل انقالب خارج شدند ، به جهت همین حب جاه و مقام و قدرت طلبی بود . کم نیستند 
کسانی که با امام آمدند و شعارهای انقالبی سر می دادند و پس از رسیدن به قدرت غرق 
در آن شدند و در دوره ای با حذف از قدرت ، آنهم در یک بستر طبیعی مثل انتخابات و 
حذف توسط مردم ، چالش و تقابل با نظام را در دستور کار خود قرار دادند
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زبــون مــی کننــدو از آنجاکــه مــن منتســب بــه خانــدان شــما هســتم، ایــن بــرای شــما کــه خلیفــه 
مســلمین هســتید خــوب نخواهــد بــود، بــاز از جملــه مــوارد تردیــدی اســت کــه در ابــن عبــاس در 
رابطــه بــا اوامــر امیرالمومنیــن ایجــاد شــده بــود. در ایــن زمــان هــم در نقطه مقابــل آن شــاهد بودیم 
وقتــی ولــی امــر مســلمین بــه احمــدی نــژاد فرمودنــد کــه صــاح نیســت در انتخابــات ســال 96 
ثبــت نــام کنیــد، درســت اســت ایشــان خــودش ثبــت نــام نکــرد ولــی از بقایــی کــه دارای پرونــده 
قضایــی اســت حمایــت کــرد و پــس از رد صاحیــت بقایــی او و همفکرانــش آرا باطلــه بــه صنــدوق 

ریختنــد و ایــن اقــدام خــود را هــم رســانه ای کردنــد و در مقابــل نظــر رهبــری ایســتادند. 
اگــر بــا دقــت و تامــل بــه نامــه هــای صــادر شــده ایــن روزهــای کروبــی و احمــدی نــژاد نگریســته 
شــود ایــن واقعیــت رخ مــی نمایــد کــه فاصلــه گرفتــن از مســیر حــق بــه یکبــاره حــادث نمــی شــود 
و در گــذر زمــان و بــر اثــر عــدم مراقبــت رفتارهــا صــورت مــی گیــرد .اگــر آن روز کــه ابــن عبــاس 
ناخواســته پیشــنهاد مداهنــه و ســازش را بــه امیرالمومنیــن )ع( داد و خواســتار آن شــد کــه امــام تــا 
اســتحکام حکومــت خــود ، دســت بــه تغییــر معاویــه و حکومت شــام ندهــد یا زمانــی که امــام فرمود 
اتفاقــا قصــد داشــتم شــما را بــه عنــوان حاکــم شــام معرفــی کنــم و او بــا توجیه اینکــه عمــال معاویه 
او را زندانــی و آبــروی او را مــی برنــدو چــون مــن منتســب بــه خانــدان پیامبــر هســتم ، بــرای شــما و 
مــن کــه هــر دو منتســب بــه پیامبر هســتیم بــد خواهــد بــود و چندیــن رفتاردیگر کــه از ابــن عباس 
در آن مــدت چهــار ونیــم ســال ســرزد، رخ نمــی داد یقینــا ایــن نمــی شــد کــه ابــن عبــاس بــه مکــه 
رفتــه و امــام را در همــان انــدک زمــان  تــا شــهادتش تنهــا بگــذارد و پــس از حضــرت بــه اردوگاه امام 
حســن )ع( بــاز گــردد و بــاز پــس از شــهادت امــام مجتبــی)ع(، هیــچ نامــی از او در کنــار امام حســین )ع( 
در حالــی کــه افــرادی بــه مراتــب مســن تــر از عبــداهلل بن عبــاس همچــون حبیــب بــن مظاهربودند، 
نباشــد. ابــن عبــاس در مکــه فقــط آنهــم نــه یــک مرحلــه ، بلکــه در دو نوبــت پــی در پــی بــه حضــور 

 ابن عباس می گوید من با خودم گفتم چندان بیراه نمی گوید خوب است بروم 
و علی را راضی کنم در ابتدای حکومت خود تامل بیشتری کند تا بعد ها که 

حکومتش تثبیت شد اقدام به برکناری معاویه نماید که نقل می کند رفتم ولی 
علی )ع( استدالل مرا نپذیرفت. هرچند نیت ابن عباس خیر بوده است ولی از 

این نکته غافل بود که این رفتار او یعنی مداهنه و سازش با معاویه.
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حضــرت امــام حســین )ع( رســید و توصیــه کــرد حضــرت بــه عــراق نیایــد و بــه یمــن برونــد و یــا اگــر 
بــه عــراق مــی رونــد زن و فرزنــدان را بــا خــود نبرنــد چــرا کــه کامــا واقــف بــود کــه حضــرت در 

کربــا بــه شــهادت خواهند رســید.
چنیــن رفتــاری را امــروز هــم در برخــی یــاران دیــروز انقــاب و بریــدگان امــروز از خــط امــام و 
رهبــری شــاهد هســتیم. احمــدی نــژادی کــه در تابســتان 84 یعنــی زمانــی کــه هنــوز دولــت خود 
را تشــکیل نــداده بــود ، مــی گویــد اگــر ایــن انتخابات هیــچ چیزی بــرای او نداشــته باشــد همینکه 
او توفیــق پیــدا کنــد در مراســم تنفیــذ دســت رهبــری را ببوســد، افتخــار بزرگــی اســت.همین 
شــخص در دور دوم انتخابــات بــه بهانــه مریضــی از معانقــه بــار هبــر انقــاب نیــز امتنــاع داشــت. 
کســی کــه روزی مــی گفــت؛ آمــده اســت تــا تیرهــا بجــای رهبــری بــه او اصابــت کنــد، امــروز بــا 
صــدور نامــه هــای آنچنانــی بــه رهبــری تندتریــن مواضع را نســبت بــه رهبر عظیــم الشــأن انقاب 
اتخــاذ و اعــام مــی کنــد. اینهــا همــه محصــول فاصله گرفتــن گام بــه گام از مســیر حــق و گرایش 

بــه خــود بــزرگ بینــی و توهــم مقبولیــت در بیــن مــردم اســت.
آن روز کــه ابــن عبــاس و دیگــران از علــی)ع( فاصلــه گرفتنــد ، بــه ایــن جمــع بنــدی رســیده بودنــد 
کــه تغییــرات اجتماعــی آن روز، باعــث شــده مــردم از حکومــت چهــار و نیــم ســاله علی ادبــار نموده 
و در ایــن شــرایط هزینــه همراهــی بــا علــی از فایــده آن بیشــتر اســت. امــروز هــم احمــدی نــژاد و 
کروبــی دچــار همیــن توهــم شــده انــد و بــا تصــور غلــط تغییــرات اجتماعــی و امیــد به تحــول نظام 
در مقابــل رهبــری مــی ایســتند و نامــه هــای آنچنانــی بــرای رهبــر معظــم انقــاب مــی نویســند 
غافــل از آنکــه شــرایط امــروز انقــاب بــا گذشــته متفــاوت اســت. امــروز ملــت تمــام قــد پشــتیبان 

رهبــری انقــاب هســتند و ایــن در کمترمقطعــی از صــدر اســام تاکنــون اتفــاق افتــاده اســت. 
جمع بندی

بــا تمامــی آنچــه کــه گفتــه شــد، واقعیــت این اســت کــه اقشــار ناراضــی از وضعیــت موجود کــه در 
نتیجــه ضعــف دســتگاه های اجرایــی حاصــل شــده اســت، همچنــان پــای انقــاب و آرمان هــای آن 
ایســتاده اند و حاضــر نیســتند همصــدا و همنــوا بــا معارضــان خارج نشــین و فتنه گــران و معارضــان 
داخلــی، تمامــی مشــکات، معضــات، بحران هــا و چالش هــا را بــه اصــل نظــام اســامی منتســب 
ســازند. مســئوالن جمهــوری اســامی ایــران، ایســتادگی مــردم پــای آرمان هــا و ارزش های 
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خمینــی کبیــر )ره( را نبایــد بــه مثابــه رضایــت آن هــا از عملکردشــان تلقــی کننــد؛ همانگونــه کــه 
ــر شــور هــزاران نفــر از مــردم آذربایجــان  ــدار پ ــان دی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اخیــرا درجری
تأکیــد کردنــد: »حضــور پرشــور مــردم در مقابــل دشــمن کمیــن کــرده بــرای بلعیــدن ایــران را بــه 
حســاب گایــه نداشــتن آنهــا از عملکــرد مســئوالن نگذاریــد چــرا کــه مــردم از مســائل مختلــف از 
جملــه تبعیــض و کــم کاری و بــی اعتنایــی بــه مشــکات گایه مندنــد و احســاس ناراحتــی و رنــج 
می کننــد«. طبیعــی اســت در ایــن شــرایط هــر گونــه نامــه نــگاری و صــدور بیانیه سیاســی توســط 
کروبــی و احمــدی نــژاد ، آب در هــاون کوبیــدن اســت و هیچــگاه مــردم از امــام ، رهبــری و انقــاب 

رویگــردان نخواهند شــد.

آن روز که ابن عباس و دیگران از علی)ع( فاصله گرفتند ، به این جمع بندی رسیده بودند 
که تغییرات اجتماعی آن روز، باعث شده مردم از حکومت چهار و نیم ساله علی ادبار نموده 

و در این شرایط هزینه همراهی با علی از فایده آن بیشتر است. امروز هم احمدی نژاد و 
کروبی دچار همین توهم شده اند و با تصور غلط تغییرات اجتماعی و امید به تحول نظام در 
مقابل رهبری می ایستند و نامه های آنچنانی برای رهبر معظم انقالب می نویسند غافل از 

آنکه شرایط امروز انقالب با گذشته متفاوت است.
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     عدالــت یــک ارزش مهــم و فضیلتــی اســت کــه چنانچــه حکومتــی بــدان متصــف گــردد، می تــوان گفــت کــه 
در تحقــق کارویژه هــای اساســی خــود موفــق عمــل کــرده اســت. ایــن موضــوع بــرای جمهــوری اســامی ایــران 
هــم بــه ســبب ماهیــت دینــی آن و هــم بــه ســبب ادعــای ایــن نظــام بــرای تحقــق جــدی عدالــت اجتماعــی، 
اهمیــت مضاعــف دارد. بــا ایــن وجــود و علی رغــم آنکــه در ســه حــوزه ی توزیــع درآمــد، کاهــش فقــر و افزایــش 
برابــری در دسترســی بــه فرصت هــا و منابــع، اقدامــات شــایان توجهــی صــورت گرفتــه اســت، امــا رونــد روبــه 
رشــد پدیده هایــی ماننــد آســیب های اجتماعــی نشــان گر آن اســت کــه تــا دســتیابی بــه افق هــای مطلــوب در 
تحقــق عدالــت هنــوز فاصلــه وجــود دارد. در ایــن میــان، بــه نظــر می رســد کــه عدم تبدیــل شــدن عدالــت بــه 
گفتمــان و مطالبــه ی عمومــی، انتزاعــی بــودن عدالــت و شاخص ســازی نکــردن از آن، رفاه زدگــی و افزایــش میــل 
بــه اشــرافی گری در میــان مــردم و مســئوالن، دشــوار بــودن تحقــق عدالــت، سیاســی کاری و تقــدم منافــع حزبــی 
بــر منافــع عمومــی و جایــگاه ضعیــف عدالــت در برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های کان ماننــد برنامه هــای 

توســعه مهمتریــن چالش هــای تحقــق عدالــت در ســال های اخیــر در ایــران اســت. 

