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ترین تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد و مورد
توجه و استفاده سخنرانان برای طرح در منابر قرار گیرد.
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این
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عباس حاجی نجاری
رضا داوری
دکتر علیرضا معاف

دکرت عبدالله گنجی

چشمانداز مجلس یازدهم؛ بیمها و امیدها
دکرت سعد الله زارعی

چشمانداز روابط راهبردی ایران و عراق در دولت
کاظمی در ابعاد سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
دکرت یدالله جوانی

پایان عصر آمریکا و بررسی کارآمدی ایران و غرب
در بحران کرونا
رضا داوری

بررسی نقش امامین انقالب در ارتقاء جایگاه
نظام اسالمی
عباس حاجی نجاری

الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن در تقویت
اقتدار ملی
دکرت رسول سنایی راد

قوی شدن؛هم استراتژی هم هدف
دکرت علیرضا معاف

راه حل مشکالت کشور :دولت جوان و حزب اللهی
تبیین ضرورت با تمرکز بر آیه  247سوره مبارکه بقره

 4تا 15

 16تا 25

 26تا 37

 38تا 53

 54تا65
 66تا75
 76تا 90

دكتر عبداهلل گنجي

چشماندا ز مجلس یازدهم؛ بیماه و امیداه

وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر از یک سو و پیروزی منتقدان وضع

موجود از سوی دیگر توقع اجتماعی از مجلس یازدهم را به صورت زایدالوصفی

ارتقا داده است .مردم منتظر هستند تا ببینند منتقدان وضع موجود ،چه برنامه

ایجابی ارائه خواهند کرد .نسخه شفابخش آنان برای باز کردن گرههای موجود
چیست؟ برای این مهم باید چشمانداز یک سال اول مجلس را با بعد از آن متفاوت
دید .برای یک سال آینده برنامه کشور بســته شده است و دولت نیز با کسری

بودجه جدی مواجه است .عالوه بر آن ،عدم فروش نفت ،اقتصاد کرونایی ،اختالل

در صادرات و واردات ،اخذ مالیات را نیز با مشکل مواجه کرده است .بنابراین هر
طرحی که در مجلس تصویب و واجد تولید هزینه باشد ،توسط شورای نگهبان

رد خواهد شد .بنابراین همه برنامههای ایجابی باید برای  1400به بعد و متناسب
با هویت دولت بعدی طراحی شــود .عمده کارآمدی مجلس در یکســال اول
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میتواند بر «تولید منابع» متمرکز شود که میتوان با مالیات بر خانههای خالی،

اخذ مالیات از  60درصد اقتصادی که مالیات نمیپردازد و مبارزه با قاچاق کاال

صورت گیرد و منابع آن به عنوان کسری بودجه  1399استفاده شود.
واژگان کلیدی :مجلس ،دولت ،کارآمدی

مجلس در نظام جمهوری اســامی در چارچوب «نظام ریاستی» تعریف

میشود .بدین معنا که دولت و رئیس دولت زاییده مجلس نیستند .به همین

دلیل ممکن است مجلس و دولت همسو یا ناهمسو باشند ،به همین دلیل ممکن

است لوایح دولت در مجلس رد شود یا طرحهای مجلس به مذاق دولت خوش

نیاید .به همین دلیــل ذهنیت اولیه اجتماعی این بود که بین دولت مســتقر

و مجلس ،تنشهای جــدی رخ خواهد داد و ممکن اســت دولت ریلگذاری
مجلس برای ایشان را نپذیرد و نظارتها در شرایط خاص امروز کشور موجب

5
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انرژیسوزی و تنشهای بیحاصل شود ،اما گویی مجلس متوجه این مهم شده است که

چشمانداز
مجلس یازدهم؛
بیمها و امیدها
دكترعبداهللگنجي

همه عوامل دست
به دست هم داد تا
برای اولینبار پس
از انقالب اسالمی
مشارکت عمومی به
زیر  50درصد تنزل
کند .در عین حال
رأی جریان پیروز
انتخابات در شهری
مثل تهران نسبت
به چهار سال پیش
و حتی هشت سال
پیش رشد داشت.

باید میدان کار را محور تفاهم و عدم منازعه با دولت قرار دهد و از تنشهای بیحاصل در
مقابل چشم ملت پرهیز کند .به نظر میرسد مجلس جدید و خصوصاً رئیس آن دارای
ایدههایی هستند که کمکم رخنمایی خواهد کرد .بنابراین مجلس فعلی میتواند امید را
به ملت بازگرداند یا در نقطه مقابل ،نیروهای جبهه انقالب را از استمرار در قدرت در 1400

و بعد از آن باز دارد .هر یک از دو حالت بستگی به ایدهها ،خالقیتها و گرهگشاییهای
مجلس یازدهم دارد.

شرایط تولد مجلس یازدهم

درک زمینههای اجتماعی -اقتصادی شکلگیری مجلس یازدهم برای ترسیم چشمانداز
چهارساله آن بسیار مهم است .زمانی این مجلس متولد شد که برجام به فرجام بیسرجامی

رسیده است .رکود ،تورم ،بیکاری ،تجمعات صنفی -کارگری ،مشکالت ارزی و کاهش
منابع درآمدی دولت کام ً
ال مشهود است .مجلس دهم به دالیل متعدد از جمله هماوردی

جناحی و هموزن بودن دو جناح سیاسی کشور قدرت اتخاذ تصمیمات قاطع را نداشت.
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ضعیف بودن نمایندگان تهران  -نسبت به مجالس قبلی -نیز علت مضاعفی بود که مجلس
فاقد موتور مولد بود .بنابراین زمانی مجلس یازدهم شکل گرفت که باور عمومی به ضعیف
بودن مجلس دهم ذهنیت اجتماعی را سامان داده بود .اصالحطلبان که نه در دولت و نه
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در مجلس فاقد کارنامه قابل قبول بودند ،نسبت به مؤثر بودن در انتخابات مجلس یازدهم

دچار تردید شدند .دوگانگی آنها باعث شد بخشــی به «تحریم مدرن» روی آورند و از

گسیل نخبگان به بهانه رد صالحیت احتمالی خودداری کنند .خاتمی دیگر «تکرار» نکند
و بخشی از آنها هم که وارد میدان شدند ،نفر اولشان نتوانست  70هزار رأی مردم تهران را

جلب کند .بنابراین اصالحطلبان نه حرفی برای گفتن و نه انگیزهای برای ورود داشتند .دو
روز قبل از دوم اسفند  -روز انتخابات -ورود کرونا به کشور نیز رسماً اعالم شد و همه عوامل
دست به دست هم داد تا برای اولینبار پس از انقالب اسالمی مشارکت عمومی به زیر 50

درصد تنزل کند .در عین حال رأی جریان پیروز انتخابات در شهری مثل تهران نسبت
به چهار سال پیش و حتی هشت سال پیش رشد داشت .بنابراین پایگاه رأی جریان پیروز

آسیب ندیده بود ،اما پایگاه رأی جریان اصالحات رغبتی برای حضور سر صندوق نداشتند
که علت آن قب ً
ال آورده شد .اکنون شــرایط برای منتخبان مجلس یازدهم بسیار سخت

شده است ،به تعبیر قالیباف مجلس یازدهم مانند شب عاشورای انقالب اسالمی است

و سرنوشتساز است .عملکرد و توان این مجلس میتواند جهت این سرنوشت
را روشن کند .منتخبان نیز با سوار شدن بر مشکالت کشور توقعات را باال برده

و خود را در آزمون سختی قرار دادهاند .چشمهای ملت ،مخالفان ،اپوزیسیون
و قدرتهای معارض غربی به چگونگی عملکرد این مجلس دوخته شده است
که در میدان عمل چگونه خواهد بود و طعم عملکرد آنان چگونه ذائقه مردم را
تحریک خواهد کرد .شعارهای آنان چگونه به عمل تبدیل خواهد شد و امید را

چگونه محقق خواهند نمود؟

نقشه راه مجلس یازدهم چیست؟

رئیس مجلس جدید در اولین نطق رســمی خود اعالم کرد که سخنان رهبر

انقالب در بیانیه افتتاحیه مجلس یازدهم نقشه راه این مجلس خواهد بود .در

بیانیه رهبری جهتگیری اساســی مجلس با توجه به شرایط امروز کشور دو
اولویت اقتصاد و فرهنگ ذکر شده اســت .توجه به ضعفا و پرهیز از حواشی از
دیگر تذکرات رهبری به این مجلس بود .بنابراین حوادث دی ماه  1398و آبان

 1398روشن میکند که توجه به فرودستان اقتصادی دغدغه رهبری است که به

اکنون شرایط برای
منتخبانمجلس
یازدهمبسیارسخت
شده است ،به تعبیر
قالیبافمجلسیازدهم
مانندشبعاشورای
انقالب اسالمی است
و سرنوشتساز است.
عملکرد و توان این
مجلسمیتواندجهت
این سرنوشت را روشن
کند.منتخباننیزبا
سوار شدن بر مشکالت
کشور توقعات را باال
برد ه و خود را در آزمون
سختی قرار دادهاند.
32

مطالبه وی از مجلس یازدهم تبدیل شده است .سالمت فرهنگی کشور و داشتن
طرحها و ایدههای سلبی و ایجابی برای اقدامات فرهنگی توقع رهبری از مجلس

است .توجه ویژه به اقتصاد و به تبع آن به میدان آوردن اقتصاد مقاومتی ،مطالبه

اصلی رهبری از مجلس است .بنابراین مطالبه رهبری و مطالبه اجتماعی بر یک
نقطه یعنی اقتصاد تالقی و رسالت مجلس را دو چندان کرده است .حال سؤال

این است که در شرایط تحریم و کمبود منابع از یک سو و ناهمسو بودن مجلس

و دولت از سوی دیگر میتوان این مهم را محقق کرد؟

چشمانداز یکساله مجلس یازدهم

مجلس یازدهم را باید در دو فرجه زمانی تقسیم کرد؛ یکسال اول با سه سال بعد

شرایط مجلس میتواند متفاوت از هم باشد .در یکسال اول ،بودجه کشور بسته
شده است .منابع کشور بسیار محدود است (کرونا -تحریم) و دولت روحانی در

کشور مستقر است .بنابراین مجلس برای اقدامات رفاهی قدرت مانور ندارد و
شورای نگهبان اجازه تصویب طرحهای هزینهزا را به آن نخواهد داد .بنابراین

عمده فعالیت مجلس  -که مردم نیز منتظر آن هستند -تولید منابع برای کشور

7
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چشمانداز
مجلس یازدهم؛
بیمها و امیدها
دكترعبداهللگنجي

است .چشمههای منابعسازی در کشور وجود دارد که مجلس قبلی به هر دلیل بدان ورود
نکرد و دولت نیز ظاهرا ً معذوریتهای جدی برای ورود به آن داشت و منافع بسیاری به
خطر میافتاد .بنابراین مجلس جدید میتواند تولید منابع برای کشور را شروع کند و عالوه

بر تولید منابع آوردههای دیگری را نیز رقم بزند .یکی از راههای تولید منابع که به کنترل

قیمت مسکن نیز منجر خواهد شــد ،مالیات بر منازل خالی است .بیش از  2/5میلیون

خانه خالی در ایران وجود دارد و مسکن در ایران نه وسیله برای رفع سرپناه و زندگی که
به مجرایی برای سرمایهگذاری تبدیل شده اســت .با اخذ مالیات از این منازل بسیاری

مجبورند آن را بفروشند یا از حالت خالی بودن خارج کنند و بسیاری از مستاجران وضع

بهتری خواهند یافت .حدود  60درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد .مجلس میتواند

به آن ورود و به اقتصاد بدون نفت کمک کند 95 .درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی
وارد میشود و آلودگیهای جدی در دستگاههای حاکمیتی وجود دارد .مجلس پاکدست

میتواند در یک سال اول این امور را اصالح و به رونق و جهش تولید کمک کند .مبارزه با

فساد در مناطق آزاد ،اصالح بسیاری از رویههای اقتصادی ،رفع موانع بوروکراسی تولید
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و مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مؤثری است که مجلس میتواند در سال اول

به آن ورود کند .این امر به امید و رضایت نسبی از مجلس کمک خواهد کرد و میتواند
دولت سیزدهم را نیز با مجلس همسو کند و سه سال آخر مجلس ،روندی متفاوت از سال
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اول درآید.