چالش های تحقق عدالت در کشور

مصطفی قربانی
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مقدمه
 عدالــت یــک ارزش مهــم و تحقــق آن ازجملــه اهــداف انقــاب اســامی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع 
بحــدی اســت کــه امــام)ره( حتــی در آن وصیت نامــه سیاســی الهی شــان بــه ایــن مهــم، بویژه رســیدگی 
بــه وضــع محرومــان و مســتضعفان توجــه و تأکیــد جــدی داشــتند. عــاوه بــر ایــن، یــک وجــه مهــم 
تفــاوت میــان الگــوی توســعه ی مدنظــر امــام راحــل و گفتمــان انقــاب اســامی بــا ســایر الگوهــای 
توســعه، دقــت و توجــه الگــوی توســعه مدنظــر گفتمــان انقــاب اســامی بــه موضــوع تحقــق عدالــت 
ــا شــکاف طبقاتــی، رســیدگی و خدمــت  اجتماعــی، کاهــش فاصلــه میــان غنــی و فقیــر، مبــارزه ب
بــه محرومــان و مســتضعفان و... اســت. بــا ایــن وجــود، همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری اخیــراً 
اشــاره کردنــد، در همــه ی زمینه هــا پیشــرفت صــورت گرفتــه، امــا در زمینــه ی عدالــت مشــکل داریــم: 
»درمــورد عدالــت مــا عقب مانــده هســتیم؛ در ایــن تردیــدی نیســت؛ خودمــان اعتــراف مــی کنیــم، 
اقــرار مــی کنیــم. در دهــه  پیشــرفت و عدالــت بایســتی هــم در پیشــرفت موّفــق مــی شــدیم، هــم 
در عدالــت؛ در پیشــرفت بــه معنــای واقعــی کلمــه موّفــق شــدیم، واقعــاً پیشــرفت کردیــم و در همــه 
زمینه هــا پیشــرفت اتّفــاق افتــاده اســت؛ در زمینــه  عدالــت، بایــد تــاش کنیــم، بایــد کار کنیــم، بایــد 
از خــدای متعــال و از مــردم عزیــز عذرخواهــی کنیــم. درمــورد عدالــت مشــکل داریــم و ان شــاءاهلل بــا 

هّمــت مــردان و زنــان کارآمــد و مؤمــن، در ایــن ناحیــه هــم پیشــرفت خواهیــم کــرد.« 
ــن نیســت کــه نظــام اســامی نظامــی  ــه ای ــه نظــر می رســد کــه منظــور معظم ل ــن حــال، ب ــا ای ب
ناعادالنــه اســت و تاکنــون نســبت بــه مســأله عدالــت و تحقــق آن بی توجهــی صــورت گرفتــه اســت،  
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه از نظــر دســتیبابی بــه افق هــای تحقــق عدالت وضعیــت مطلوب نیســت؛ 
یعنــی مــا از ایــن نظــر بــا شــاخص های عدالــت اســامی فاصلــه داریــم، اگرچــه قطعــاً اقدامــات زیــادی 
هــم در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود ســؤال این اســت کــه وضعیت تحقــق عدالت 
در کشــور چگونــه اســت؟ ســؤال دیگــر اینکــه چالش هــای تحقــق عدالــت در کشــور در چهــار دهــه 

ــت؟  اخیر چیس

1. بیانات امام خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 1396/11/29
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نگاهی به وضعیت عدالت در کشور
در پاســخ بــه ســؤال اول بایــد گفــت کــه از نظــر عدالــت اجتماعــی، ســه شــاخص اصلــی 

می توانــد بــه عنــوان مــاک و معیــار ارزیابــی در نظــر گرفتــه می شــود:
ــاک  ــن م ــی مهمتری ــب جین ــه، ضری ــن زمین ــد: در ای ــع درآم ــی توزی 1- چگونگ
ارزیابــی اســت. بررســی هــا نشــان مــی دهــد، ضریــب جینــی از ســال 48 بــا نــرخ 0.43 
شــروع شــده و در ســال هــای بعــد رونــد صعــودی داشــته تــا اینکــه در ســال 54 بــه رقــم 
بــی ســابقه 0.5 رســیده اســت. ایــن میــزان شــکاف طبقاتــی و توزیــع نابرابــر درآمــدی در 
هیــچ ســالی ســابقه نداشــته اســت. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی هــر چنــد نوســاناتی 
در ضریــب جینــی داشــته ایــم، ولــی رونــد بلندمــدت ایــن ضریــب، نزولــی بــوده و در دهه 
ــوده  ــر 0.36 در ســال 92 کاهــش یافتــه اســت. ایــن رقــم امســال، 37.4 ب ــه زی اخیــر ب
اســت. برایــن اســاس، شــکاف درآمــدی در ایــران کمتــر از 75 کشــور اعــام شــده و رتبــه 
آن در میــان 143 کشــور، 68 تعییــن شــده اســت. بررســی شــاخص ضریــب جینــی در 
45 ســال اخیــر نشــان مــی دهــد، اوج شــکاف طبقاتــی و توزیــع نابرابــر درآمــد در ایــران 
در ســال 54 بــا ضریــب جینــی 0.5 بــوده اســت و در ایــن ســال ثروتمندتریــن دهــک 34 
برابــر فقــرا درآمــد داشــتند کــه ایــن نســبت اکنــون بــه بیــش از 10 برابر)حــدود 16 برابر( 

کاهــش یافتــه اســت.
2- وضعیــت فقــر: مشــخص اســت کــه در زمینــه ی فقــر کارنامــه ی انقــاب اســامی 
بســیار درخشــان اســت. درواقــع، بــر اســاس آمــار بانــک جهانــي، 46 درصــد مــردم ایــران 
ــه 16 درصــد  ــال 1378 ب ــم در س ــن رق ــا ای ــد؛ ام ــر بودن ــر خــط فق ــال 1356 زی در س
کاهــش یافتــه؛ یعنــي بیــش از  8/2 برابــر، وضعیــت رفــاه جامعــه بهتــر شــده اســت. عاوه 
بــر ایــن، افزایــش رفــاه در جامعــه در بهبــود دســتیابی بــه خدمــات اساســی همچــون برق 
و آب ســالم و همچنیــن لــوازم خانگــی نشــان از بهبــود ســطح جامعــه دارد. درواقــع، طــی 
ســال هــای بعــد از انقــاب افزایــش قابــل توجهــی در دسترســی بــه خدمــات اساســی و 
لــوازم خانگــی رخ داده اســت بــه طوریکــه باوجــود گســترش شــهر نشــینی کــه اغلــب بــه 
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افزایــش اجــاره نشــینی منجــر مــی شــود، مالکیــت مســکن همچنــان بــاال باقــی مانــده و 
مســاحت ســرانه خانــه هــا افزایــش یافته اســت، شــکاف شــهری - روســتایی در دسترســی 
بــه خدمــات اساســی کمتــر شــده اســت کــه برخــاف جهــت هزینــه هــای ســرانه بــوده 
و در نهایــت شــکاف نهایــی میــان مناطــق روســتایی و شــهری نیــز کمتــر شــده اســت. 
ــه روســتاها  در ایــن زمینــه، سیاســت هاي حمایــت از طبقــه فقیــر، ماننــد برق رســاني ب
و ســهمیه بندِي طیــف وســیعي از کاالهــاي مصرفــي، در دهــه اول انقــاب دنبــال شــد. 
مســاعدت مســتقیم بــه فقــرا از طریــق شــبکه اي از مؤسســات خیریــة نیمه دولتــي کــه 

بزرگ تریــِن آن هــا کمیتــه امــداد اســت، نیــز بــر کاهــش فقــر تأثیــر داشــته اســت.
3- میــزان برابــری در دسترســی بــه فرصت هــا و منابــع: در ایــن زمینــه نیــز طی 
ســال های اخیــر پیشــرفت های قابل توجهــی صــورت گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال، طی 
ــی و  ــی، زیربنای ــور اجتماع ــی در ام ــل توجه ــرمایه گذاری های قاب ــته، س ــای گذش دهه ه
تولیــدی و علمــی صــورت گرفتــه کــه ظرفیت هــای باالیــی را بوجــود آورده اســت. توســعه 
چشــمگیر آمــوزش و پــرورش بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا شــوک بــزرگ جمعیتــی اوایــل 
دهــه شــصت را جــذب کــرده، بلکــه پوشــش تحصیلــی را در ســطح شــهرهای دورافتــاده و 
روســتاها بــه ســطح قابــل قبولــی رســانده، توســعه ســریع آمــوزش عالــی در بخش هــای 
دولتــی و غیــر دولتــی بــه گونــه ای کــه ظرف ســی ســال)تا ســال 86(، تعــداد دانشــجویان 
ــر افزایــش پیــدا کــرده، انجــام ســرمایه گذاری های گســترده  ــه بیــش از 15 براب کشــور ب
در بهداشــت و درمــان و ســایر حوزه هــای امــور اجتماعــی، منجــر بــه آن شــده اســت کــه 
ســرمایه انســانی توســعه چشــمگیری داشــته باشــد. در ســویی دیگــر، ســرمایه گذاری های 
بســیار زیــادی در امــور زیربنایــی صــورت گرفتــه اســت کــه گســترش زیــاد شــبکه راه هــا، 
شــبکه گازرســانی ، دسترســی روســتاها و شــهرهای دورافتــاده به بــرق، آب آشــامیدنی و... 
نمونه هایــی ازآن هســتند. در حــوزه امــور تولیــدی، افزایــش قابــل توجــه تولیــد محصوالت 
اساســی ماننــد فــوالد، ســیمان، محصــوالت پتروشــمی و صنایــع ســنگین دســتاوردهای 

قابــل توجهــی را بــه نمایــش می گــذارد.
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ــی،  ــیب های اجتماع ــم گیر آس ــش چش ــات، افزای ــتاوردها و خدم ــن دس ــه ی ای ــا هم ب
ــی،  ــد کارتن خواب ــی مانن ــغل های کاذب، پدیده های ــش ش ــری، افزای ــی، تکدی گ گورخواب
تغییــر ترکیــب جمعیتــی در کشــور بــه ضــرر مناطــق روســتایی، افزایــش نــرخ بیــکاری، 
افزایــش نــرخ تــورم )کــه بویــژه بــه ضــرر طبقــات پائیــن و حقوق بگیــر تمــام می شــود( 
و... گویــای آن اســت کــه در زمینــه ی تحقــق عدالــت، وضــع موجــود بــا وضــع مطلــوب 
همچنــان فاصلــه دارد. بــه عبــارت دیگــر، اگرچــه برای تحقــق عدالــت اقدامات شایســته ی 
ــده و انجــام نشــده ی بســیاری نیــز  فراوانــی صــورت گرفتــه، امــا کارهــای روی زمین مان

وجــود دارد. 
چالش های تحقق عدالت

امــا در پرداختــن بــه بخــش دوم مطلــب، می تــوان مهمتریــن چالش هــای تحقــق عدالــت 
در کشــور طــی ســال های گذشــته را بــه طــور خاصــه بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:

ــت  ــده و در حکوم ــث ش ــامی از آن بح ــع اس ــه در مناب ــه ک ــت، آنگون ــق عدال 1- تحق
امیرالمؤمنیــن)ع( اجرایــی شــده اســت، بســیار دشــوار اســت. بــه عبارتــی، علی رغــم آثــار 
و بــرکات تحقــق عدالــت در جامعــه، امــا بــه ســبب دشــوار بــودن و دقیــق بــودن ایــن 
ــه نظــر می رســد کــه  ــا آن درگیــر نمی کنــد. از ایــن رو، ب امــر، معمــوالً کســی خــود را ب
مهمتریــن چالــش در عدم تحقــق عدالــت، تبدیــل نشــدن آن بــه مطالبــه ی عمومی اســت. 
درواقــع، در شــرایطی کــه هــر کــس صرفــاً بــه تأمیــن منافــع خــود می اندیشــد و نســبت 
ــدارد،  ــی ن ــان و هم کیشــان خــود توجه ــایر هم نوع ــت س ــه سرنوشــت کشــور و وضعی ب
ــی،  ــه عبارت ــد مطــرح شــود. ب ــت و دغدغــه ی تحقــق آن چنــدان نمی توان بحــث از عدال
ــه خواســته و مطالبــه ی عمومــی تبدیــل نمی شــود  در ایــن شــرایط، هیــچ گاه عدالــت ب
و طبیعــی اســت کــه کســی بــه دلیــل بی توجهــی بــه مســأله عدالــت، مــورد بازخواســت 
قــرار نخواهــد گرفــت. در همیــن زمینــه بایــد از تغییــر میــل و ذائقــه ی عمومــی به ســمت 
ــوان  ــه عن ــس و... ب ــی لوک ــبک های زندگ ــمی، س ــم و هم چش ــل، چش ــی، تجم رفاه گرای
یــک چالــش جــدی اشــاره کــرد؛ زیــرا در چنیــن جــو و شــرایطی، عمومیــت جامعــه بــه 
جــای آنکــه بــه طبقــات فرودســت، فقیــر و متوســط بــه پائیــن نــگاه کننــد و ســعی در 
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درک زندگــی آنهــا داشــته باشــند، عمدتــاً خــود را بــا طبقــات باالدســت و مرفــه مقایســه 
ــا  ــا ناخــوه، مســتقیم ی ــور، خــواه ی ــر فرهنگــی و ارزشــی مذک ــع، تغیی ــد. درواق می کنن
غیرمســتقیم، عامدانــه یــا غیرعامدانــه، ســبب می شــود کــه روز بــه روز ارزش هایــی چــون 

عدالــت اجتماعــی و کاهــش شــکاف طبقاتــی در محــاق قــرار گیــرد. 
ــار  ــه ب ــی ب ــت تنهــا در صورت ــت ملکــه ای نفســانی اســت و انتظــار تحقــق عدال 2- عدال
خواهــد نشســت کــه ایــن ملکــه در نفــس و روح کارگــزاران، مدیــران و حتــی عمــوم مردم، 
جایــگاه متناســب بــا اهمیتــش را پیــدا کــرده باشــد. بــه عبارتــی، به ســبب دقیق و دشــوار 
بــودن تحقــق عدالــت، تحقــق آن نیــاز بــه کارگــزاران و مدیرانــی اســت کــه ابتــدا در درون 
و در ذات خــود عدالــت را ملکــه کــرده باشــند. متأســفانه ایــن ملکــه در میــان مدیــران و 

کارگــزاران نظــام عمومیــت و شــمولیت نــدارد. 
ــن  ــه ای ــی ب ــز در مقاطع ــعه نی ــای توس ــی الگوه ــژه در طراح ــت کان، بوی 3- در مدیری
موضــوع بی توجهــی شــده اســت. در الگوهــای توســعه ای کــه در برهــه ی بعــد از جنــگ 
تحمیلــی و در ادامــه، در کشــور طراحــی و اجــرا شــده اســت، توجــه بــه تحقــق عدالــت یــا 
جایگاهــی نداشــته و یــا مســأله ای ثانویــه و دســت چندمی بــوده اســت. بنابرایــن، علی رغــم 
پیشــرفت هایی کــه در حوزه هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت، بــه همــان میــزان در 

زمینــه ی عدالــت پیشــرفت صــورت نگرفتــه اســت.
4- سیاســی کاری و تقــدم منافــع حزبــی و گروهــی بــر منافــع کان ملــی و خدمت رســانی 
بــه مــردم نیــز چالشــی اساســی در تحقــق عدالــت بــوده اســت؛ زیــرا بــا حاکمیــت ایــن 
نــوع نــگاه، چــه بســا مدیــر و کارگــزاری توانمنــد و خدمتگــزار جــای خــود را بــه مدیــری 
ناالیــق و ناکارآمــد داده و نــه تنهــا در پشــبرد عدالــت کوششــی نکــرده اســت، بلکــه حتــی 

در انجــام وظایــف معمولــی و عــادی خــود نیــز توفیقــی نداشــته اســت.
ــه  ــن زمین ــزاران در ای ــئوالن و کارگ ــاره ای از مس ــرافیت در پ ــوی اش ــی و خ 5- رفاه زدگ
نیــز مزیــد علــت اســت. درواقــع، مســئوالنی کــه از متــن مــردم برنخواســته باشــند؛ خــوی 
اشــرافی گــری و کاخ نشــینی داشــته باشــند و بیــش از هــر چیــز بــه التــذاذ از قــدرت بــه 
ــردم  ــف م ــائل مختل ــا و مس ــد دغدغه ه ــق بیندیشــند، نمی توانن ــه خل ــت ب ــای خدم ج
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را درک کننــد. بــه عبارتــی، عدالــت کــه تحقــق آن بویــژه مســتلزم رســیدگی بــه اقشــار 
ــق  ــی محق ــت، زمان ــی اس ــکاف طبقات ــش ش ــیب دیده و کاه ــتضعف و آس ــروم، مس مح
می شــود کــه همــت و اراده ی مســئوالن در ایــن راســتا عملیاتــی شــود؛ مشــخص اســت 
مســئوالنی کــه خــود از طبقــه ی برخــوردار، مرفــه و ویژه خــوار باشــند، نــه تنهانمی تواننــد 
بــه ایــن مهــم توجــه داشــته باشــند، بلکــه در سیاســت گذاری و اجــرا نیــز بیشــتر بــه فکــر 

تأمیــن منافــع و رضایــت اقشــار مرفــه هســتند.
ــرای  ــرار دارد و ب ــی ق ــه ی انتزاع ــوز در مرحل ــه لحــاظ نظــری هن ــت اســامی ب 6- عدال
ــم بحــث از  ــن، علی رغ ــه اســت. بنابرای ــن صــورت نگرفت ــوی و متق ــازی ق آن شاخص س
عدالــت، بیــاِن مــا بــه ازای بیرونــی بــرای آن یــا الزامــات تحققــش اندکــی دشــوار بــه نظــر 
می رســد. بــه بیــان دیگــر، یکــی از مهمتریــن چالش هــا در حــوزه تحقــق عدالــت اســامی 
ــرای تحقــق آن صــورت نگرفتــه  ایــن اســت کــه هنــوز راهبردســازی و شاخص ســازی ب
اســت. هــر چنــد ایــن ضعــف و چالــش ریشــه نظــری و تئوریــک دارد، امــا بحثــی اســت 
ــات  ــی از آن گره گشــایی شــود، براســاس آن، انجــام اقدام ــه نحــو مطلوب کــه چنانچــه ب
ــرد.  ــام می گی ــر انج ــم دقیق ت ــده و ه ــف ش ــخص تر تعری ــر و مش ــم راحت ت ــی ه مقتض
ــه آســانی انجــام  ــت هــم ب ــزات تحقــق عدال ــی می ــن صــورت ارزیاب ضمــن اینکــه در ای

خواهــد شــد.
7- عدم اتخــاذ راه کارهــا و شــیوه های کارآمــد بــرای تحقــق عدالــت؛ بدیــن معنــا کــه 
ــرای تحقــق عدالــت و ریشــه کنی  در پــاره ای از مــوارد، نــگاه راهبــردی و بلندمــدت ب
ــور  ــه منظ ــه ب ــه ک ــوده و آنچ ــم نب ــت حاک ــف در عدال ــا ضع ــی و ی ــل بی عدالت عوام
ــی  ــه، مبتن ــورت گرفت ــی ص ــکاف طبقات ــر و ش ــض، فق ــع تبعی ــت و رف ــاد عدال ایج
بــر توانمندســازی اقشــار آســیب پذیر نبــوده، بلکــه عمدتــاً در اتخــاذ و اجــرای 
راه کارهــای موضعــی و مقطعــی خاصــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، اصــل برنامــه ی 
ــت  ــق عدال ــتای تحق ــد در راس ــر و مفی ــی مؤث ــه اقدام ــا اگرچ ــازی یارانه ه هدفمندس
ــه کاهــش فاصلــه ی طبقاتــی کمــک  اســت، امــا در عمــل چنــدان نتوانســته اســت ب
کنــد؛ زیــرا در ایــن طــرح، بــر توانمندســازی اقشــار آســیب پذیر توجهــی نشــده اســت 
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و آنچــه کــه در قالــب ایــن طــرح انجــام می شــود، پول پاشــی در میــان مــردم اســت 
ــرای برخــی مســائل مقطعــی آنهــا اســت. ــاً پاســخگویی جزیــی ب کــه صرف

سخن پایان
تحقــق عدالــت ماننــد هــر آرمــان دیگــری دشــوار، هزینه بــر و زمان بــر اســت. با ایــن وجود 
بــه نظــر می رســد کــه انقابی گــری در عمــل و اجــرا، محــور قــراردادن اســناد باالدســتی 
ــف،  ــت های مختل ــرای سیاس ــن و اج ــرفت در تدوی ــی پیش ــامی ایران ــوی اس ــد الگ مانن
وحــدت و اجماع نظــر نخبــگان بــرای محــور قــرار دادن عدالــت، میــدان دادن بــه نخبــگان 
انقابــی، جهــادی و مردمــی، انجــام کارهــا و اقدامــات دقیــق و کارشناســانه، توانمندســازی 
ــه  ــت ب ــل عدال ــرای تبدی ــاش ب ــازی و ت ــیب پذیر، گفتمان س ــروم و آس ــرهای مح قش
ــا مدنظرقــراردادن آنهــا می تــوان  مطالبــه ی عمومــی و... نیــز راه کارهایــی هســتند کــه ب
امیــدوار بــود کــه چشــم انداز تحقــق عدالــت در جامعــه روز بــه روز امیدوارکننده تــر شــود. 
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مقدمه: 
ــی جــدی و  ــراق معنای ــات در کشــور ع ــال 2003، انتخاب ــوری صــدام در س ــا ســقوط دیکتات  ب
سرنوشــت ســاز بــرای مــردم پیــدا کــرد و با شکســت داعــش در عرصــة سیاســی و آغاز پســاداعش 
در ســال 2017کــه بــا ناکامــی بارزانــی در برافراشــتن پرچــم جدایی طلبــی اقلیم، انتخابــات آینده 
عــراق مــی توانــد بــه شــرایط و ویژگی هــای جدیــدی پیــدا کــرده و مــی توانــد وزن هــر کــدام از 

جریان هــای سیاســی و اجتماعــی را در تــرازوی ســنجش رای مــردم معلــوم ســازد.
ــا 25  ــه 2018 میــادی ب ــات شــوراهای اســتانی و پارلمــان عــراق کــه در هشــتم فوری انتخاب
اردیبهشــت مــاه ســال 1397 برگــزار خواهــد شــد، مرحلــة مهــم و سرنشــت ســازی از تاریــخ 
عــراق در مردمســاالری بــه حســاب مــی آیــد کــه نتایــج آن بــرای کشــورهای منطقــه بــه ویــژه 

جمهــوری اســامی نیــز بــا اهمیــت خواهــد بــود. 
از آنجــا کــه مطابــق قانــون اساســی کشــور عــراق، تعییــن رییــس جمهــور و نخســت وزیــر بــا 
رای نماینــدگان پارلمــان بــرای دوره ای 4 ســاله انجــام مــی شــود، توزیــع قــدرت در این کشــور و 
دوران پســا داعــش مــی توانــد پیامدهــای داخلــی و منطقــه ای داشــته باشــد از ایــن روشــناخت 
آرایــش و وزن ائتاف هــای سیاســی و گمانــه زنــی نتایــج ایــن انتخابــات بــرای عاقمنــدان بــه 
مطالعــه و بررســی سیاســی جــذاب بــه حســاب می آیــد کــه ایــن نوشــتار بــه آن پرداخته اســت.