چشمانداز  3سال آخر مجلس یازدهم:

از سال  1400دو تغییر اساسی بر عملکرد مجلس تأثیرگذار خواهد بود؛ اول اینکه بودجه

 1400توسط این مجلس تصویب خواهد شد .بنابراین بسیاری از ایدههای نمایندگان در

کمک به آسیبپذیران یا اجرای عدالت بودجهای میتواند محقق شود .مجلس میتواند

برای بودجه  1400و دو سال بعد از آن سیاست مدون و ریل مشخصی را برای دولت تعیین

کند که به رضایت اجتماعی و امید منجر شود .عالوه بر آن تولید منابعی که در سال اول
خود ریلگذاری کرده است ،به قوام بودجه کشور کمک خواهد کرد و قدرت مانور مجلس

و دولت نیز بیشتر خواهد شد.

تغییر دوم ،در سه ســال آخر مجلس یازدهم شاکله دولت ســیزدهم است .همسویی
یا ناهمسویی دولت بعدی بر تصمیمات مجلس اثر مســتقیم دارد .طبیعتاً یک دولت

همسو میتواند تنشها و ســایشهای سیاســی را کم کند و همافزایی دو قوه کار را به

نحو ســریعتری پیش ببرد .یکی بودن اولویتهای مجلــس و دولت ظرفیت
ذیقیمتی را برای کشور تولید خواهد کرد و اثرات آن به سرعت ملموس خواهد

شد .دولت و مجلس میتوانند کارگروههای مشترکی در عرصه اقتصاد ،اجتماع،
سیاست خارجی ،تحریم و ...ایجاد کنند و مباحث را به وحدت نظر برسانند و اجرا

کنند .در این صورت مردم نیز فضای دو قوه را فضای کار و تالش خواهند دید

و سرمایه اجتماعی نیروهای انقالب و نظام افزایش خواهد یافت ،اما اگر دولت
همسو نباشد ،مجلس رویه دیگری خواهد داشت .مانور مجلس بیشتر در اصالح

بندها و اولویتهای بودجه خواهد بود که میتواند تنشها را رشد دهد .در عین

حال مجلس سیســتم نظارتی خود را فعالتر میکند و ابزار استیضاح بیشتر
خودنمایی خواهد کرد .کمیسیون اصل  90مجلس فعالتر خواهد شد و مجلس
از ظرفیتهای قانونی خود برای تنظیم دولت استفاده خواهد کرد .بیش از 240

نماینده همسو ،قدرت زیادی برای مجلس ایجاد کرده است و میتواند هر طرحی
را بدون تزلزل پیش ببرد .اینکه انتخابات  1400چه خواهد شد باید صبر کرد،

ک ساله مجلس برای انتخاب
اما هم مجلس و هم دولت میدانند که عملکرد ی 

حوادث دی ماه 1398
و آبان  1398روشن
میکند که توجه به
فرودستاناقتصادی
دغدغه رهبری است
که به مطالبه وی از
مجلسیازدهمتبدیل
شده است .سالمت
فرهنگیکشورو
داشتن طرحها و
ایدههای سلبی و
ایجابیبرایاقدامات
فرهنگیتوقعرهبری
از مجلس است.
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رئیسجمهور سیزدهم تعیینکننده خواهد بود و یک مجلس هوشمند میتواند
ریل حرکت خود را با هدف نتیجهگیری در  1400تنظیم کند.

چشمانداز درونی مجلس یازدهم

اقلیت مجلس یازدهم از جهت کمیت بسیار ضعیف است و نمیتواند هیچگونه
خللی در روند مجلس و تصمیمات آن ایجاد کند ،اما میتوان پیشبینی کرد

برخی از اعضای موســوم به جبهه پایداری در تنش با هیئت رئیسه و خصوصاً
س مجلس روندی را شکل دهند که بخشی از اصولگرایان در مجلس
شخص رئی 
قبلی با علی الریجانی طی کردند .دنبال کردن مسائل و تصمیمات با سوءظن،

زنده کردن خردهجریانها و خرده گفتمان در درون مجلس میتواند طبیعی
باشــد ،خصوصاً وقتی جناح مقابل در مجلس فاقد قدرت تعیینکننده است،

اختالفات درونی میشود و عنصر انسجامبخش اکثریت از بین میرود .تذکرهای

پیدرپی در صحن مجلس ،متهمسازی به عدول از آییننامههای داخلی ،متهم

کردن رئیس مجلس به تصمیمات فراقانونی و ...را میتوان از هماکنون پیشبینی

کرد .برخی از نمایندگان از هماکنون حضوری پررنگ در فضای مجازی و خصوصاً

9
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توییتر دارند و هرگونه ناراحتی یا بحث و مناقشه را سریعاً به آنجا منتقل خواهند کرد .غلبه

چشمانداز
مجلس یازدهم؛
بیمها و امیدها
دكترعبداهللگنجي

در سه سال آخر
مجلسیازدهم
شاکله دولت
سیزدهم است.
همسویییا
ناهمسوییدولت
بعدی بر تصمیمات
مجلساثرمستقیم
دارد .طبیعت ًا یک
دولتهمسومیتواند
تنشها و سایشهای
سیاسی را کم کند و
همافزایی دو قوه کار
را به نحو سریعتری
پیش ببرد.
32

عواطف منفی و مثبت در این مجلس زمینه برجستهتری نسبت به مجالس قبل دارد و اگر

هوشمندانه مراقبت نشود جنبه سلبی تریبون مجلس بر وجه ایجابی آن خواهد چرخید.

جریان اصالحات و رســانههای آن نیز با ضریب حداکثری به این ســوژههای تولیدی

خواهند پرداخت و ممکن است تصویری غیرواقعی به جامعه منتقل کنند .اگر نمایندگان
اکثریت مجلس هوشمندی موجود در انتخابات هیئت رئیسه را همیشه آویزه گوش خود

کنند ،میتوانند بهتر به پیش بروند ،اما اگر نمایندگان به صورت فردی دچار خطا و اشتباه

شوند علیه کلیت مجلس از آن بهره برده خواهد شد .به طور مثال وقتی نماینده رفسنجان

از ختم قرآن در مجلس سخن میگوید با آن علیه کلیت مجلس تصویرسازی میشود یا
نماینده فالن شهر در مدح رئیسمجلس شعر میخواند کلیت مجلس به سخره گرفته

میشود .تصویر این مجلس فقط باید تصویر کار ،عدالت و توجه به فرودستان باشد .هرگونه

اقدام شعاری ،سلبی و سطحیگرایی میتواند ضربات جبرانناپذیری بر پیکره نیروهای

انقالب اسالمی در ادوار بعدی انتخاب دولتها و مجلسها وارد کند.
اصالحطلبان و مجلس یازدهم:

تصویری که از فراکسیون امید مجلس دهم ارائه شد ،ضعیف و فاقد دفاع بود ،به همین

دلیل بخشــی از اصالحطلبان که خود را «اصالحطلب ناب» میدانند از ارائه لیســت
10
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تصویری که از
فراکسیونامید
مجلس دهم ارائه
شد ،ضعیف و فاقد
دفاع بود ،به همین
دلیل بخشی از
اصالحطلبانکه
خود را «اصالحطلب
ناب» میدانند از ارائه
لیست خودداری
کردند.

خودداری کردند .خاتمی نیز برای مجلس یازدهم خود را هزینه نکرد .اصالحطلبان متوجه

بیرغبتی حامیان خود شدند و حاضر به ریسک باخت نشدند تا هم مشارکت پایین را بر
سر نظام بکوبند و هم علت عدم مشارکت را عدم تأیید کاندیداهای خود بدانند ،اما لیست
اصالحات با محوریت حزب کارگزاران سازندگی بیرون آمد ،ولی معروفترین این لیست

یعنی مجید انصاری نتوانســت  70هزار رأی در تهران را به خود اختصاص دهد .این در

حالی است که نفر اول لیست اصولگرایان در اسفندماه  1394بیش از یک میلیون(حداد
عادل) رأی را به خود اختصاص داد .در انتخابات مجلس یازدهم تقریباً پایگاه ســنتی
اصالحطلبان به میدان نیامد که میتوان آن را به قابل دفاع نبودن عملکرد مجلس دهم و

دولت دوازدهم ارجاع داد .حال اصالحطلبان درصدد هستند که چگونه مجلس برآمده از
رأی پایگاه اصولگرایان را هجو و تقلیل دهند .برای این مهم راهبردهای متفاوتی را طراحی

و به صحنه سیاسی و رسانهای کشور آوردهاند که میتوان عمدهترین این راهبردها را به
شرح ذیل دستهبندی کرد:

 -1تالش میکنند متأثر از مشارکت  42درصدی کشور و  25درصدی تهران
جریان پیروز را نمایندگان اکثرت ملت ندانند .حال آنکه رأی اصولگرایان در
تهران از سال  1390و  1394در تهران بیشتر است و پایگاه رأی آنان تنزل
ی با درصدها بخشی از راهبرد آنان است.
نکرده است ،اما باز 

 -2بیخاصیت دانستن مجلس راهبرد دیگر آنان است .منع مجلس از ورود به
ماجرای بنزین ،آن هم به دلیل اینکه ریاســت مجلس در جلسه سران قوا و

تصویب قیمت بنزین حضور داشته و همچنین عدم استیضاح وزیر کشور در
مجلس دو دستگیرهای بود که امثال علی مطهری ،محمود صادقی ،فاطمه

کساله
عملکردی 
مجلسبرایانتخاب
رئیسجمهورسیزدهم
تعیینکنندهخواهد
بود و یک مجلس
هوشمندمیتواندریل
حرکت خود را با هدف
نتیجهگیریدر1400
تنظیمکند.

سلحشوری و برخی اصالحطلبان خارج قدرت به عنوان کدهایی از بیخاصیت

بودن مجلس در دست گرفتند و تالش کردند انتخابشوندگان را بیخاصیت
و انتخابکنندگان را به عنوان شرکت در یک انتخابات بیفایده از مشارکت

منصرف کنند .عملکرد مجلس یازدهم و تأثیرگذاری آن در حل مشکالت
مردم میتواند این راهبرد را بیخاصیت و از حیز انتفاع خارج کند.

 -3باال بردن توقعات از مجلس راهبرد دیگر اصالحطلبان است .البته برخی از

32

رأیآورندگان نیز در باال بردن توقعات اجتماعی مؤثر هستند و بدون اینکه

نتیجه توئیتها ،مصاحبهها و مواضع خود را بدانند همان مسیر اصالحطلبان

را میروند .باال بردن توقعات از مجلس از آن رو آسیبرسان و ضربهزننده است
که به خاطر کرونا و تحریم -خصوصاً عدم فروش نفت -مجلس قدرت مانور

11
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کمتری برای حل مسائل اقتصادی دارد .به همین دلیل سخنان بیحساب و
کتاب یک نماینده سوژهای برای باال بردن توقعات محسوب میشود .علت

دیگر باال بردن توقعات از مجلس ناکام گذاشــتن اصولگرایان در انتخابات

 1400ریاستجمهوری است .باال بردن مطالبات و عدم تحقق آن میتواند در

انتخابات  1400مؤثر باشد .بنابراین طرح توقعات خارج از توان مجلس یا توان
مالی کشور میتواند پاشنه آشیل مجلس خصوصاً در یک سال اول آن باشد.

 -4ارائه تصویری از مجلس که در آن تصویر جنگ قدرت برای تصاحب هیئت
رئیسه و کمیسیون وجود دارد ،راهبرد دو ماهه اصالحطلبان در بهار 1399

بود .هر روز یک اصولگرا مانند میرســلیم ،فریدون عباسی یا شمسالدین

حسینی و دیگران را به رسانه میبردند و به عنوان رقیب قالیباف چهرهسازی

تصویراینمجلسفقط
بایدتصویرکار،عدالت
و توجه به فرودستان
باشد.هرگونهاقدام
شعاری ،سلبی و
سطحیگراییمیتواند
ضرباتجبرانناپذیری
برپیکرهنیروهای
انقالب اسالمی در ادوار
بعدیانتخابدولتهاو
مجلسهاواردکند.

میکردند .بعضاً  10تصویر رئیس مجلس را عکس یک روزنامه یا سایت میکردند و

چشمانداز
مجلس یازدهم؛
بیمها و امیدها

کنایه به قالیباف و دیگران را برجسته میکردند .کلیدواژه «احمدینژادهای مجلس» را

به عنوان جریان مختلکننده مفهومسازی میکردند تا بتوانند تنش را افزایش دهند ،اما

دكترعبداهللگنجي

در روز انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون خوشبختانه هیچ صدای ناسازگاری از مجلس

شعارها ،اسناد و
مدعيات اين است
كه مجلس يازدهم
جوانگرا ( 60نفر زير
45سال)متخصص
و باتجربه ( 40وزير
و استاندار) است كه
خود را قوي ميداند.
طبيعت ًا قوي بودن
به حرفهاي تند و
تريبوندارينيست،
به سخنان سلبي و
انتقادي نيز نيست.

وارد کردند .اصالحطلبان قالبیاف را ترجیح میدادند،اما عالوه بر ارائه چهره جنگی از
مجلس تالش کردند ایشان با رأی ضعیف (مث ً
ال زیر  180رأی) رئیس مجلس شود که

بیرون نیامد و امثال میرسلیم نیز با  12رأی ضربه سیاسی به خود و حزب مؤتلفه اسالمی

32

از اقتدار و پشتوانه الزم برخوردار نباشد ،اما اعتماد  230نماینده از  276نماینده حاضر
(آن هم در زمانی که  11حوزه هنوز انتخابات دور دوم را برگزار نکردهاند و دو نماینده

فوت شدهاند و یک نفر هم فاقد صالحیت تحصیلی شناخته شده است) رأی کمنظیری

محسوب میشود که نشان میدهد اکثریت اصولگرایان مجلس به جنگ روانی طرف
مقابل توجه دارند و میتوانند آن را خنثی کنند.

 -5مجلس هراسي در سياست خارجي راهبرد ديگري است كه در دستور كار ميباشد.
آنان كه اقتصاد كشور را به سياســت خارجي گره زدهاند و ادراك سازي اجتماعي در

اين خصوص انجام دادهاند كه حل مسائل كشور منوط به مذاكره با امريكاست ،احتماالً

مجلس را براي مسائلي مانند مذاكره ،پيگيري CFTيا  FATFتحت فشار قرار خواهند
12

خرداد ماه 1399

هيأترزمندگان اسالم

داد .تالش ميكنند چهرهاي از مجلس به نمايش در آيد كه در دوگانه صلح  -جنگ

به جنگ فكر ميكند و حاضر نيســت راهي براي حل مسائل مردم از طريق سياست

خارجي بيابد .مجلس براي خنثيسازي اين راهبرد بايد چه در يك سال باقيمانده از
مردم مجلس قوي را
بايد در ريلگذاري
براي دولت و
تأثيرگذاري در
زندگي خود ببينند.

اين دولت و چه دولت سيزدهم «ديپلماسي اقتصادي» را بخواهد و خود را حامي آن

بداند .زمينه را برای رابطه با همه كشــورها -به جز صهيونيستها و امريكا  -فراهم و
پشتيباني كند و بخشي از نظارت بر دولت را در حوزه عملكرد دستگاه سياست خارجي
در مقوله اقتصاد قرار دهد.

مجلس قوي و موفق چگونه عمل ميكند؟

شعارها ،اسناد و مدعيات اين است كه مجلس يازدهم جوانگرا ( 60نفر زير 45سال) متخصص و
باتجربه ( 40وزير و استاندار) است كه خود را قوي ميداند .طبيعتاً قوي بودن به حرفهاي تند و

تريبونداري نيست ،به سخنان سلبي و انتقادي نيز نيست .مردم مجلس قوي را بايد در ريلگذاري
براي دولت و تأثيرگذاري در زندگي خود ببينند .براي اين مهم مجلس چه بايد بكند؟

 -1مجلس بايد ريل اقتصاد بودن نفت را با پيدا كردن حرفههاي فراري از ماليات

پايهگذاري كند .مجلس باید  60درصد اقتصاد كشور را كه ماليات نميدهد

پاي كار درآمد كشور بياورد ،شفافيت آرای نمايندگان كه به زودي تصويب
شد ،ميتواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.

 -2مناطق آزاد كه فلسفه ايجاد آنها صادرات بود امروز به حيات خلوت واردات و
بعضاً واردات قاچاق رسمي تبديل شده است .مجلس بايد در ايجاد اين مناطق

و سياستهاي آن بازنگري كند و شبكههاي فاسدي كه در آنها شكل گرفته
يا تحقيق و تفحص برمال سازد.

 -3مجوزهاي كسب و كار امروز از پيچيدگي زيادي برخوردار است .دهها مجوز
براي يك مغازه كوچك الزم است .مجلس بايد بروكراسي موجود را به حداقل

برساند و اجازهدهد مردم در اين حوزه ابراز رضايت كنند.
 -4مجلس بايد به حقوقهاي باال خصوصــاً در وزارت نفت ورود كند و عدالت
اجتماعي در حوزه كاركنان دولت را به نمايش گذارد.

 -5رئيس مجلس بايد تيمهايي را روانه مناطق كمتر برخوردار و مسئلهآفرين

علت دیگر باال بردن
توقعاتازمجلسناکام
گذاشتناصولگرایان
در انتخابات1400
ریاستجمهوریاست.
باالبردنمطالبات
و عدم تحقق آن
میتوانددرانتخابات
 1400مؤثر باشد.
بنابراینطرحتوقعات
خارج از توان مجلس
یا توان مالی کشور
میتواندپاشنهآشیل
مجلس خصوص ًا در یک
سال اول آن باشد.
32

كشور كند تا طعم عدالت اجتماعي در سراسر ايران چشيده شود و گزارشهای

تهيه شده به برنامه سال بعد تبديل شود .مردم احساس كنند نمايندگان در

كنار آنان هستند و به درد آنان رسيدگي ميكنند.

 -6جهتگيري بودجه كشور به سمت توليد و اشتغال مهمترين رسالت مجلس

13
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يازدهم است .اميد و نااميدي نسبت به نظام از اين تصميم ميگذرد.

 -7هدفمند كردن آموزش عالي به سمت كارآفريني و متخصصپروري از ديگر
كارهاي اساسي مجلس است .بخشي از بيكاري موجود محصول نوع آموزش

عالي است .ميليونها فارغ التحصيل كه كار بلد نيستند و آمايش تحصيلي
ايران به صورت اشتباه آنان را فارغالتحصيل ميداند كه دانشگاه چيزي به آنان

اضافه نكرده است .دهها هزار ليسانسه ادبيات و تاريخ و مديريت دولتي جايي
براي خدمت و كاري براي انجام دادن ندارند و كاربردي كردن رشتهها بايد

در دستور كار قرار گيرد.

 -8سيستم نظارتي قوي داخلي مجلس بسيار الزم است .ارتباط لغزنده و تنيدن
دامهاي منفعتآور از سوي وزارتخانهها ميتواند نمايندگان را بيخاصيت

مجلس هراسي در
سياستخارجي
راهبرد ديگري است
كه در دستور كار
ميباشد.

كند ،بنابراين مجلس بايد از هم اكنون راهي را طي كند كه چهار سال بعد هيچ يك از

چشمانداز
مجلس یازدهم؛
بیمها و امیدها
دكترعبداهللگنجي

جهتگيريبودجه
كشور به سمت توليد
و اشتغال مهمترين
رسالتمجلس
يازدهم است .اميد
و نااميدي نسبت به
نظام از اين تصميم
ميگذرد.

اعضايش به اتهام آلودگي اقتصادي ردصالحيت نشوند.

 -9مركز پژوهشهاي مجلس ميتواند نقشــه راه مجلس باشد و با پژوهشهاي پخته
و كارشناسي شده تصميمات مجلس را اثرگذار نمايد .اشراف نمايندگان به روندهاي

مختلف كشور از مركز پژوهشهاي قدرتمند و كارشناس ميگذرد و كارآمدي مجلس
به نوع عمل اين مركز بستگي دارد.