الف( ویژگی های انتخابات عراق:
انتخابــات در کشــور عــراق بــر اســاس قــدرت پارلمانــی بنــا گذاشــته شــده کــه در فراینــدی 

ــه را نیــز تامیــن می کنــد. ــوای ســه گان پیچیــده اســتقال و تفکیــک ق
مطابــق قانــون انتخابــات در عــراق، شــهروندان یــا رأی دهنــدگان فقــط در مراکــز مربــوط بــه 
ــد رای بدهــد و مثــل جمهــوری اســامی آزادی  ــه از قبــل تعییــن شــده می توان شــهر و محل
اختیــار بــرای رای دهــی در هــر مرکــز رأی گیــری را ندارنــد. از ایــن رو، مــردم از حــدود یــک 
ســال قبــل بایــد بــرای بــه روز رســانی اطاعــات خــود از جملــه مســکن،  تعــداد افــراد خانــواده 

و محــل رأی قبلــی بــه مراکــزی مراجعــه کنــد.
مشــخصاتی کــه روز رأی گیــری، ســر صنــدوق رأی توســط افــراد مجــری و ناظــر پایــش شــده و 
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در صــورت تطبیــق بــا اطاعــات ثبــت شــده ، اجــازه انداختــن رأی بــه صنــدوق داده می شــود.
اســامی نامزدهــای هــر کــدام از ائتاف هــا هــم در برگــه ی رأی درج شــده و رأی دهنده بــا زدن عامت 

مقابــل نــام نامزدهــا، انتخــاب خــود را صــورت داده و لیســت مــورد نظر را بــه صندوق می انــدازد.
مســئولیت تعییــن صاحیــت نامزدهــا، گروههــا و ائتاف هــای انتخاباتــی یــا مجــوز حضــور آنهــا 
در انتخابــات و همچنیــن برگــزاری انتخابــات بــر عهــده کمیســیون عالــی مســتقل انتخابــات 
اســت. تنهــا آندســته از احــزاب و ائتاف هایــی کــه تاییــد کمیســیون را دریافــت کننــد، حــق یــا 

مجــوز شــرکت در انتخابــات را دارنــد.
ــات پارلمــان و شــورا های اســتانی اســت کــه اعضــای  ــن انتخابات هــا در عــراق انتخاب مهمتری

پارلمــان رییــس جمهــور را انتخــاب و بــه نخســت وزیــر نیــز رای اعتمــاد مــی دهــد.
رییــس جمهــور از بیــن گــروه یــا ائتافــی کــه بیشــترین رای را در انتخابــات آورده انتخــاب مــی 
شــود و او فــردی را بــه عنــوان نخســت وزیــر بــه مجلــس معرفــی می کنــد تــا بعــد از گرفتــن 
رأی اعتمــاد، کابینــه اش را معرفــی کنــد، کابینــه هــم بایــد از پارلمــان رای اعتمــاد بگیرنــد و 
پــس از آن  هــم مجلــس بــر عملکــرد دولــت نظــارت کنــد. قوانیــن مصــوب مجلــس هــم بایــد 

بــا تاییــد رییــس جمهــور برســد.
بــا توجــه بــه ایــن جایــگاه مهــم پارلمان اســت کــه گروههــا و جریانات سیاســی بــا اهتمــام ویژه 
و ائتاف هــای ســنجیده بــرای کســب حداکثــر کرســی های آن تــاش مــی کننــد تــا در دولــت 

آینده ســهم بیشــتری داشــته باشــند.
انتخابــات شــورا بــرای اداره محلــی اســتانها، شــهرها و بخش هــا اســت کــه معیــار ســنجش آرای 
عمومــی گروههــا و جریانــات و وزن اجتماعــی و سیاســی آنهــا بــه حســاب می آیــد کــه جایــگاه 

آنهــا را در ائتــاف هــا بــرای انتخابــات پارلمــان  تعییــن مــی کنــد.
ب( سابقه توزیع کرسی های پارلمان در سالیان گذشته

از مجمــوع 328 کرســی پارلمــان، 123 کرســی مربــوط بــه 9 اســتان شــیعه نشــین، 84 کرســی 
مربــوط بــه اســتانهای ســنی نشــین و مختلــط )انبــار، صــاح الدیــن، دیالــی، نینــوا و کرکــوک( 
69 کرســی بــرای بغــداد ، 44 کرســی بــرای کردهــا و 8 کرســی هــم از آن اقلیــت بــوده اســت.

از آنجــا کــه اکثــر کرســی ها مربــوط بــه جریانهــای شــیعی اســت )48 درصــد( کــه بــا حــدود 
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6 میلیــون رای حاصــل مــی شــود، آنهــا مجبــور بــه ائتــاف بــا ســایر جریانهــا بــرای تشــکیل 
دولــت هســتند کــه تاکنــون در ائتــاف بــا کردهــا انجــام مــی شــده اســت. البته شــیعه قــادر به 
جــذب رای در ســایر مناطــق و از بیــن ســایر گروههــا بــوده کــه تاکنــون آن را بــه 181 کرســی 
مــی رســاند کــه مــازاد 123 کرســی را از ســایر گروههــا و مناطــق کســب کــرده اســت. یعنــی 
اگــر صرفــاً بتواننــد در مناطــق شــیعه نشــین و بــا پرچــم واحــد شــیعی حضــور داشــته باشــند 
تنهــا 123 کرســی را بدســت خواهنــد آورد کــه بخــش محــدودی از آنهــا حتــی ســکوالر بــوده 
و جریاناتــی مثــل صــدر و حکیــم هــم امــروز از گرایــش شــیعی عبــور و تــاش دارنــد گرایــش 
ملــی را دنبــال کننــد. جریــان شــیعی از 69 کرســی بغــداد بــه 49 تــای آن توانســته اند دســت 
پیــدا کننــد کــه حاصــل ائتــاف منطقــی و برخــورداری از 65 درصــد پایــگاه اجتماعــی بــوده 
اســت. در اســتانهای مختلــط هــم شــیعه توانســته 10 کرســی بدســت آورد و در برخــی اســتانها 

مثــل اینبــار هــم هیــچ رایــی تاکنــون نداشــته اســت.
لــذا بــرای کســب اکثریــت ائتاف هــای شــیعی بایــد بتواننــد از دایــرة وســیع تری کســب رأی نمــوده 
یــا پــس از انتخابــات قــادر بــه ائتــاف حداکثــری بــرای بدســت آوردن اکثریــت کرســی ها و تشــکیل 

ــند. دولت باش
ج( آرایش جریانها و ائتالف های سیاسی در انتخابات 

بــا توجــه بــه تاییــد جریانهــا و ائتاف هــای انتخاباتــی عــراق توســط کمیســاریای انتخابــات و 
ــام کــرده انــد کــه  پایــان مهلــت آن کــه تاریــخ 96/10/31 بــوده تاکنــون 32 ائتــاف ثبــت ن

مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
1- ائتالف های شیعه

1/1- پیمــان فتــح : متشــکل از 19 گــروه مقاومــت بــه رهبــری هــادی العامــری و ســازمان 
بــدر ریاســت ائتافــی متشــکل از عصائــب اهــل حــق، کتائــب حــزب اهلل، مستقلون)حســین 
شهرســتانی وزیــر ســابق نفــت(، مجلــس اعلــی، جنداالمــام و همچنیــن برخــی احــزاب کوچک 

و یــک گــروه مقاومــت مســلح ایــزدی نیــز بــه همپیمانــی الفتــح پیوســته اســت. 
 ایــن ائتــاف در ابتــدا بــه ائتــاف العبــادی موســوم بــه النصــر پیوســت ولیکــن در مــدت 24 
ســاعت خــروج از آن را اعــام و دلیــل آن را مشــکات فنــی اعــام نمــود در صورتــی کــه برخــی 
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دلیــل آن را ورود تیــار الحکمــه بــه آن و مخالفــت ائتــاف فتــح بــا آن اعــام کــرده انــد و از دیگر 
دالیلــی کــه بــرای آن اعــام کــرده انــد وجــود برخــی از افــراد فاســدی ماننــد خالــد العبیــدی 

وزیــر دفــاع ســابق عــراق بــود.
بــه هــر حــال ایــن گــروه عــاوه بــر اعتقــاد بــه تمــام رویکردهــای گــروه دوم )مالکــی و...(، گرایشــات 
زیــر را نیــز دارنــد کــه ائتــاف آن بــا تحالــف النصــر را کمــی ســخت مــی کنــد. اگــر چــه امــکان 

ائتــاف ایــن گــروه هــا در بعــد از انتخابــات کــه تاکنــون مرســوم بــوده ممکــن مــی باشــد. 
مهم ترین رویکرد های تحالف فتح

*محوریت مقاومت و تکیه بر محبوبیت مردمی
*تقویت روند سیاسی و حفاظت از آرمان های اسامی و ایمان به خط والیت فقیه و اصول ملی عراق.

*دفاع و اطاعت از مرجعیت و حوزه ی نجف. 
*اسامگرایی

*مخالفت با حزب بعث
1/2- ائتــالف دولــت قانــون: نــوری مالکــی بــا ائتــاف دولــت قانــون متشــکل از 8 حــزب 
سیاســی کــه اکثــراً ناشــناخته خواهــد آمــد و حــزب الدعــوه )دعــاة االســام( بــه ریاســت خضیر 

الخزاعــی و جریــان الوســط بــه رهبــری موفــق الربیعــی در کنــار او خواهنــد بــود.
یکــی از ایــن احــزاب، حــزب جدیــد التاســیس یاســر صخیــل دامــاد مالکــی در کربا اســت. این 
ائتــاف در همپیمانــی بــا برخــی ائتــاف هــا شکســت خــورد و برخی شــخصیت هــا نیــز از بدنه 
دولــت قانــون خــارج شــدند کــه برجســته تریــن آنــان حیــدر العبــادی و هــادی عامــری و دیگــر 

رهبــران ســازمان بدر اســت.
مهمترین رویکردهای ائتاف دولت قانون 

*بازگشت مالکی ) یاکسی که از طرف مالکی معرفی می شود( به نخست وزیری. 
*موضع گیری شدید در برابر برخی از احزاب سنی و کردی.

*توسعه ی مشروط روابط عراق با کشورهای عربی حاشیه ی خلیج فارس.
*مخالفــت صریــح بــا تاســیس پایــگاه هــای آمریکایــی در عــراق و تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت 

حشــد الشــعبی و همپیمانی بــا آن. 
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*توســعه ی روابــط عــراق بــا جمهــوری اســامی ایــران و ایمــان بــه اکثــر اســتراتژی هــای 
اصلــی و محــوری جمهــوری اســامی ایــران در ســطح منطقــه و عــراق.

*حمایــت از نهضــت شــیعیان در منطقــه و رد هرگونــه مذاکــره و گفتگــو بــا عناصــر بعثــی و 
افــرادی کــه تحــت تعقیــب قــوه ی قضائیــه قــرار دارنــد.