 -10كنترل نقدينگي كه بالي جان كشور شده و هدايت آن به سمت كارهاي مولد رسالت
بسيار مهمي است كه بايد منتظر آن باشيم.

آنچه نبايد از مجلس صادر شود:

 -1نبايدهاي مجلس از هم اكنون بايد توســط جريان اكثريت طراحي و نظارت شــود.

شعارزدگي و خودنمايي مهمترين آفت است كه بايد به حداقل برسد .نماينده نبايد در

فضاي مجازي به اندازه يك خبرنگار ظهور بروز داشــته باشد و لزومي ندارد هر حرف و
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حركت نازل را آنجا گزارش نمايد يا تريبون مجلس مملو از سخنان انتزاعي و تخيلي باشد.

 -2سلبيگرايي و نفي اقدامات،تصميمات و سياستهاي ديگران تا جايي مؤثر است و
اصرار به آن موجب زدگي خواهد شد .بايد تريبون مملو از سخنان ايجابي و پيشنهادات
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شعارزدگي و
خودنماييمهمترين
آفت است كه بايد
به حداقل برسد.
نماينده نبايد در
فضاي مجازي به
اندازه يك خبرنگار
ظهور بروز داشته
باشد و لزومي ندارد
هر حرف و حركت
نازل را آنجا گزارش
نمايد يا تريبون
مجلس مملو از
سخنان انتزاعي و
تخيليباشد.

راهگشا شود تا چهره مجلس كاري و دغدغهمند جلوه نمايد.

 -3عوام فريبي زيبنده مجلس اصولگرا نيست .نمايندگان از كارهاي نمايشي ،سطحي و
عوام پسند خودداري نمايند و از سوژه سازي برحذر باشند.

 -4راه البيهاي نفوذ و قانون ساز بيروني كه براي نمايندگان تصميم سازي ميكنند تا

موانع خود را برطرف نموده و يك شبه منتفع گردند بايد بسته شود .كار كارشناسی بايد
صرفاً در مركز پژوهشهاي مجلس متمركز شود و هر كارشناسي كه مؤثر است صرفاً

در آنجا ظهور و بروز داشته باشد.

 -5بينظمي ،خالي بودن صندليها و  ...آفتهاي مهمي هستند كه به ظاهر كوچك به نظر
ميرسند ،اما نوعي توهين به انتخاب كنندگان محسوب ميشود .مجلس بايد حداقل
غايب و مرخصي را داشته باشد و متعهد جلوه نمايد.

 -6مجلس نبايد در مقابل زيادخواهي قدرتهاي بزرگ بدون واكنش جمعي

مجلس باشد .تســهيل دور زدن تحريمهاي ظالمانه ،تهاتر با همسايگان،
تقويت صادرات ،تقويت پول ملي از مهمترين راههاي كارگشايي در شرايط

موجود كشور ميتواند باشد.

نتيجهگيري:

مجلس يازدهم در شــرايطي پا به عرصه قانونگذاري و نظارت نهاده است كه

روزنههاي اميد رو به بسته شدن است .مجلس قوي بايد براي يك سال اول كه

منابع محدود و برنامه سال  1399در مجلس قبل بسته شده است به سمت توليد

منابع از رهيافتهايي مانند خانههاي خالي،ترغيب  60درصد اقتصاد كشور به

پرداخت ماليات ،مبارزه با ورود قاچاق از مبادي رسمي اختصاص دهد.در سه

سال آخر كه هويت سياسي دولت مشخص ميشود بايد اولویتهای اصلي كشور

همچون اشتغال ،رفع ركود ،مبارزه با تورم ،كنترل نقدينگي،رفع بوروكراسيهاي

زائد از فضاي كسب و كار و تسهيل دور زدن تحريمها و مبارزه با زيادهخواهيهاي
قدرتهاي بزرگ در دستور كار قرار گيرد .مجلس داراي نبايدهايي نيز هست

تالشميكنندچهرهاي
از مجلس به نمايش در
آيد كه در دوگانه صلح
 جنگ به جنگ فكرميكندوحاضرنيست
راهي براي حل مسائل
مردم از طريق سياست
خارجيبيابد.مجلس
برايخنثيسازياين
راهبرد بايد چه در
يك سال باقيمانده از
اين دولت و چه دولت
سيزدهم«ديپلماسي
اقتصادي» را بخواهد و
خود را حامي آن بداند.
32

كه عبارتند از پرهيز از شعارزدگي ،سطحيگرايي ،سلبيگرايي و  ...كه گرفتار

آمدن در آن ميتواند نيروهاي انقالب را از دسترسي به دولت سيزدهم دور كند.

تعامل با دولت بر سر نيازهاي اساسي مردم ،خالقيت در رفع موانع و مشكالت و

حضور ميداني هيئت رئيسه مجلس در مناطق مختلف كشور ميتواند جايگاه
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مردمي مجلس را ارتقا دهد.

مجلس نبايد در مقابل زيادخواهي قدرتهاي بزرگ بدون واكنش جمعي مجلس باشد .تسهيل دور
زدن تحريمهاي ظالمانه ،تهاتر با همسايگان ،تقويت صادرات ،تقويت پول ملي از مهمترين راههاي
كارگشايي در شرايط موجود كشور ميتواند باشد.

كاركارشناسی
بايد صرف ًا در مركز
پژوهشهاي مجلس
متمركز شود و هر
كارشناسيكهمؤثر
است صرف ًا در آنجا
ظهور و بروز داشته
باشد.

دکرت سعدالله زارعی

چشماندا ز روابط راهبردی اریان و رعاق رد دولت کاظمی رد
ابعاد سیاسی ،امنیتی و اقتصادی

روی کار آمدن «مصطفی کاظمی» مســئول امنیتی عراق در شــرایطی صورت

گرفت که پیش از آن ،برهم صالــح رئیسجمهور عراق با نادیــده گرفتن حقوق
شیعیان در «معرفی کاندیدای نخستوزیری»« ،عدنان الزرفی» را مستقیماً مأمور
تشکیل کابینه کرد در حالی که برای او و سایرین معلوم بود شیعه نمیتواند روی

نخستوزیری الزرفی به اجماع برسد یا با موافقت اکثریت آنان مواجه گردد.

عدنان زرفی یک نیروی حساسیتبرانگیز بود .او در دوره  8ساله استانداری نجف
اقدامات تنشآفرینی انجام داده بود و در ارزیابی شیعیان ،یک نیروی کام ً
ال آمریکایی

عدنان زرفی یک نیروی
حساسیتبرانگیزبود.
او در دوره  8ساله
استاندارینجفاقدامات
تنشآفرینیانجامداده
بود و در ارزیابی شیعیان،
یک نیروی کام ً
ال
آمریکاییبهحساب
میآمد.

به حساب میآمد .بر این اســاس ،رهبران احزاب شیعی وارد میدان شدند و زرفی،

ناگزیر به کنارهگیری شد .پیش از عدنان زرفی شیعیان روی «محمد توفیق عالوی»

به اجماع نسبی رسیدند اما خود عالوی اگرچه از دل شیعه بیرون آمده بود ،تکروی

پیشه کرد و به اســم «دولت منســجم تکنوکرات» ،حقوق گروههای پارلمانی در
شکلدهی به دولت را نادیده گرفت و از آنجا که مورد حمایت برهم صالح بود ،گمان

میکرد میتواند خأل حمایت رهبران گروههای شیعی را با حمایت رئیسجمهور پر
کند که نشد و برهم صالح در واکنش و پس از رایزنی با «مقتدا صدر» ،عدنان الزرقی
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را معرفی کرد که به سرانجام نرسید.

نحوه معرفی کاظمی

معرفی «مصطفی کاظمی» در این فضا صورت گرفت و لذا حساسیت شیعه از روی

شخص به روی تشکیل کابینه منتقل گردید .شیعه پس از مخالفت جدی با حکومت

زرفی ،تحفظ خود را از روی اشخاص برداشت و اجازه داد به سرعت فردی از صافی

شیعه عبور و کار تشکیل کابینه سامان پیدا کند .براین اساس به یکباره مقتدا صدر،

عمار حکیم ،ابوحسن عامری ،حیدر العبادی و بعضی دیگر از رهبران شیعه ،در مورد

کاظمی به توافق رسیدند و حال آنکه همین کاظمی ،دو ماه پیش از این در ردیف

هشتم و انتهای لیست قرار داشت و تصور اینکه او به نخستوزیری برسد ،دشوار بود.
بعدا ًمشخص شد کاظمی در این زمان ،تنها کسی بود که میتوانست اجماع شیعیان
را به دست آورد!
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چشمانداز روابط
راهبردی ایران
و عراق در دولت
کاظمی در ابعاد
سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی
دکتر سعداهلل زارعی

رهبران شیعه در
جلسه اول با مصطفی
کاظمی ،سه شرط را
برای موافقت خود در
نظر گرفت و کاظمی
آنها را قبول کرد

سه شرط شیعه

رهبران شیعه در جلسه اول با مصطفی کاظمی ،سه شرط را برای موافقت خود در نظر گرفت و

کاظمی آنها را قبول کرد؛ یکی از شروط این بود که کاظمی مصوبه بهمن ماه پارلمان ـ مبنی بر
خروج نظامیان بیگانه از عراق ـ را اجرایی کند .کاظمی برخالف تصوری که از او وجود دارد که
نادرست هم نیست ،پذیرفته است که برنامه اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را به اجرا بگذارد.

تردیدی وجود ندارد که او چنین وعدهای داده اســت ،اما درباره اینکه او به این وعده پایبند

باشد ،تردید وجود دارد .ضمن اینکه موضوع خروج اگرچه با رأی اکثریت اعضای پارلمان متبوع

عراق ( 169رأی از  329نماینده) به تصویب رسیده اما درباره وفاداری کسانی که رأی دادهاند،

ق نشان میدهد که این مصوبه به مراقبت جدی احتیاج دارد.
نیز ابهاماتی وجود دارد و سواب 
موضوع دیگر این است که مصوبه سیاسی پارلمان به خودی خود ،اخراج نظامیان آمریکایی را

در پی نمیآورد ،بلکه به اقدامات انضمامی سیاسی و ...احتیاج میباشد .حتی پیگیری سیاسی

مصطفی کاظمی در مقام نخستوزیر زمانی به طور واقعی دنبال میشود که او احساس کند

عدم پیگیری جدی توسط او ،پای گزینههای دیگری به میان میآید که هزینههای آن برای
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دولت آمریکا و دولت عراق بیشتر است.

دومین شرطی که رهبران شیعه عراق برای موافقت با نخستوزیری کاظمی گذاشتهاند ،این
است که او برای دوره بعد کاندیدای نخستوزیری نشده و در شکلگیری دولت پس از خود
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دخالتی نداشته باشد .هدف رهبران گروههای شیعی این بود که قاعده انتخاب نخستوزیر از
«گروه پارلمانی بزرگتر» محفوظ بماند و دولت موقت کنونی به دولت دائمی تبدیل نگردد.

کاظمی این شرط را پذیرفته است اما در مورد پایبندی او به این شرط اما و اگرهایی وجود دارد.
یکی از شروط این
بود که کاظمی مصوبه
بهمن ماه پارلمان
ـ مبنی بر خروج
نظامیان بیگانه از
عراق ـ را اجرایی کند

در مورد زمان نخستوزیری کاظمی سؤال وجود دارد .آیا او نخستوزیری یک ساله است و
زمان آن با برگزاری انتخابات زودهنگام به پایان میرسد؟ یا اینکه در عمل انتخابات زودهنگام

پیش نمیآید و انتخابات در زمان قانونی خود اردیبهشــت ( 1401مه  )2022و یا حتی در
تاریخی پس از آن برگزار میشود که در این صورت دولت مصطفی کاظمی ،دولت موقت به

حســاب نمیآید .در نهایت به نظر میآید ماندن و رفتن کاظمی پس از دوره اول ـ یک یا دو

ساله ـ بیش از تعهدی که از او گرفته شده ،وابسته به موقعیت او در پایان این دوره میباشد .اگر

کاظمی بتواند به طور نسبی به جلب نظر مردم و یا نخبگان سیاسی دست پیدا کند نه تنها به

احتمال زیاد به ادامه حضور در پست نخستوزیری راغب و عازم خواهد بود ،بلکه حتی همان

کسانی که این شرط را برای او گذاشتهاند ،از او برای ادامه حضور در این پست دعوت خواهند

کرد .بنابراین ادامه کار کاظمی تا حد زیادی به خود او بستگی دارد.

شرط سومی که رهبران گروههای شــیعه پیش روی مصطفی کاظمی قرار داده و

موافقت او را گرفتهاند ،حمایت جدی از حشد الشــعبی و مأموریتهای آن است.

کاظمی در روزهای اول نخستوزیری در کنار ســایر مانورهایی که در حوزههای

سیاســت داخلی و سیاســت خارجی انجام داد ،به میان حشــد الشعبی رفت و

عبارتهای کلیدی در تعهد دولت او نســبت به ارتقاء موقعیت حشد بیان کرد .او

دومینشرط
این است که او برای
دوره بعد کاندیدای
نخستوزیری نشده و در
شکلگیریدولتپس
از خود دخالتی نداشته
باشد.

همچنین با نشان دادن عالمتی مبنی بر موافقت با تداوم مسئولیت «فالح فیاض»،

عضو لیست فتح به رهبری ابوحســن عامری ،تالش کرد تا فضای شیعه را نسبت

به دولت خود آرام کند .با این حال درباره اینکــه او در ادامه چه رویهای را در قبال
«حشدالشعبی» دنبال خواهد کرد ،تردیدهایی وجود دارد .حشدالشعبی دستاورد

مهم امنیتی عراق بعد از پیروزی بر گروه تروریســتی تکفیری داعش به حســاب

سومینشرط
حمایت جدی از حشد
الشعبیومأموریتهای
آن است

میآید و به صورت ضامن امنیت عراق درآمده است و از آنجا که جایگاه قانونی داشته
و برحسب مصوبه مجلس عراق ـ یک ضلع مهم در قدرت نظامی این کشور به حساب

میاید و از سوی گروههای مختلف و نیز شیعه عراق حمایت میشود ،درباره تداوم
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فعالیت آن ابهام چندانی وجود ندارد .حشد اگرچه بخشی از قدرت رسمی نظامی
عراق است اما زیر نظر ارتش عراق قرار نداشته و مانند ارتش مستقیماً تحت فرمان

«فرمانده کل قوا» یعنی نخستوزیر میباشد .به همین دلیل درباره نحوه مواجهه
مصطفی کاظمی در آینده سؤاالتی پدید آمده است.

سرنوشت حشد

حشدالشعبی در ماههای اخیر با یک رخداد داخلی مواجه گردید 4 .تیپ از حدود 18

تیپ حشد الشعبی که از سوی عتبات عالیه حسینی و عباسی حمایت میشد ،طی

بیانیهای خط مشی متمایزی از فرماندهی کل حشد به نمایش گذاشت .ظاهر ماجرا
این بود که آنان با نقشآفرینی سیاسی اعضای حشد در محیط ملی و نقشآفرینی

نظامیآن در محیط منطقهای مخالفند اما از آنجا که خود این اقدام ،سیاســی به

حساب میآید ،دالیل دیگری برای این جداییطلبی مطرح شدهاند.

امنیت عراق نمیتواند از امنیت منطقه جدا باشد و از این رو در سالهای اخیر برای

مهار تروریزم شاهد همکاریهایی میان حشد و نیروهای مقاومت در سوریه بودیم

این اگرچه وضعیتی فراملی را به تصویر میکشید ،اما واقعیت این است که تعقیب

19

خرداد ماه 1399

هيأترزمندگان اسالم

چشمانداز روابط
راهبردی ایران
و عراق در دولت
کاظمی در ابعاد
سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی
دکتر سعداهلل زارعی

درباره اینکه او در
ادامه چه رویهای را در
قبال«حشدالشعبی»
دنبال خواهد کرد،
تردیدهایی وجود دارد

قانونی و هماهنگشده عوامل ناامنی عراق در خاک کشورهای همسایه خارج از «وظیفه ملی»

حشد نیست کما اینکه هر کشوری پس از جلب موافقت کشور همسایه در محیط فراملی حضور

مییابد .اما در داخل عراق یک نگرش وجود دارد که میگوید عراق نباید عضوی از یک محور

منطقهای باشد و همینها با داعیهای ملی فعالیت حشد الشعبی در سوریه را زیر سؤال میبرند
و در واقع نمیخواهند با کمک به سوریه در مقابل مخالفان آن شامل آمریکا ،انگلیس ،سعودی،

امارات و ترکیه قرار بگیرند و این در حالی است که داعش که پیدایی آن و ناکافی بودن قدرت

پدافندی نیروهای مسلح عراق در مقابل آن ،سبب پیدایی حشدالشعبی شد ،مورد حمایت
سعودی و آمریکا و ...بوده و اسقاط نظامهای سیاسی عراق و سوریه هدف مشترک داعش و
این دسته از کشورها بوده است پس از یک سو نقشآفرینی حشد در محیط منطقهای ،یک
«ضرورت ملی» عراق است و از سوی دیگر کنارهگیری از مسئولیت مشترک امنیتی با سوریه،

دادن زمینه مجدد به داعش و کشورهای حامی آن برای ناامن کردن محیط داخلی عراق است.

حال سؤال این است که نظر کاظمی درباره محور ثبات بخش مقاومت و محور بیثباتساز

آمریکایی ـ سعودی چیست؟ آیا کاظمی حاضر اســت در مقابل مخالفت آمریکا و ...با اقتدار
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حشدالشعبی عراق مقاومت کند؟
مذاکرات میان عراق و آمریکا

یک موضوع مهم در مذاکرات  10ژوئن ( 21خرداد) موضوع امنیتی عراق است در نگاه اول به
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آمریکا اگر نتواند
روی موضوع خروج
نظامیانشخطبکشد،
قاعدت ًا تالش خواهد
کرد که زمانی نسبت ًا
طوالنی را برای اجرای
مصوبه پارلمان عراق
به دست آورد و با
«خرید زمان» اجرای
این مصوبه را در
چرخهای قرار دهد که
طرف عراقی ناگزیر
به موافقت با حضور
نظامیان آمریکا در
خاک خود گردد.

نظر میآید میز مذاکرات عراق و آمریکا با دو نگاه و دو دستور کار متمایز چیده شده است .مسئله

طرف عراقی نحوه مواجهه آمریکا با مقوله امنیت عراق و نحوه تعامل آن در اجرای مصوبه بهمن

ماه پارلمانی مبنی بر خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور است و مسئله طرف آمریکایی،

رفع مصوبه پارلمانی عراق و کسب مجوز برای ادامه حضور نظامی در خاک عراق است.
آمریکا اگر نتواند روی موضوع خروج نظامیانش خط بکشد ،قاعدتاً تالش خواهد کرد که زمانی
نســبتاً طوالنی را برای اجرای مصوبه پارلمان عراق به دست آورد و با «خرید زمان» اجرای این

مصوبه را در چرخهای قرار دهد که طرف عراقــی ناگزیر به موافقت با حضور نظامیان آمریکا در

خاک خود گردد .آمریکا برای ایجاد پذیرش در طرف عراقی ،از یک بسته متنوع ()Package
حرف میزند .بستهای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی.این پیشنهادی وسوسهانگیز است چرا که عراق
طی ماههای اخیر دچار افت شدید درآمد شــده و گفته میشود درآمد ارزی آن در سال 2020

به یک سوم تقلیل یافته است و از این رو دچار مشکل جدی در پرداخت حقوق حدود  7میلیون
حقوقبگیر خود شده و به استقراض از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول روی آورده است.

موضوع تحریم عراق

آمریکاییها طی ماههای گذشــته و پس از مصوبه پارلمان عــراق در مذاکرات با
مقامات این کشور تهدید کردهاند که با خروج نظامیان آمریکا از پایگاههای «حریر»

ـ واقع در استان اربیل ـ و «عیناالسد» واقع در استان االنبار ـ به تحریم عراق دست

میزند و این باور در بسیاری از مسئولین عراقی پدید آمده است که در صورت اصرار
بر اجرای مصوبه خروج نظامیان بیگانه ،از یکسو با تحریم اقتصادی و از سوی دیگر

آمریکا در حفظ نفوذ
اقتصادیسیاسیدر
کشوریبهثروتمندی
واستراتژیکیعراق
میکوشدوبامسئله
کاهشحضورنظامی
کنارمیآید

با تهدیدات امنیتی مواجه میگردند .این به آن معناســت که بسیاری از گروههای

عراقی باور کردهاند که آمریکا با مواجه شدن با محدودیت حضور نظامیانش در عراق،

به قطع رابطه اقتصادی و سیاسی با بغداد روی میآورد و این در حالی است که تجربه
نشان میدهد ،آمریکا در حفظ نفوذ اقتصادی سیاسی در کشوری به ثروتمندی و

استراتژیکی عراق میکوشد و با مسئله کاهش حضور نظامی کنار میآید .شرکتهای
بزرگ آمریکا شامل شل و موبیل سالهاست که بر صنعت نفت عراق چنبره زدهاند و

از این اهرم بزرگ برای پیشبرد برنامههای خود استفاده میکنند کما اینکه آمریکا با

نفوذ در شریانهای فرهنگی ـ اجتماعی عراق به جای پاهای زیادی در ساختارهای
فرهنگی و اجتماعی عراق دست یافته که تقریباً محال است آن را قربانی رفع حضور
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نظامی واشنگتن نماید .آمریکا بسیار بعید است به تحریم اقتصادی عراق روی آورد

چرا که در این صورت کشــورهایی نظیر ایران ،چین و روسیه وجود دارند که جای

خالی آمریکا را پر کنند بر این اساس باید گفت تهدید به تحریم اقتصادی عراق یک
بلوف است که بعضی از رهبران عراقی آن را باور کردهاند .بد نیست به یک موضوع و

تجربه اشاره کنیم .آمریکا عالقه زیادی دارد که از طریق بستن دریچههای اقتصادی
عراق روی ایران ،تضمین بیشتری برای کارآیی تحریمهای یکجانبه و سخت به

دست آورد و بر این اساس فشارهای زیادی هم به دولت عراق وارد کردهاند ،اما در آخر

به خاطر حفظ نفوذ اقتصادی و سیاسی خود ،بارها عراق را از لیست کشورهایی که

به دلیل رابطه اقتصادی با ایران با تحریم مواجه شدهاند ،خارج کرده و به مهلتهای
پی در پی شش ماهه و سه ماهه به دولت عراق روی آوردهاند.
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روی کار آمدن
الکاظمینتیجه
جنبش ضد فساد
در عراق است و
خواهناخواهعیار
موفقیت او با آن
سنجیدهمیشود.
فساد در عراق
گسترده و تا حد
زیادی مزمن شده
است.