*تاکید بر حقوق مدنی
1/3- پیمــان نصــر: جنــاح العبــادی و جریــان حکمــت ملــی و جریــان صــدر گرایــش هــای 
نزدیــک بــه هــم دارنــد. جریــان حکمــت ملــی و جنــاح العبــادی ائتافی صــورت دادنــد و تحالف 
النصــر العــراق را بــا 29 حــزب کوچــک دیگــر اعــام کردنــد. ولیکــن جریــان صــدر برخــاف 
گمانــه زنــی هــا نســبت بــه ائتــاف بــا دو جریــان بــا پیوســتن بــه ایــن ائتــاف مخالفــت کــرد و 

دلیــل آن را وجــود برخــی از عناصــر فســاد دانســت. 
بــه طــور کلــی ائتــاف نصــر شــامل برخــی شــخصیت هــای مســتقل و جریــان هــای سیاســی 
ــاض رییــس بســیج مردمــی و فراکســیون  ــح الفی ــری فال ــه رهب ــد فراکســیون »عطــا« ب مانن
»نینــوی« بــه رهبــری خالــد العبیــدی وزیــر اســبق دفــاع مــی باشــد. همچنیــن برخــی احــزاب 
و شــخصیت هــای دیگــر از جنــوب و غــرب عــراق کــه تاکنــون اشــاره ای بــه آنهــا نشــده عضــو 
ایــن همپیمانــی هســتند. وضعیــت العبــادی و احــزاب هــم پیمــان بــا او بــا اینکــه گفتــه مــی 
شــود پیمــان نصــر را رهبــری مــی کنــد روشــن نیســت. گفتــه مــی شــود بخشــی از مســأله بــر 

موضــوع سرلیســتی اســت. 
مهمترین رویکردهای مشترک پیمان نصر

*توسعه ی روابط عراق با کشورهای عربی حاشیه ی خلیج فارس، بویژه عربستان.
*تنظیم رابطه ی عراق با جمهوری اسامی ایران و متهم نشدن به پیروی از ایران 

*توسعه ی گفتگو با اهل سنت و ایجاد یک حکومت مدنی و تمایل به الئیک.
*عــدم مخالفــت بــا پایــگاه هــای آمریکایــی و موکــول کــردن بررســی ایــن موضــوع و تصمیــم 

گیــری در مــورد آن بــه کابینــه ی بعــدی.
*محدود کردن و تضعیف حتی المقدور حشد الشعبی و جناح مالکی.

*جدا کردن وضعیت سیاسی شیعیان عراق از وضعیت سیاسی شیعیان منطقه و دیگران
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*عــدم دخالــت در امــور داخلــی کشــورهای عربــی حاشــیه ی خلیــج فــارس و تــاش بــرای 
تحســین روابــط شــیعیان منطقــه بــا حکومــت هــای عربــی و پایــان دادن بــه روابــط متشــنج 

آنهــا )از نظــر ایــن گــروه ایــران دلیــل اصلــی ایــن تشــّنج هــا اســت(.
*تاکید بر حقوق مدنی 

1/4- پیمــان ســائرون نحــو االصــالح : مقتــدی صــدر پــس از  منحــل کــردن حــزب االحرار 
و تشــکیل جریــان سیاســی جدیــد خــود بــا عنــوان االســتقامه، بــا پیمــان ســائرون نحــو االصاح 
متشــکل از 10 جریــان سیاســی وارد کارزار انتخابــات شــد. صــدر ایــن بــار بــا احزاب و گــروه های 

غیــر اســامی و مدنــی مشــارکت کــرده کــه حزب کمونیســت هــم حضــور دارد.
1/5- پیمــان حکمــت ملــی : عمــار حکیــم نیز بــا پیمــان حکمــت ملــی وارد انتخابات شــد. 

بــه نظــر مــی رســد او همچنــان تــا ایــن لحظــه بــه دنبــال گفتگــو بــا العبادی اســت.
2- تقسیم بندی گفتمان ها بر اساس چهره ها و شخصیت های سیاسی

2/2- مالکی و گفتمان اغلبیت سیاسی 
ــوری مالکــی، شــخصیت سیاســی باســابقه حــزب  ــه ن گفتمــان اغلبیــت سیاســی منســوب ب
الدعــوه، بــر مبنــای اکثریــت سیاســی و عــددی اســت. اکثریــت عــددی بــه ایــن معنــا کــه آقای 
مالکــی بــر ایــن بــاور اســت بعــد از انتخابــات در پارلمــان، بــر مبنــای قاعــده 50+1 درصــد بــا 
جریــان ســنی و کــردی  کــه بیشــترین آرا را در انتخابــات کســب کــرده، بــه ســمت ائتــاف یــا 
ائتاف ســازی و تشــکیل دولــت بــرود. ایــن تنهــا راه حــل بــرون رفــت از چالــش اصــل نانوشــته 
»ســهمیه بندی)یــا محاصصــه(« اســت. آقــای مالکــی هــدف اصلــی خــود را از ایــن گفتمــان، 

مقابلــه بــا چالــش سیســتم ســهمیه بندی اعــام کــرده اســت.
2/3- حکیم و گفتمان اکثریت ملی  

عامــل نجــات و ســربلندی عــراق در نــگاه عمــار حکیــم او را به گفتمــان اکثریت ملی می رســاند. 
آقــای حکیــم بــه بحــث 1+50 بــاور دارد و می گویــد در انتخابــات آینــده، بعــد از شــمارش آرا 
بــه ســمت ائتــاف بــا جریان هــای ســنی و کــرد خواهــد رفــت کــه در ســطح ملــی عــراق از 
یــک جایــگاه برخــوردار و شناخته شــده هســتند. وی بحــث پیــروزی کــرد و ســنی را مطــرح 
ــه ســمت کردهــا و ســنی هایی  ــا ســنی ها و کردهــا ب نمی کنــد، حتــی می گویــد در ائتــاف ب
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برویــم کــه در ســطح ملــی از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد. هــدف اصلــی آقــای حکیــم از طــرح 
ــا چالــش تضــاد منافــع بازیگــران منطقــه ای در عــراق اســت. یعنــی  ایــن گفتمــان، مقابلــه ب
می تــوان بیــن بازیگــران منطقــه ای ذی نفــوذ یــا ذی نفــع در عــراق ایجــاد تــوازن کــرد. در حــال 
حاضــر، ســید عمــار حکیــم از بدنــه مجلــس اعــا جــدا شــده و جریــان جدیــدی را بــه همــراه 
بیــش از نیمــی از اعضــای مؤثــر شــورای مرکــزی مجلــس اعــای اســامی عــراق تاســیس کرده 

اســت کــه در ادامــه رونــد تغییــر هویــت و کارکــرد مجلــس اعــا مــي باشــد.
2/4- صدر و گفتمان ملی

گفتمــان صــدر را می تــوان بــه نوعــی نــگاه پوپولیســتی و عــام پســند صحنــه سیاســی عــراق 
کــه فاصلــه بســیاری بــا واقعیــت داخلــی ایــن کشــور دارد دانســت. تاکیــد بــر بــکار گیــری هــر 
عراقــی شایســته بــدون در نظــر گرفتــن مذهــب و قومیــت، بــه ایــن معنــا کــه شــیعه، ســنی و 
کــرد تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد از ویژگی هــای بارزطــرح وی اســت. گفتمــان صــدر را می تــوان 
گفتمــان ملــی نامیــد کــه در مقابــل گفتمان هــای اکثریــت سیاســی و ملــی قــرار می گیــرد. 
البتــه در کنــار ایــن گفتمــان، گفتمــان مبــارزه بــا فســاد و دولــت تکنوکــرات را مطــرح کــرده 

اســت. در نتیجــه می تــوان گفــت گفتمــان آقــای صــدر، گفتمانــی عوام فریبانــه اســت. 
2/5- عالوی وگفتمان سکوالریسم

همــان طــور کــه از نــام ایــن گفتمــان مشــخص اســت تاکیــد بــر فاصلــه گرفتــن از رویکــرد 
ــامگرا در  ــای اس ــی جریان ه ــت. ناکام ــی آن اس ــت اصل ــت اولوی ــه سیاس ــه صحن ــامی ب اس
بدســت آوردن رضایــت جامعــه عــراق، بــه عــاوه رفتــن گروه هــا و جریان هــای اســامگرا بــه 
ســمت شــعار های مدنــی را می تــوان برخــی از عوامــل بــاال رفتــن جایــگاه گفتمــان مدنــی در 
عــراق دانســت. در ایــن خصــوص، مقابلــه بــا جریان هایــی کــه خواهــان سیاســی کــردن مذهــب 
در عــراق هســتند در اولویــت برنامه هــای عــاوی قــرار دارد. وی در جایــي بیــان مــي کنــد کــه 
»مــا بــه دنبــال مبــارزه بــا جریان هایــی هســتیم کــه ســعی دارنــد، دیــن را در جامعــه سیاســی 
کننــد.« ایــن گفتمــان بــا گفتمــان صــدر مشــابهت زیــادی دارد و در عمل همــکاری و هماهنگی 
بیــن اینهــا وجــود دارد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن اســت کــه اظهارنظــر جریــان مدنــی در 
جریــان صــدر تبلــور دارد؛ بــه گونــه ای کــه گفتــه مــي شــود بین جریــان مدنــی و جریــان صدر، 
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بــه خصــوص گروه هــای ایــاد عــاوی زمینــه ائتــاف وجــود دارد، امــا هنــوز اقدامــی صــورت 
نگرفتــه اســت.   اولویــت اصلــی گفتمــان مدنــی و لیبــرال همــان طــور کــه از نــام آن مشــخص 

اســت، تاکیــد بــر فاصلــه گرفتــن از رویکــرد اســامی در صحنــه سیاســت اســت. 
3- بررسی ابعاد و شاخص های چهار گفتمان اصلی در بیت شیعه

ــوری مالکــی: تقریبــاً می تــوان گفــت ائتــاف  3/1- گفتمــان اغلبیــت سیاســی ن
دولــت قانــون، پرچمــدار ایــن گفتمــان اســت. نــوری مالکــی، اغلبیــت سیاســی را مطــرح کــرد 
و اکثــر اعضــای ائتــاف دولــت قانــون نیــز از آن حمایــت می کننــد امــا نمی تــوان ایــن طــرح 
را بــه حزب الدعــوه نســبت داد زیــرا ایــن حــزب، دو جنــاح اصلــی دارد: جنــاح مالکــی و جنــاح 
العبــادی. حیدرالعبــادی و جنــاح وی بــر ایــن بــاور هســتند کــه هیــچ طرحــی از اکنــون نبایــد 
تعییــن کــرد. بایــد منتظــر برگــزاری انتخابــات بــود تــا بعــد از آن بــا توجــه بــه شــرایط و عوامل 
ــد  ــی کنن ــه تشــکیل می شــود، ارزیاب ــی ک ــد هم پیمانی هــای سیاســی و ائتاف های ــر مانن مؤث
کــه کــدام طــرح بــرای شــیعیان در عــراق مناســب تر اســت. امــا نــوری مالکــی از ابتــدای شــروع 
ــای  ــان نحله ه ــود از می ــر خ ــای هم فک ــراد و جریان ه ــا اف ــی ب ــرای هم پیمان ــود ب ــرح خ ط
ــی از  ــوران و برخ ــزب گ ــا ح ــا ب ــان کرده ــهداني و از می ــلیم الجبوری و مش ــا س ــنت ب اهل س
جناح هــای حــزب جــال طالبانــی مذاکــره کــرده اســت. مختصرتریــن تعریــف از گفتمــان ایــن 

اســت کــه طــرح ایــن گفتمــان، مبتنــی بــر 50+1 درصــد از آرای انتخاباتــی اســت. 
 3/2-  شرایط مثبت موفقیت گفتمان اغلبیت سیاسی 

الــف( اهــل ســنت عــراق: اهل ســنت عــراق از زمــان ورود داعــش و بعــد از آزادی شــهرهای 
ســنی، رویکردهــا و گرایش هــای متفاوتــی نســبت بــه قبــل اتخــاذ کردنــد. در گذشــته همــگان 
ــده و اســامه نجیفــی  ــدار حــزب  بعــث، داعــش، القاع ــر اهل ســنت طرف ــه اکث می دانســتند ک
هســتندکه اکنــون نتیجــه آن نیــز دامنگیــر اهــل  ســنت شــده اســت کــه جــز ویرانــی و آوارگــی 
و کشــتار نیســت. اکنــون اهل ســنت از نظــر مالکــی متوجــه شــده اند کــه جبهــه قبلــی هیــچ 
ســودی بــرای آنهــا در بــر نداشــته و تنهــا حامــی و تکیــه گاه مطمئــن آنهــا دولــت مرکــزی عراق 
اســت. نــوری مالکــی می گویــد کــه تیــم وی در گفتگوهایشــان بــا عشــایر عراق و شــیوخ عشــایر 
ملی گــرا و بــا کســانی کــه رویکردشــان نســبت بــه دولــت تغییــر کــرده اســت، متوجــه شــدند 



25

101

کــه همــه ایــن گروه هــا و افــراد موافــق ایــن گفتمــان هســتند. 
ب(کردهــای عــراق: همچنیــن کردهــا نیــز نســبت بــه گذشــته شــرایط متفاوتــی را تجربــه 
ــی و حــزب گــوران و  ــه دلیــل مشــکات شــدیدی کــه بیــن مســعود بارزان ــد. کردهــا ب کردن
اتحادیــه میهنــی وجــود دارد دچــار یــک شــرایط بحرانــی هســتند و ایــن بحــران بــه حــدی 
تشــدید شــده اســت کــه بــر وضعیــت دولــت مرکــزی عــراق نیــز مؤثــر بــوده اســت. حــدود 70 
درصــد از اتحادیــه میهنــی کردســتان  بــه همــراه حــزب باپیر)حــزب جماعــت اســامی( و حزب 

گــوران طرفــدار و موافــق گفتمــان اغلبیــت سیاســی نــوری مالکــی هســتند. 
4- ائتالف های اهل سنت 

بــا توجــه بــه ائتــاف هــای شــکل گرفتــه در میــان شــیعیان، جریــان هــای اهــل ســنت  نیــز 
ائتــاف هایــی را شــکل دادنــد. امــا ایــن احــزاب بــرای بــه دســت آوردن حداکثــر کرســی هــای 

پارلمــان سیاســت هــای زیــر را در پیــش خواهنــد گرفــت:
1- تقویت رابطه با العبادی

2- درخواست امتیازات جدیدی برای اهل سنت و اجرای »طرح تسویه ی ملی«
3- بازگشت آوارگان وجبران خسارتهای مالی و جانی آنها با استفاده از کمک خارجی

4- مقابله با حشد الشعبی به صورت ها و شکل های مختلف.
5- تقویت رابطه با عربستان و آمریکا برای اجرای خواسته های اهل سنت 

6- حمله ی سیاسی به محور مقاومت
ــروژه ی  ــوان پ ــه عن ــویه« ب ــرح تس ــرای »ط ــنی و اج ــهرهای س ــارات ش ــعه ی اختی 7- توس

ــنی« ــق س ــتقال مناط ــی و اس ــرح جدای ــن »ط جایگزی
8- اتحاد بر علیه مالکی و حشد الشعبی و محور مقاومت 

9- اتحاد در حمایت و تقویت ائتاف جدید شیعی )العبادی، حکیم، صدر(.
10- تاش برای جلب موافقت رسمی دولت با حضور نیروهای آمریکایی

11- تاش برای مطرح شدن حقوق اهل سنت عراق در محافل و سازمان های بین المللی
12- تاش برای بازگشت عناصر بعثی و افراد تحت تعقیب قوه ی قضائیه به عراق
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5- ائتالف های شکل گرفته در میان جریان های اهل سنت
5/1- پیمــان الوطنیــه: احــزاب ســنی موفــق بــه تشــکیل 3 پیمــان اصلــی گردیــد که بــزرگ ترین 
ــه همــراه رئیــس پارلمــان عــراق » ســلیم  ــاد عــاوی« ب ــه ریاســت معــاون رئیــس جمهور»ای آنهــا ب
الجبــوری« مــی باشــد  کــه بــا نــام »پیمــان الوطنیــه« معرفــی شــده اســت. اعضــای ایــن پیمان بیشــتر 
دارنــدگان مــدرک دکتــرا بــوده بــه همیــن دلیــل اصطاحــاً بــه آن پیمــان دکتــرا اطــاق مــی گــردد.

بــه ایــن پیمــان ، عــاوه بــر وزیــر آمــوزش و پرورش»محمــد اقبــال« و وزیــر کشــاورزی » فــاح 
الزیــدان« )حــزب تقــدم یعنــی پیشــرفت( و رئیــس اتحــاد قــوای در پارلمــان »صــاح الجبوری« 

و نماینــده ی اســتان دیالــی »رعــد دهلکــی« 25 حــزب دیگــر ملحــق گردید.
بــه احتمــال زیــاد معــاون رئیــس جمهور»ایــاد عــاوی« رئیــس پیمــان جدیــد خواهــد شــد. 
ائتــاف عــاوی در انتخابــات ســال 2014 توانســت 21 کرســی را بــه خــود اختصــاص دهــد. در 

مقابــل ائتــاف العربیــه بــه ریاســت المطلــک تنهــا 10 کرســی را از آن خــود نمــود.
5/2- پیمــان تضامــن : پیمــان دیگــر بــه ریاســت معــاون رئیــس جمهور»اســامه النجیفــی« 
بــه همــراه »خمیــس الخنجــر« رهبــر پــروژه ی عربــی صــورت گرفــت. ایــن پیمــان کــه  نــام 
»تضامــن« )همبســتگی( بــر آن اطــاق شــد شــامل »اســامه النجیفــی« ،» احمــد المســاری« 

رئیــس حــزب ملــی الحــق و دبیــر کل پــروژه ی عربــی »خمیــس الخنجــر« مــی باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه فراکســیون متحــدون بــه ریاســت »اســامه النجیفــی« در انتخابــات 

ــد. ســال 2014 توانســت 23 کرســی را از آن خــود نمای
5/3- گفتمان یا طرح انتخاباتی اهل سنت

ــه و  ــت رفت ــان از دس ــای آن ــه جغرافی ــیده اند ک ــن درک رس ــه ای ــر ب ــال حاض ــنت در ح ــل س اه
زیرســاخت های آن تضعیــف و حتــی نابــود شــده اســت. بنابرایــن اولیــن و مهمترین شــاخصه بحــث آنها 
در گفتمــان انتخاباتــی آتــی، جغرافیــا یعنــی مناطــق اهــل تســنن اســت. در تمــام همایش هــای اخیــر 
اهــل ســنت، بــه جغرافیــا اشــاره شــده اســت. وقتــی گفتــه می شــود می خواهیــم کامــل و ملــی باشــیم 
بعــد از آن بــه نینــوا، صاح الدیــن، االنبــار، دیالــی، کرکــوک و عاصمــه البغــداد اشــاره می کنــد، یعنــی 
انگشــت نهــادن روی همیــن نقطــه؛ آنهــا بنابرایــن جغرافیــای خــود را در شــش اســتان تعریــف می کنند. 
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ــد از  ــه بع ــن اســت ک ــد از نظــر اهــل ســنت، بازگشــت جمعیــت اســت. منظــور ای ــه بع نکت
ویرانــی مناطــق، بایــد آبادانــی و بازگشــت جمعیــت مطالبــه شــود. در بازگشــت جمعیــت بــه 
تدریــج می گوینــد و تاکیــد مــی کننــد بایــد ابتــدا بازســازی شــود، ســپس جمعیــت بازگــردد. 
ــه(  ــا عــزت و کرامت)بازگشــت آبرومندان ــی ب ــع کدورت هــای جمعیتــی داخل در جمعیــت، رف
مطــرح اســت. موضوعــی کــه در اینجــا، بــرای آنهــا مهــم اســت و بارهــا بــه آن اشــاره کــرده انــد، 
اقداماتــی اســت کــه از ســوی حاکمیــت یــا کردهــا اتفــاق می افتــد کــه از دیــدگاه آنهــا  منجــر 

بــه آنالیــز یــا تســویه جمعیــت می شــود. 
بنابرایــن در اینجــا مشــکل، جمعیــت اســت. جغرافیــا نابــود شــده و از نظــر اهــل ســنت بایــد 
جمعیــت برگــردد و بــه آبادانــی و مصالحــه جمعیتــی در جغرافیاهــای مختلــف کــرد، شــیعه، 
ــد  ــی می خواهن ــای سیاس ــت، جریان ه ــت جمعی ــا بازگش ــت. ب ــاز اس ــان و... نی ــنی، ترکم س
ــد، بنابرایــن گام اول گفتمانــی اهــل ســنت در آینــده، بازگشــت جمعیــت  ــه قــدرت بازگردن ب
بــه خانه هــای خودشــان اســت؛ البتــه نخبــگان سیاســی آنهــا یــا در اربیــل مهمــان و مســتأجر 
بوده انــد یــا در بغــداد بــدون عقبــه جمعیتی شــان حضــور داشــتند. بنابرایــن اگــر جمعیــت بــه 
جغرافیــای خــاص خودشــان برگردنــد و توســعه و آبــادی اتفــاق بیفتــد، می توانند ازمنفــذ پایگاه 
جمعیتــی وارد عمــل شــوند. مدیریــت جغرافیــا، بحثــی اصلــی در گفتمان ســازی اهــل ســنت 
خواهــد بــود. اکنــون چــون جمعیــت و وضعیــت اقتصــادی آشــفته اســت، قطعــاً اهــل ســنت 
ــرای شــوراهای اســتانی و هــم  ــت مناطق شــان را هــم ب ــد، پرچمــداری مدیری ــاش می کنن ت
بــرای مجلــس بــه دســت بگیرنــد تــا بتواننــد تحــت ایــن عنــوان بــه بهبــود اوضــاع اقتصــادی 

ــد. ــان ســرعت بدهن جمعیت ش
در انتخابــات آینــده، اهــل ســنت در راســتاي بــاال بــردن ســطوح مطالبــات و تاکیــد بــر دال های 
شــناور و مفصل بندی هــای گفتمانــی اهــل ســنت، موضــوع جمعیــت، جغرافیــا، عمــران، آبادانی 
و ســهم خواهی در حکومــت، دولــت و حاکمیــت را همــواره مطــرح می کننــد. ایــن موضوعــات 

روح کلــی منطــق درونــی و درون متنــی اهــل ســنت اســت.
5/4- اهل سنت و بازیگران خارجی

عــاوه بــر ســه عامــل جمعیــت، جغرافیــا و جریان هــای سیاســی، عامــل چهارمــی بــه نــام اراده 
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بازیگــران خارجــی مطــرح اســت. بــه طــور خــاص می تــوان گفــت کــه در عــراق، ســه بازیگــر 
همســایه و یــک بازیگــر بیــن المللــی، نقــش محــوری دارنــد.