روی کار آمدن دولت عراق

موضوع دیگر این است که اجرای برنامه «روی کار آوردن یک دولت مخالف ایران در بغداد»

بدون حضور اقتصادی و سیاسی در عرصههای مختلف عراق میسر نیست و آمریکا برای تغییر
دولت عراق نیازمند حضوری اقتصادی سیاسی در عرصههای مختلف میباشد.

نکته دیگر این اســت که منضم کردن طرح امنیتی نظامی به اقتصاد و فرهنگ به هیچ وجه
منطقی نیست .و باید گفت اگرچه در کل نفوذ اقتصادی و سیاسی از حوزه امنیت جدا نیستند
و در درازمدت از آن مهمتر هم هستند اما عراقیها و حکومت عراق تنها با تکانهای امنیتی

ـ نظامی در وضعیت ارتعاش قرار میگیــرد .آمریکا بارها در عرصه نظامی ،حاکمیت عراق را
نقض کرده است .حضور بدون هماهنگی مقامات آمریکایی در عراق ،حمله به مراکز مقاومت

در استان االنبار و ...و نیز اقدام جسورانه آمریکا در حمله به فرودگاه عراق و به شهادت رساندن

«سیدالشهدای مقاومت» سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس فرماند کل حشد الشعبی،
نمونههای واضحی از این نقض حاکمیت به حساب میآیند.

موضوع دیگر بحث «فساد» و توانایی مصطفی الکاظمی و اراده او در کاهش فساد و یا سوار شدن

32

بر موج مبارزه با فساد است .روی کار آمدن الکاظمی نتیجه جنبش ضد فساد در عراق است

و خواهناخواه عیار موفقیت او با آن ســنجیده میشود .فساد در عراق گسترده و تا حد زیادی
مزمن شده است .درآمد محدود دولت عم ً
ال بین احزاب و گروهها تقسیم میشود و صرف حقوق
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افرادی میشــود که در این احزاب یا وزارتخانههای تحت اختیار آنان فعالیت میکنند و یا

نام آنان به عنوان فعال قلمداد میشود .در این میان خیلی از همین گروهها و احزاب داعیهدار
مبارزه با فساد هستند و یکی از این احزاب که سالهاست شش وزارتخانه را در اختیار دارد و
میلیاردها دالر درآمد ارزی را دریافت کرده است ،میدان دارد اعتراضاتی شدکه به نام مبارزه

با فساد ،فروپاشی دولت عادل عبدالمهدی را رقم زد .همین گروه امروز داعیهدار حمایت از

دولت کاظمی است ولی از آنجا که نمیخواهد در چارچوب هیچ دولتی کار کند ،با این دولت به

چالش خواهد رسید و باز به نام مبارزه با فساد به «میدان میآید» .بنابراین کار دولت در مبارزه
با فساد به شدت پیچیده است.

روابط ایران و عراق در دوره کاظمی

پس از سقوط رژیم بعثی عراق در پایان سال  1381و تشکیل اولین دولت ،روابط ایران و عراق

که در فاصله سالهای  1346ـ کودتای بعثیها ـ تا  1381به شــدت تیره بود ،وارد مرحله

تازهای شد و به مرور ابعادی همهجانبه و استراتژیک پیدا کرد .راز این مطلب هم این بود که

در طول حدود  35ســال حاکمیت بعثیها ،ایران مأمن مظلومین عراق بود که با

سیاست پاکسازی قومی جالی وطن کرده بودند .کردها و شیعیان سالها در ایران
زندگی آبرومندانهای داشتند .روابط ایران با عراق با روی کار آمدن دولت ایاد عالوی
وارد فرایند رسمی شد و در دولتهای ابراهیم جعفری و نوری مالکی شتاب گرفت و

همهجانبه شد .نیاز عراق در دوره جدید بسیار فراگیر بود و کشورهای همسایه عراق

به طور کلی به دو دسته تقسیم میشــدند؛ یک اکثریتی که خواهان سقوط دولت
نوپای مردمساالر عراق بود و یک اقلیتی که خواهان استقرار دولتی مستقل و قوی

در بغداد بود و در این دوره  17ســاله این دو جبه ه یکی در مقابل و دیگری در کنار
عراق بوده است.

بسیاری از مراکز خبری و سیاســی تالش کردهاند تا روابط ایران و عراق را در وجه
امنیتی خالصه کرده و به آن نمایی رازآلود بدهند .آنان عم ً
ال ابعاد اقتصادی ،فرهنگی،

دینی و سیاسی این روابط را که بسیار گستردهتر از روابط امنیتی ـ نظامی هم هستند،

میپوشانند چرا که اعتراف به این ابعاد از روابط از یکسو از توانمندی باالی ایران،

علیرغم تحریمهای یک و چندجانبه حکایت میکند و از سوی دیگر هرگونه تحرک

آمریکا با نفوذ در
شریانهایفرهنگی
ـ اجتماعی عراق به
جای پاهای زیادی در
ساختارهای فرهنگی و
اجتماعی عراق دست
یافته که تقریب ًا محال
است آن را قربانی رفع
حضورنظامیواشنگتن
نماید .آمریکا بسیار بعید
است به تحریم اقتصادی
عراق روی آورد چرا
که در این صورت
کشورهایی نظیر ایران،
چین و روسیه وجود
دارند که جای خالی
آمریکا را پر کنند بر این
اساس باید گفت تهدید
به تحریم اقتصادی عراق
یک بلوف است
32

برای تضعیف روابط قانونی و عادی ایران و عراق را زیر سؤال میبرد.

روابط ایران و عراق فقط جنبه دولتی ندارد ،بلکه اهمیت روابط مردم در دو ســوی

مرزهای طوالنی دو کشور کمتر از اهمیت روابط میان دو دولت نیست .عربهای
ایرانی و عراقی در دو سوی مرز جنوب را «تشیع» به هم پیوند داده و «عربیت» تحت
الشعاع عنصر مذهب قرار گرفته است .از سوی دیگر مراودات مردم عرب ،لر و کرد

ایران و عراق با یکدیگر آن قدر زیاد است که هر شهری از این سوی مرز ،رنگ و بوی

شهری در آن سوی مرز گرفته است .عراق در این میان کشوری است که در طول این

 200سال بیش از ایران در معرض دشواریها بوده است .هر کدام از جنگهای پی

در پی منطقهای و بینالمللی که در جغرافیای عراق روی داده ،برای مدتها زندگی

مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
مث ً
ال سیاست طوالنیمدت آمریکا علیه عراق موسوم به نفت در برابر غذا هنوز آثار

خود را بر عراق حفظ کرده است .عراق هنوز نتوانسته است اختیار استخراج ،صادرات

و بازگشت پول ناشی از فروش نفت خود پیدا کند .هنوز وجه ناشی از فروش حدود

 3/5میلیون بشکه نفت در روز وارد حساب وزارت خزانهداری امریکا شده و با موافقت
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آنان و در فضایی کام ً
ال شفاف ـ و در واقع با نقض حاکمیت مالی عراق ـ پس از کسر هزینههای

ادعایی آمریکا در این کشور ـ به آن پرداخت میشود .در این فضا کمک اقتصادی ایران و به

عبارت دقیقتر فروش آسان محصوالت ایران به عراق تأثیر مهمی در جلب رضایت مردم دارد

و سبب تعمیق روابط دو کشور میشود .در طول این حدود  17سال ،صادرات پتروشیمی و

محصوالت غیرنفتی به طور میانگین ده میلیــارد دالر بوده و به طور میانگین نزدیک به پنج

میلیون نفر از مردم دو کشور به کشور دیگر سفر کردهاند.

ایران عالوه بر آنکه از جنبه مذهبی قرابت بسیار زیادی با بخش اعظم جامعه عراق ( 58یا 61
درصد) دارد از جنبه قومیتی و تاریخی نیز با دو بخش دیگر و به خصوص بخش کردی (17

درصد) قرابت دارد باید اضافه کرد که ایران و عراق در مقاطع مختلف تاریخی دارای حکومتی

واحد بودهاند گاهی بغداد مرکز حکومتی بوده که دایره آن تا خراسان و مرو و هند توسعه داشته

است و گاهی سیطره حکومت ایران از دهلی و مرو و نهاوند و مدائن و تا شامات امتداد مییافته
است .بنابراین ،چنین دو ملت ممزوج یافتهای را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد ولو اینکه برای
این جداسازی دستهایی دشمنانه درهم تنیده شوند.
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یک جنبه مهم از روابط ایران و عراق ،جنبه امنیتی این روابط است اصوالً رابطه امنیتی دولتی با

دولتی دیگر نشانه استراتژیک بودن رابطه دو کشور میباشد .چرا که الزمه رابطه امنیتی وقوف
رسمی یک کشور بر شریانهای حیاتی کشوری است که با آن آمد و شد امنیتی دارد .پس از
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سقوط صدام حسین و فروپاشی ارتش بعث ،آمریکاییها که برابر آنچه کیسینجر گفت گمان
میکردند میتوانند دستکم صد سال بر این کشور حکم برانند  ،اعتنایی به فروپاشی ارتش
بعث نداشتند و حتی آن را زمینه پذیرش نیروی نظامی آمریکایی در خاک این کشور ارزیابی

میکردند .در این میان جمهوری اســامی با درک نیازمندی جدی عراق به مراوده امنیتی،

با این کشور وارد سطح گســتردهای از همکاریها و توافقات امنیتی ـ نظامی شد و توانست
خطرات فروپاشی امنیتی و غلبه داعش بر آن را از بین ببرد.