عربســتان، یکــی از ایــن بازیگــران همســایه اســت کــه در حــال حاضــر، اراده کــرده بــه عــراق 
وارد شــود، البتــه نــه بــا خشــونت و فضاحــت گذشــته، بلکــه بــا آغــوش بــاز و جیب هــای پــر از 
پــول کــه بــه هــر کــس نشــان داده شــود بــا اســتقبال مواجــه خواهــد شــد. همانگونــه کــه آقای 
بارزانــی بــا آغــوش بــاز پذیرفــت، آقــای عبــادی هــم خواهــد پذیرفــت. بنابرایــن عربســتان فعلی 
در عــراق، عربســتانی نیســت کــه قهــر کنــد بلکــه اکنون از مســیر دیگــری غیــر از گذشــته، وارد 
میــدان شــده و می توانــد پشــتیبانی و حمایــت سیاســی مقامــات عراقــی را نیــز داشــته باشــند. 
بازیگــر همســایه بعــدی، ترکیــه اســت. بــرای عربســتان بحــث اهــل ســنت عربــی برجســته تــر 
اســت، امــا بــرای ترکیــه، هــم اهــل ســنت و هــم جغرافیــا مطــرح اســت. امــروزه ترکیــه نفــوذ 
بیشــتری نســبت بــه عربســتان در جمعیــت سیاســی دارد، امــا در خصــوص ارتباط بــا حاکمیت 
از عربســتان نفــوذ کمتــری دارد و هنــوز بــا فاصلــه، پیونــد برقــرار کرده اســت. بنابرایــن دو بازیگر 
خارجــی اهــل ســنت هــم بــر اراده و حرکــت سیاســی اهــل ســنت، تأثیــر خواهنــد داشــت و هم 

گفتمــان انتخاباتــی آنهــا را تحت الشــعاع قــرار خواهنــد داد.
بازیگــر دیگــری بــه نــام ایــران وجــود دارد کــه بــه زعــم اهــل ســنت، پشــتیبان اهــل ســنت 
نیســت، بلکــه پشــتیبان رقیــب اهــل ســنت یعنــی شــیعه اســت کــه از زاویــه دید آنهــا، بایــد او 
را هــم ســر خــط نگــه داشــت و از دشــمنی ایــران بــا خــود کاســت. اکنــون جریانهــای سیاســی 
ــرای  ــران ب ــن درک رســیده اند کــه حتــی از ظرفیت هــای جمهــوری اســامی ای ــه ای ســنی ب
مدیریــت شــیعه اســتفاده کننــد. لــذا بخشــی از اهــل ســنت بــه ایــران پالــس مثبــت نشــان 
می دهنــد. امــا ایــران هــم در اعتمــاد بــه آنهــا بایــد جانــب احتیــاط نگــه دارد و هــم اهــل ســنت 
بــه ایــران بــا احتیــاط نــگاه مــی کنــد. ولــی در حــد کاهــش فشــارها یــا بــه کارگیــری اهــرم 
علیــه دولــت و جریــان شــیعه، اهــل ســنت بــه مثابــه ابــزای مناســب، بــه ایــران نــگاه می کنــد؛ 
هــر چنــد ایــن توجــه بــه انــدازه توجــه بــه پول هــای عربســتان نیســت، امــا می دانــد کاهــش 
ــن شــیعه و اهــل ســنت و کاهــش  ــاط بی ــه ارتب ــد ب ــا اهــل ســنت می توان ــران ب دشــمنی ای
اختــاف شــیعه بــا اهــل ســنت کمــک کنــد. بــه هــر حــال، قاطبــه نخبــگان سیاســي اهــل 
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ســنت بــه )ایــران( نــگاه جبــران ضــرر دارنــد نــه نــگاه حمایتــی. 
بازیگــر دیگــر، آمریکاســت کــه قطعــاً در ایــن محــور بــه خوبــی ایفــای نقــش کــرده و موازنــه 
ــا  ــت ب ــکا از دول ــت آمری ــه حمای ــنت ب ــل س ــی اه ــان سیاس ــا جری ــد. در اینج ــاد می کن ایج
محوریــت شــیعه، بــه میــزان زیــادی بــاور دارد، امــا می خواهــد از حمایــت آمریــکا هــم در جهت 

ــه نفــع خــود اســتفاده کنــد. توازن ســازی و اســتقرار ب
گفتمان مطلوب اهل سنت برای شیعه

در خصــوص گفتمــان مطلــوب اهــل ســنت بــرای شــیعه، باید اذعــان کرد کــه در شــرایط فعلی، 
خــودی و غیرخــودی مساله ســاز اســت،از ایــن رو، کســی بایــد گفتمان مطلــوب شــیعه را در اهل 
ســنت مدیریــت کنــد و بــه آنهــا نشــان دهدکــه حداقــل از لحــاظ ذهنــی، بــا شــیعه و ج.ا.ایــران 
باشــند، در حــال حاضــر، در طیــف غالــب ســنی، هیــچ کــس همســو بــا سیاســت های ایــران 
نیســت. ظاهــراً ســلیم جبــوری اســت کــه او هــم مجبــور اســت مطالبــات اهــل ســنت را بگویــد 
تــا نمایندگــی آنهــا را کســب کنــد. پــس بایــد پــی بــرد کــه اهــل ســنت چــه گفتمان هایــی را 

می پذیرنــد و شــیعه در مقابــل، چــه گفتمانــی را از اهــل ســنت مــی توانــد بپذیــرد؟ 
بســتر اجتماعــی و وجــود ایــن شــکاف ها و مطالبه گری هــا بــه گونــه ای شــده کــه افــرادی کــه 
شــعار تندتــری می دهنــد، می تواننــد رأی بیاورنــد. بنابرایــن بایــد توجــه داشــت کــه ایــن طیــف 
ــا یکدیگــر، مطالباتشــان بــه ســمت تندتــری  از اهــل ســنت، پــس از چنــد مــاه کار کــردن ب
خواهــد رفــت کــه البتــه لزومــاً بــه مفهــوم جدایــی نیســت، بلکــه افزایــش مطالبــه گــری اســت. 
می تــوان گفــت شــعار توســعه ای و جمعیتــی می دهنــد، نــه شــعار مذهبــی و فرقــه ای. همچنین 
تنــدی اهــل ســنت فشــار بــه دولــت اســت نــه علیــه دولــت. شــعار آنــان صلــح اجتماعــی اســت 
یعنــی دولــت بایــد عقب ماندگــی اهــل ســنت را جبــران کنــد و مطالبــات آنهــا را بدهــد و دائــم 
از دولــت مطالبه گــری خواهــد کــرد. وقتــی دائــم مطالبه گــری کــرد و دولــت نتوانســت مطالبــه 
او را پاســخ دهــد، بــرای آب و بــرق و ســایر مطالباتــش بــه خیابان هــا خواهــد آمــد. بــه عبارتــي، 

حاکمیــت بایــد دائمــاً  بــا چالــش مطالبه گرانــه توســعه ای و مطالبــه سیاســی روبــه رو باشــد. 
حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه آیــا جامعــه و جمعیت اهل تســنن بــه خاطــر تصمیمات 
چهره هــای سیاســی اهــل ســنت، همــواره در شــرایط نابســامانی قــرار می گیرنــد و همــواره ایــن 
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جامعــه بــه نحــوی در معــرض آســیب های مختلفــی اســت، کــه ایــن آســیب ها نشــأت گرفته از 
تصمیمــات سیاســتمداران اهــل ســنت در دوره هــای مختلف بوده اســت؟

بــا ایــن اوصــاف، جامعــه اهــل ســنت بــرای مــا در شــرایط فعلــی صــد درصــد جامعــه فرصــت 
اســت. امــا مشــکل اساســی در بیــت شــیعی اســت؛ چــرا کــه کیــان شــیعه در داخــل عــراق هنــوز 
بــه یــک نظــر واحــد بــرای تصاحــب کل عــراق، قــوام نگرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس گفتمــان 
حاکمیتــي آن هــم تولیــد نشــده اســت و بعیــد اســت که بــه ایــن زودی تولید شــود. جامعه شــیعه 
هنــوز در مقدمــات ایــن مســیر مانــده اســت و صرفــا در صــدد اســت تــا مکانیزم هــا و دســتگاه های 
انتخاباتــی خــود را راه انــدازی کنــد نــه اینکــه گفتمــان مطلــوب اهــل ســنت نســبت بــه خــود را 
مدیریــت نمایــد. اساســاً نگاهــی کــه قــرار اســت شــیعه داشــته باشــد بایــد بــر ایــن مبنــا باشــد 
کــه شــیعه بــرای کل عــراق تصمیــم بگیــرد کــه خودشــان محــور اصلــی آن در حاکمیت هســتند. 
دلیــل اینکــه اهــل ســنت بــرای مــا فرصــت اســت، ایــن اســت کــه اساســاً جامعــه اهــل ســنت، 
جامعــه بــدون رهبــر اســت. تنهــا کســی کــه توانســت از ایــن فرصــت خــوب اســتفاده کنــد، 
داعــش بــود. اهــل ســنت در کل جهــان عــرب و جهــان اهــل ســنت و در عــراق، فاقــد رهبــران 
کاریزماتیــک اســت. البتــه آنهــا، از جایگزیــن ایــن موضــوع در قالــب پیــام کاریزماتیک، اســتفاده 
کرده انــد. بخشــی از پیــام کاریزماتیــک از موضــع اقلیت گرایــی بــه ســمتی پیــش رفــت کــه اهل 
ســنت معتقــد بودنــد در زمــان صــدام همــه کاره بودنــد، ولــی االن نیســتند و در یــک انــزوا و 
زهــد اجبــاری قــرار گرفته انــد. بنابرایــن ایــن پیــام، ناخــودآگاه تولیــد شــد. بهتریــن کســی کــه 
توانســت پیــام کاریزماتیــک را بــه گفتمــان تبدیــل کنــد و بــه شــکل هنرمندانــه ای ایــن پیــام 
را بــه خدمــت بگیــرد، داعــش بــود. داعــش ایــن پیــام را جهانــی، منطقــه ای و داخلــی کــرد و 

توانســت نیــرو جــذب کنــد. 
6- مشخصات و گرایش های احزاب کردی

احــزاب کــردی در ایــن دوره وضعیــت قابــل توجهــی دارنــد. حــزب دمکــرات و اتحادیــه میهنــی 
هــر یــک بــه طــور جداگانــه وارد انتخابــات خواهنــد شــد. دو حــزب تغییــر و جماعــت اســامی 
پیمانــی شــکل داده انــد و در کرکــوک و مناطــق مــورد منازعــه، حــزب سیاســی برهــم صالــح 
یعنــی ائتــاف بــرای دمکراســی و عدالــت نیــز بــه ایــن دو حــزب پیوســته اســت. بعیــد نیســت 



25

107

در ســایر مناطــق کردنشــین نیــز ایــن ســه حــزب در کنــار هــم قــرار بگیرنــد. اتفاقــی کــه اگــر 
رخ دهــد مــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه نتایــج بســیار قابــل توجهــی را کســب خواهــد کــرد 

و بــر نقشــه سیاســی کردســتان اثــر گــذار خواهنــد بــود.
بــه طــور کلــی مــی تــوان گرایــش هــای احــزاب کــردی را در دو ائتــاف یــا محــور زیــر خاصــه 

: د کر
6/1- محور سلیمانیه

ایــن محــور بیشــتر مشــتمل بــر احــزاب و شــخصیت هــای اســت کــه مخالــف حــزب بارزانــی 
هســتند. از مهــم تریــن رویکردهــای ایــن محــور مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1-  محــور ســلیمانیه بــه دولــت مرکــزی نزدیــک تــر خواهــد بــود. بــا اینکــه احــزاب ســلیمانیه 
در ظاهــر نمــی خواهنــد از رویکردهــای قومیتــی کردهــا فاصلــه بگیرنــد.

2-  آنهــا نمــی خواهنــد مســئولیت خــود در موافقــت یــا مخالفــت بــا همــه پرســی را بــه عهــده 
بگیرنــد و بــه همیــن دلیــل اصــا بــه ایــن موضــوع فکــر نمــی کننــد.

3-  تاکید بر حقوق کردها و تحسین اوضاع معیشتی آنها
4-  هماهنگــی بــا دولــت عــراق بــا هــدف اینکــه مقامــات بغــداد آنهــا را بــه عنــوان یــک بازیگــر 
مهــم و موثــر سیاســی بــه رســمیت بشناســند و دولــت مرکــزی تحــوالت رخ داده در صحنــه ی 

سیاســی کــردی را درک کنــد. 
5- درخواســت مســتقیم و غیــر مســتقیم از دولــت مرکــزی بــرای بــه حاشــیه رانــدن مســعود 
بارزانــی )و محــور او( در ســطح دولــت مرکــزی و دولــت اقلیــم کردســتان. در ایــن صــورت محور 

ســلیمانیه مــی توانــد نقــش سیاســی خــود را در برابــر نقــش مســعود تقویــت کنــد.
6-  برخــی از احــزاب ُکــرد ســلیمانیه بــا تاکیــد بــر حقــوق و خواســته هــای مــردم، در حــال 

توســعه پایــگاه مردمــی خــود هســتند.
7-  برخــی از کردهــای ســلیمانیه از دولــت مرکــزی مــی خواهنــد بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــد. بدیــن معنــا 
کــه اگــر دولــت مرکــزی انتظــار دارد کردهــای ســلیمانیه از رونــد سیاســی حمایــت کننــد، احــزاب شــیعی و 
دولــت مرکــزی نیــز بایــد از کردهــای ســلیمانیه در مقابــل مســعود بارزانــی حمایــت کننــد . آنهــا همچنیــن 
تاکیــد مــی کننــد کــه ایجــاد ایــن تــوازن قــدرت در اقلیــم کردســتان، بــه نفــع رونــد سیاســی عــراق اســت.
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6/2- محور بارزانی
رویکردی که محور یا ائتاف بارزانی پیاده خواهد کرد مشتمل بر گزینه های زیر است:

1-  در تبلیغــات و شــعارهای انتخاباتــی خــود در مــورد موضــوع همــه پرســی کامــا ســکوت 
خواهــد کــرد. لــذا موضــع گیــری هــای ایــن حــزب در دوره ی تبلیغــات انتخاباتــی نســبت بــه 
گذشــته کامــا متفــاوت خواهــد بــود. ایــن عقــب نشــینی موقــت تــا زمانــی ادامــه مــی یابــد که 

بارزانــی مناصــب و پســت هــای حــزب خــود در دولــت مرکــزی و اربیــل را تضمیــن کنــد. 
2-  بارزانــی تــاش خواهــد کــرد تــا حــد ممکــن منافــع خــود در اربیــل و دهــوک و برخــی از 

مناطــق موصــل را حفــظ کنــد.
3-  بهــره بــرداری از ســرمایه هــای اربیــل و درآمــد قاچــاق نفــت بــرای راضــی کــردن کردهــای 
اربیــل در مقابــل کردهــای ســلیمانیه و همچنیــن تحریــک کردهای ســلیمانیه بر علیــه مقامات 

4-  بهره برداری ازاختافات داخلی اتحاد میهنی کردستان 
5-  بهره برداری از اختافات داخلی شیعیان از جمله اختافات میان مالکی و حزب الدعوه

6-  بهــره بــرداری سیاســی از ســرمایه گــذاری هــا و حضــور شــرکت های بــزرگ سیاســتمداران 
شــیعه و ســنی و کــرد و احــزاب الئیــک در اربیــل بــرای تغییــر مواضــع آنهــا در برابــر خــود. 

)بویــژه اســامه النجیفــی و ایــاد عــاوی(.
در کار ایــن دو محــور دو حــزب جدیــد نیــز وجــود دارد کــه تمایلــی بــه هیــچ کــدام از محورهای 
زیــر ندارنــد. یکــی ائتــاف جریــان هــای عربــی کرکــوک اســت کــه متشــکل از 10 تشــکل و 
جریــان عربــی بــه رهبــری راکان الجبــوری سرپرســت کنونــی اســتانداری کرکــوک اســت. ایــن 
ائتــاف درحــال رقابــت بــا فراکســیون هــای کــردی و ترکمانــی کرکــوک اســت کــه هر کــدام از 
آنهــا نیــز در همپیمانــی هــای مشــابهی شــرکت کــرده انــد. دوم حزبالجیــل الجدیــد )نســل نــو( 
نیــز  حــزب تــازه تاســیس مخالــف همــه پرســی اقلیــم بــود کــه حزبــی جــوان و مدنــی اســت و 

بــه ریاســت شاســوار عبدالواحــد در انتخابــات ورود خواهــد کــرد.
6/3- محل تالقی دو گفتمان شیعه و کرد

ــرای اســتقال اســت. گفتمــان شــیعه یــک  گفتمــان کــردی، نمایه ســازی از حداکثــر تــاش ب
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ــام انتخابــات دارد و  ــا عنــوان مشــارکت سیاســی و یــک پارادایــم میانــی بــه ن پارادایــم اصلــی ب
ایــن موضــوع، حلقــه وصــل پارادایــم کــرد و شــیعه اســت. پارادایــم اصلــی کــرد، »همه پرســی« 
اســت. از ایــن زاویــه، تفســیر دیگــری نیــز از ادعــای عــدم مشــارکت کردهــا در انتخابــات می تــوان 
ارائــه داد. بــر ایــن اســاس، گزاره هایــی کــه دربــاره تهدیــد بارزانــی مبنــی بــر عــدم شــرکت در 
انتخابــات مطــرح اســت، اســتفاده اهرمــی از پارادایم اصلی شــیعه بــرای رســیدن بــه پارادایم اصلی 
کــرد اســت کــه بــرای تحــت فشــار قــرار دادن شــیعه، عنــوان می کنــد کــه در انتخابــات شــرکت 

نمی کنــد. ایــن مســاله بــا وجــود همــه نقــاط ضعــف موجــود، باالخــره یــک پلتیــک اســت. 
مکــون کــرد، پارادایــم اصلــی شــیعه یعنــی مشــارکت سیاســی و پارادایــم میانی یعنــی انتخابات 
را کــه بــرای کردهــا نوعــی پســاپارادایم محســوب می شــود، به عنــوان گــرو نگــه داشــته تــا بــه 
پارادایــم اصلــی خــود برســد. ضمانــت ایــن امــر، برگــزاری همه پرســی در مناطــق مــورد اختاف 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ایــن موضــوع را به عنــوان گــرو و اهــرم فشــار نگــه مــی دارد تــا دولــت 
ــت  ــج حاصــل از آن، رضای ــورد اختــاف و نتای ــزاری همه پرســی در مناطــق م ــه برگ شــیعه ب
دهــد. البتــه در ایــن مســیر از تلطیــف ادبیــات هــم بــه طــور دائــم اســتفاده می کنــد کــه ایــن 

همه پرســی صرفــاً بــه معنــی اســتقال نیســت. 
ضــرورت دارد تــا گفتمــان کــردی در چارچوبــی مــورد قبــول قــرار گیــرد. گفتمــان کــردی، تــا 
آخــر بــر طبــل اســتقال می کوبیــد ولــی اگــر ادعــای حضــور در دولــت مرکــزی داشــته باشــد 
ــرم  ــای اه ــا برخــی ویژگی ه ــت موقت ــوان گف ــد، می ت ــز شــرکت کن ــره نی ــا در مذاک ــا بعد ه ت
فشــار بــودن را از دســت می دهــد. اگــر شــیعه از ایــن دو اهــرم اســتفاده کنــد، بــه ســمتی پیــش 
خواهــد رفــت کــه دولــت مرکــزی بــرای برگــزاری همه پرســی در مناطــق مــورد اختــاف، بــا 

کــرد همــراه و هماهنــگ مواجــه خواهــد شــد. 
مســلم اســت کــه عبــادی، وقــع چندانــی بــه تهدیــدات کردهــا نمی گــذارد. دلیــل ایــن امــر، 
اطمینان هایــی اســت کــه بــه او داده می شــود یــا واقعیت هایــی اســت کــه در داخــل مشــاهده 
ــه میهنــی در  ــا اتحادی ــی ب ــا نیچــروان بارزان ــؤاد معصــوم ی ــا مــرور صحبت هــای ف می کنــد. ب
ــه  ــراق یکپارچ ــت از ع ــران در حمای ــود مواضــع ای ــلیمانیه احســاس می ش ــر سیاســی س دفت
وعبــادی بســیار مؤثــر بــود. مهم تریــن طــرح مطلــوب هــم بــرای ایــران و هــم شــیعیان عــراق 
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دربــاره مکــون کــردی، توجــه بــه تفــاوت هــادر جریان هــای کــردی اســت و موضــوع اســتمرار 
منازعــات در اقلیــم کــردی بــرای بــه ســرانجام نرســیدن اســتقال نیز مطرح اســت؛ کمــا این که 
ممکــن اســت در نقاطــی بــا آمریکایی هــا تطابــق منافــع ایجــاد شــود.  البتــه در ایــن موضــوع 
برخــی از کارشناســان، تأثیرگــذاری جمهــوری اســامی را در تدویــن قانــون اساســی عــراق نیــز 
یــادآوری می کننــد کــه می تــوان گفــت بــا اصــل موضــوع تناقضــی نــدارد. در موضــوع تدویــن 
قانــون اساســی عــراق بــه حــدی بــود کــه بــا کمــک علمــا و مرجعیــت انجــام شــد، عــراق قــادر 
شــد تــا از ســوق یافتــن کامــل عــراق در ورطــه لیبرالیســم غربــی جلوگیــری کنــد و بــر نقــش 

آموزه هــای اســامی در فراینــد قانونگــذاری تاکیــد نمایــد.
6/4- سناریوهای پیش رو برای جریان های شیعی

دربــاره نتایــج انتخابــات نمــی تــوان بــه طــور کلــی در مقطــع فعلــی شــمای کلــی و خاصــی را 
ارائــه کــرد. امــا مــی تــوان بــه ســه ســناریو محتمــل در داخــل شــیعیان اشــاره کــرد.

1- تکــرار نتایــج انتخابــات گذشــته  و پیــروزی احــزاب شــیعی: این ســنارو محتمــل ترین گزینه 
اســت و دلیــل اصلــی آن نیــز حمایــت مــردم از ایــن جریان هــا درانتخابــات گذشــته و مقبولیت 

ویــژه ان هــا بــا توجــه بــه جمعیــت حداکثــری در عراق اســت.
2- شــکنندگی رأی احــزاب شــیعی: ایــن ســناریو تــا حــدودی بعیــد بــه نظــر مــی رســد، امــا در 
صورتــی کــه هــر جریــان بــه صــورت جداگانــه تصمیــم ورود بــه انتخابــات را داشــته باشــد، ایــن 
ســناریو نیــز محتمــل خواهــد بــود و احــزاب شــیعی در صــورت چنیــن واقعــه ای بــا حداقــل 

مقبولیــت روبــرو خواهند شــد.
3- ممانعــت از ورود جریــان هــای وابســته بــه حشدالشــعبی در انتخابــات: ایــن ســناریو نیز بعید 
بــه نظــر مــی رســد. دلیــل اصلــی آن نیــز ورود افــراد و شــخصیت هــای وابســته بــه ایــن جریان 

در انتخابــات و تشــکیل ائتــاف هایــی بــا جریــان هــای دیگر اســت.
مالحظات کلی در مورد تحلیل و موضعگیری مسئولین جمهوری اسالمی نسبت به انتخابات عراق:

بــا توجــه بــه حساســیت هــای سیاســی، اجتماعــی و تاریخــی کــه در جامعــه عــراق نســبت بــه 
کشــورمان وجــود دارد و چنــد پارچگــی در جامعــه سیاســی ) کــرد، ســنی، شــیعه( کــه حتی در 
جامعــه شــیعی نیــز امــروز گرایشــات ناسیونالیســتی قابــل توجه اســت، هرگونــه اعــام موضع و 
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نظــر رســمی رســانه ای بایــد بــا رعایــت ماحظــات زیــر صــورت پذیرد:
1- اجتنــاب از طــرح مســائلی کــه بــوی مداخلــه در عــراق را داده و یــا اســتقال آنهــا را نادیــده 

بگیرد.
2- حشــد الشــعبی نبایــد بــه عنــوان عامــل نفــوذ جمهوری اســامی ایــران قلمــداد شــده و باید 

هویــت ملــی و عراقــی آن برجســته گردد.
3- انتخابــات و توزیــع قــدرت بایــد امــری کامــا داخلــی بــرای عــراق و رقابــت هــای عراقــی - عراقــی 

ــود. تعریف ش
4- از بیــان چیرگــی و تســلط شــیعه و دامــن زدن بــه احســاس منفــی اقلیــت تحــت ســلطه در 

کردهــا و ســنی هــا اجتنــاب شــود.
5- در عیــن وجــود تفــاوت و اختــاف سیاســی و مرزبنــدی اعتقــادی جریاناتــی مثــل صــدر و 
حکیــم از جداســازی و تفکیــک آنــان از شــیعه و برچســب گرایــش به عربســتان خودداری شــود.