دکرت یدالله جوانی

پایان عصر آمری کا
و ربرسی کارآمدی اریان و رغب رد بحران کروان

به زیر کشیدن قدرتهای شیطانی ،رهایی مستضعفین جهان از چنگال مستکبرین،

پی ریزی تمدن نوین اسالمی و آماده سازی زمینه های ظهور برای تحقق وعده الهی و
استقرار حکومت جهانی اسالم ،آرمان های اصلی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام

خمینی است .مقام معظم رهبری پس از رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی ،با صراحت
فرمودند ،راه ما راه امام است و با قوت این راه را ادامه می دهیم .این نوع ترسیم چشم انداز

و آرمان برای انقالب اسالمی ،در حالی بود که در مقطع شکل گیری انقالب و پیروزی

به زیر کشیدن قدرتهای
شیطانی،رهایی
مستضعفینجهاناز
چنگالمستکبرین،
پی ریزی تمدن نوین
اسالمی و آماده سازی
زمینه های ظهور برای
تحقق وعده الهی و
استقرارحکومتجهانی
اسالم ،آرمان های
اصلی انقالب اسالمی به
رهبری حضرت
امام خمینی است.

آن ،جهان به دو قطب کمونیســم و لیبرالیسم با محوریت شــوروی و آمریکا تقسیم

شده بود .این دو قدرت شیطانی ،هرگز اجازه ظهور قدرت سوم را نمی دادند .بر همین
اساس بود که انقالب اسالمی ،با شعار نفی شرق و غرب و تاکید بر اسالم شکل گرفت و

پس از پیروزی هم به همین دلیل ،مورد تهاجم این دو کانون دشمنی واقع شد .هجوم
همه جانبه قدرتهای شیطانی غربی و شرقی به انقالب اسالمی و نظام نوپای جهموری
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اسالمی  ،یک تصور فراگیری را در جهان پدید آورده بود که ،انقالب و نظام برخاسته از

آن چندان دوام نخواهد یافت .اما بر خالف این تصورات انقالب اسالمی همان طور که

در پدیدایی یک معجزه بود ،در بقاء هم با عنایت الهی ،هدایت امام و رهبری و ایستادگی

ملت مومن و بصیر ایران ،از تمامی توطئه ها ،فتنه ها و موانع عبور کرد .انقالب اسالمی در

دهه اول ،خطر بلوک شرق و کمونیسم را با نابودی این کانون دشمن پشت سر گذاشت.

ورود انقالب به چله دوم در شــرایطی اتفاق افتاد که ،از یک ســو جمهوری اسالمی با

حفظ تمامی شعارهای انقالبی تبدیل به قدرت منطقه ای و در حال تبدیل شدن به یک
قدرت جهانی است و از دیگر سو دومین کانون دشمنی یعنی لیبرال دموکراسی غربی

با محوریت آمریکا ،در بن بست قرار گرفته است .اکنون تمامی شواهد نشان می دهد

عصر آمریکا روبه پایان است .بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،از یک طرف
ظرفیت های اسالم و توانمندی های جمهوری اسالمی را آشکار ساخت و از طرف دیگر،

ناکارآمدی و شکست های مدیریتی و اخالقی و فروریختن فلسفه اجتماعی غرب را به
نمایش گذاشت .روندهای جاری به گونه ای است که با جرات و اطمینان می توان گفت،
عصر جدید با عنوان عصر امام خمینی و عصر اسالم در حال شکل گیری است.
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پایان عصر آمریکا و
بررسی کارآمدی
ایران و غرب در
بحران کرونا
دکتر یداهلل جوانی

ورود انقالب به چله
دوم در شرایطی اتفاق
افتاد که ،از یک سو
جمهوری اسالمی با
حفظتمامیشعارهای
انقالبی تبدیل به قدرت
منطقه ای و در حال
تبدیل شدن به یک
قدرت جهانی است و از
دیگر سو دومین کانون
دشمنییعنیلیبرال
دموکراسی غربی با
محوریت آمریکا ،در
بن بست قرار گرفته
است.
32

انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی با شــعار ((نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری

اسالمی)) عصر جدیدی را پدید آورد .نفی قدرتهای شیطانی و ایستادگی در برابر آن ها ،اثبات

کارآمدی اسالم به عنوان یک دین کامل ،جامع و پاســخگوی تمامی نیازهای بشر و تامین
کننده سعادت دنیوی و اخروی انســان ها از مهم ترین اهداف امام خمینی به شمار می آید.

آرمان و شعار های انقالب اسالمی که برگرفته از آراء و اندیشه های حضرت امام (ره) بود ،محدود

به مرزهای جغرافیایی ایران و مردمان ســاکن در این ســرزمین نبود .امام بزرگوار به دنبال
استقالل رساندن ملت ایران و قرار دادن این ملت در مسیر پیشرفت مادی و معنوی از یک سو

و رهایی تمامی مستضعفین عالم از چنگال مستکبرین از دیگر سو بود .بنابراین می توان گفت،
سعادت نوع بشر روی کره خاکی آرمان اصلی انقالب اسالمی به شمار می آید .الزمه تحقق این
آرمان الهی که هدف تمام انبیاء الهی بوده ،به زیر کشیدن کانون های قدرت شیطانی ،رهایی

مستضعفین از دست شیاطین ،فرو ریختن مستکبرین و پی ریزی تمدن نوین اسالمی است .پر

واضح است که قدرتهای شیطانی و مستکبرین عالم ،نسبت به چنین انقالبی ساکت ننشینند
و مقابله با آن را با بهره گیری از تمامی ابزار های در اختیار در دستور کار قرار دهند .به همین

دلیل از روز اول پس از پیروزی انقالب اسالمی ،توطئه ها و فشار ها بر انقالب اسالمی و نظام
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سیاسی برون آمده از دل این انقالب با رای و پذیرش مردمی با عنوان ((جمهوری اسالمی))،
آغاز شد و تا به امروز پس از گذشت  41سال همچنان ادامه دارد .اما بر خالف تمامی تصورات

و برآوردهای مبتنی بر نگاه های مادی و جهان بینی های غیر توحیدی ،انقالب اسالمی همان

طور که دراصل پدید آیی یک معجزه بود ،به طور معجزه آســا به برکت رهبری الهی امامین
انقالب اسالمی و مقاومت و ایســتادگی ملت ایران ،یک چله پرافتخار را پشت سر گذاشت.

دشمنان تصور می کردند با اندک تهاجم ،می توانند انقالب اسالمی و نظام نوپای مستقر در
ایران را ،ره سپار تاریخ کرده ،و بقای خود را مبتنی بر اندیشه های مادی گرایانه برای صد ها

سال تضمین کنند.

با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ،نه تنها این

انقالب از حرکت باز نماند و جمهوری اسالمی ساقط نشد ،بلکه این کانون های قدرت مقابل

بود که در مسیر پیوستن به تاریخ قرار گرفت .رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم
در این خصوص آورده اند :

اکنون با گذشت چهل جشن ســاالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر ،یکی از آن دو

کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار می دهند،

دست و پنجه نرم می کند! و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی به شعار های خود
همچنان به پیش می رود .بعد از نابود شدن کانون نظام های سوسیالیستی از نظر

اندیشه و تفکر ،غربی ها تصور کردند ،هزاره سوم به صورت انحصاری تحت سیطره
مدرنیته غربی و اندیشه لیبرال دموکراسی خواهد بود .طی سه دهه بعد از فروپاشی

بلوک شرق ،غربی ها به لحاظ ایدوئولوژیک ،انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی را

بحران جهانی ناشی از
شیوع ویروس کرونا،
از یک طرف ظرفیت
های اسالم و توانمندی
های جمهوری اسالمی
را آشکار ساخت و از
طرف دیگر ،ناکارآمدی و
شکست های مدیریتی
و اخالقی و فروریختن
فلسفه اجتماعی غرب را
به نمایش گذاشت.

به خاطر پرچمداری اسالم سیاسی ،خطرناکترین دشمن خود ارزیابی کرده ،برای

نابودی اش به هر اقدامی دست زدند .غربی ها در این سال های طوالنی با محوریت

آمریکا به عنوان پرچمدار لیبرال دموکراســی ،در اولویت اول براندازی جمهوری
اسالمی ،و در اولویت دوم برای ناکار سازی آن  ،تالش کردند .اما اینک واقعیات به

گونه ای دیگر رخ می نمایاند .با پدیدآیی یک بحران جهانی ناشی از شیوع بیماری
کرونا ،تبلیغات رنگ باخت و واقعیت آشکار گردید .برخی از مختصات واقعیات کنونی
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عبارت است از :

 .1پایان عصر آمریکا در حال رقم خوردن است .

 .2جمهوری اسالمی ضمن تثبیت قدرت منطقه ای خود ،در حال تبدیل شدن به
یک قدرت بین المللی و ابر قدرت جهانی است.
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 .3کارآمدی جمهوری اسالمی در بحران جهانی کرونا در مقایسه با عملکرد دولت های
غربی ،ارزش های اسالی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

 .4نظام های سرمایه دارای شــکل گرفته بر مبنای اندیشه لیبرال دموکراسی ،در
جوامع غربی رنگ باخته ،ملتها در مغرب زمین به مقابله با آن روی آورده اند.

در این نوشتار به اختصار موارد پیش گفته مورد بررسی قرار می گیرد.
پایان عصر آمریکا

امپراطوری ها و قدرتهای برتر و تاثیر گذار ،بر پایه یک ایدئولوژی جذاب از یک سوء و

توانایی های نظامی ،اقتصادی ،مدیریتی و سیاسی از دیگر سو شکل می گیرند .تاریخ

ظهور و افول امپراطوری ها و قدرتهای متعدد و گوناگونی را به خود دیده است .هر
قدرتی به دالیلی در سرزمینی شکل گرفته و پس از گذشت سالیانی هر چند طوالنی،

با جرات و اطمینان می
توان گفت ،عصر جدید با
عنوان عصر امام خمینی
و عصر اسالم در حال
شکل گیری است.

پایان عصر آمریکا و
بررسی کارآمدی
ایران و غرب در
بحران کرونا
دکتر یداهلل جوانی

غربی ها در این
سال های طوالنی با
محوریت آمریکا به
عنوانپرچمدار لیبرال
دموکراسی ،در اولویت
اول براندازی جمهوری
اسالمی ،و در اولویت
دوم برای ناکار سازی
آن  ،تالش کردند

عمرش پایان می پذیرد .واقعیت آن است ایاالت متحده به عنوان یک قدرت برتر جهانی در دهه

های گذشته ،هم از لحاظ ایدئولوژی و هم از نظر قدرت اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و مدیریتی ،

آن چنان ضعیف شده که می توان گفت ،پایان عصر آمریکا نزدیک است .آمریکای مدعی برتری

نسبت به دیگران و داشتن صالحیت برای رهبری جهانی به لحظ قدرتمند بودن در حوزه های
گوناگون ،به تعبیر مقام معظم رهبری در بستر احتضار به سر می برد .نشانه هایی از این افول و

فرا رسیدن پایان عصر امریکا عبارت است از :

 .1تضاد های درونی و شکل گیری جنبش های مردمی

نظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا با رویکردهای نژاد پرستانه و ظالمانه ،اکنون با پدیدآیی
جنبش های فراگیر مردمی با یک چالش بزرگ در سر تا سر ایاالت متحده مواجه شده است.

در سال  1390در آمریکا جنبشی با نام و عنوان «جنبش وال استریت» با «شعار نه به نظام
سرمایه داری» و ما  ۹۹درصد هستیم شکل گرفت رهبران این جنبش از قشرهای گوناگون

مردم آمریکا را تحت استثمار جریان یک درصدی سرمایه داری معرفی کرده ،خواهان نابودی

آن بودند سردمداران نظام ضد انسانی آمریکا ،به شــدت با این جنبش برخورد کرده و آن را
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سرکوب نمودند.

رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در همان مقطع در تاریخ بیستم مهر ماه  ،۱۳۹۰در جمع

پرشور هزاران نفر از مردم کرمانشاه ،با اشاره به جنبش اعتراضی وال استریت فرمودند:
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«ممکن است حکومت آمریکا با شــدت عمل ،این جنبش را ســرکوب کند ،اما نمیتواند

ریشههای آن را از بین ببرد .ریشه های این حرکت در آینده آنچنان گسترش خواهد یافت که
نظام سرمایه داری آمریکا و غرب را زمین خواهد زد».

معظم له در آن دیدار مردمی ،با تاکید بر اینکه واقعیت های امروز نظام سرمایه داری ،درس

عبرت برای کسانی است که خواســتار عمل به روش های نظام سرمایه داری غرب هستند،

افزودند« :نظام سرمایه داری در بن بست کامل قرار گرفته و بحران غرب به طور کامل شروع

شده است».

اکنون و به دنبال مرگ یک سیاه پوست به شکل فجیع با رفتارهای نژاد پرستانه و ضد انسانی

پلیس ،آن چنان قیامی را در سراسر آمریکا پدید آورده که جهانیان را در بهت و حیرت فرو برده

است .ترامپ به عنوان رئیس جمهور نژادپرست حاکم در کاخ سفید ،جنگ علیه مردم آمریکا

را با تصور سرکوب این قیام و جنبش اعالم کرده و ارتش را به خیابان ها آورده است .حضور

گسترده مردم در خیابان ها به رغم سرکوب شدید و اعالم حکومت نظامی ،نشان میدهد که

آمریکاییها با همان شعار «ما  ۹۹درصد هستیم» جانشان از ظلم و ستم و بی عدالتی

نظام سرمایه داری و سرمایه داران یک درصدی به لب رسیده است .این جنبش پر

حرارت که پس از گذشت  9سال از سرکوب جنبش وال استریت دو مرتبه قد علم

کرده و از صحت پیشبینی رهبر حکیم انقالب اسالمی در سال  ۱۳۹۰حکایت می

کند .مقام معظم رهبری که در ســال های گذشته در مقاطع مختلف از «بن بست
نظام سرمایه داری» و «افول قدرت آمریکا» سخن گفتهاند؛ در سخنرانی  ۱۴خرداد

سال جاری به مناسبت سی و یکمین ســالگرد رحلت امام (ره) با اشاره به حوادث
اخیر آمریکا فرمودند:

می توان گفت ،پایان
عصر آمریکا نزدیک
است .آمریکای مدعی
برتری نسبت به دیگران
و داشتن صالحیت برای
رهبری جهانی به لحظ
قدرتمند بودن در حوزه
های گوناگون ،به تعبیر
مقام معظم رهبری در
بستر احتضار به سر
می برد.

«زانو زدن پلیس بر روی گردن یک سیاه پوست و فشار دادن آن تا جان باختن شخص

و تماشــای این صحنه از طرف چند پلیس دیگر ،چیز جدیدی نیست ،بلکه همان
اخالق و طبیعت حکومت آمریکا است که قب ً
ال نیز با بسیاری از کشورهای دنیا مثل

افغانستان ،عراق ،سوریه و قبل از آن در ویتنام ،همین کارها را کردهاند».

ایشان شعار امروز مردم آمریکا یعنی «نمی توانیم نفس بکشیم» را حرف دل همه

ملتهای تحت ظلم دانستند و افزودند:
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« البته آمریکاییها با رفتار هایشان در دنیا رسوا شــده اند .آن از مدیریت ضعیف

شان در کرونا که به علت فساد موجود در هیات حاکمه آمریکا ،تلفات و مبتالیان به
بیماری در آمریکا چندین برابر کشورهای دیگر است».

اکنون در آمریکا وضعیت ویژهای به لحاظ امنیتی ،نا آرامی و خشم اجتماعی پدید
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آمده ،به گونهای که عدهای سخن از انقالب مردمی در آمریکا به میان آورده اند .آن
چه قابل بیان و تاکید است؛ فروپاشــی آمریکا و نظام سرمایه داری به دلیل ظلم و

بی عدالتی درونی است .نظام سرمایه داری در داخل آمریکا دیگر برای مردم ایاالت

متحده قابل تحمل نیست .مردم آمریکا خود را در کشورشان ،تحت استعمار و سلطه

نظام سرمایه داری دانسته ،مصمم به نابودی آن هستند.

 .2بحران اقتصادی

اگر قدرت اقتصادی ایاالت متحده را یکی از عوامل اصلی تبدیل این کشور به یک
قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بدانیم ،اکنون آمریکا در مسیر از دست دادن

این قدرت ،پر شتاب حرکت می کند .بسیاری از صاحبنظران مسائل راهبردی ،از
جمله نظریه پردازان آمریکایی معتقدند ،افول آمریکا از اقتصاد شروع شده و مانند

زانو زدن پلیس بر روی
گردن یک سیاه پوست
و فشار دادن آن تا جان
باختن شخص و تماشای
این صحنه از طرف
چند پلیس دیگر ،چیز
جدیدی نیست ،بلکه
همان اخالق و طبیعت
حکومت آمریکا است
که قب ً
ال نیز با بسیاری
از کشورهای دنیا مثل
افغانستان ،عراق ،سوریه
و قبل از آن در ویتنام،
همین کارها را کردهاند

پایان عصر آمریکا و
بررسی کارآمدی
ایران و غرب در
بحران کرونا
دکتر یداهلل جوانی

اکنونجمهوری
اسالمی ،رکورددار
جهانیشکستن
نمادهایاقتدار
ایاالت متحده آمریکا
به حساب می آید به
طور قطع کشوری
میتواند این چنین
در شکستن اقتدار
آمریکا رکورد بزند
که خود یک ابر
قدرت باشد.

موریانه ای آرام در حال پیشروی است .روند افزایش بدهی دولت آمریکا ،کاهش تولید ناخالص

داخلی ،ورشکستگی برخی صنایع و افزایش بیکاری ،سردمداران نظام سرمایه داری در ایاالت

متحده را نسبت به آینده به شدت نگران ساخته اســت .آمریکا در پایان جنگ افغانستان و

عراق  ۷تریلیون بدهی داشت اما بر اساس پیش بینی ها این رقم در سال  ۲۰۲۰به نزدیک 24

تریلیون دالر میرسد .سهم آمریکا در سال  ۲۰۱۸حدود  ۲۴درصد اقتصاد جهان بود و این
سهم اکنون به کمتر از  ۲۰درصد رسیده است.

آمریکا با این روند افت قدرت اقتصادی ،همانند گذشته قادر به پشتیبانی از کشورهای هم

پیمان نیست .آمریکا دیگر نمی تواند در مقیاس وسیع نیروهای نظامی و پایگاه های خود را در
سرزمین های دور اداره کند .اقتصاد آمریکا دیگر توان پشتیبانی از جنگ های بزرگ را ندارد.

 .3کاهش قدرت نظامی

یکی از مهمترین عرصههای افت قدرت آمریکا ،عرصه نظامی گری اســت .آمریکایی ها در
دهههای گذشته ،به پشتوانه قدرت نظامی خود ،دیگر کشورها را اشغال کرده ،دولت هایی را
جابجا نموده و خواست و اراده خود را به دیگران تحمیل می کردند .اکنون این قدرت به شدت
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دچار سایش ناکارآمدی شده ،تابوی شکست ناپذیری آنان به برکت انقالب اسالمی شکسته

شده و دیگر قادر به استفاده از قدرت نظامی خود در راستای اهداف زیاده خواهانه نیستند.
آمریکایی ها آن چنان ضعیف شدهاند که ،حتی قادر به انجام واکنش های حداقلی برای حفظ
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ابهت و پرستیژ خود در قبال برخی از وقایع نیستند .انفعال آمریکایی ها در قضیه ساقط شدن

پهپاد فوق پیشرفته ،موشک باران عین االسد و ورود پنج کشتی نفتی ایران به منطقه کارائیب
به عنوان حیات خلوت آمریکا ،نمونه هایی از این دست است.

مقام معظم رهبری در خصوص این ضعف آمریکاییها می فرمایند:

«به وضوح امروز آمریکا ،در این منطقه ضعیف تر از ده سال پیش و بیست سال پیش است؛ به

وضوح رژیم صهیونیستی خبیث ،امروز ضعیف تر از گذشته است ...امروز ملت ایران و کشور

ایران یک درخت تناور است؛ امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می کند که ملت ایران را
تهدید کنند؛ تهدیدهای آن ها ،حرکات آن ها ،خباثت های آن ها تا امروز شکست خورده است،
از این پس هم شکست خواهد خورد ،سیاســت هایشان هم شکست خواهد خورد ،به برکت

مقاومت .بنابراین آمریکا رو به افول است؛ این را همه بدانند .آن کسانی هم که به پشتیبانی

آمریکا حاضرند مسئله فلسطین را در این منطقه به کلی فراموش کنند ،بدانند آمریکا رو به
افول است».

 .4افول آمریکا از نظر کارشناسان

در سالهای اخیر بســیاری از صاحب نظران و فعاالن در عرصه امور بین الملل ،از
کاهش قدرت آمریکا ســخن گفته اند .صحبتهایی که بعضاً نشان از پایان عصر
آمریکا دارد.

مواردی از این اظهار نظرها در زیر می آید:

الف  -جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا« :تحلیلگران از مدت ها
پیش درباره پایان نظم تحت رهبری آمریکا و فرارسیدن پایان قرن آمریکایی

صحبت کرده اند .این اتفاق االن در پیش روی چشم ما در حال وقوع است».

ب« -جان میرشایمر» اندیشمند آمریکایی و برجسته روابط بین الملل در مقاله ای
با نام «ملزم به افول؛ ظهور و افول نظم بین المللی ایران» با صراحت موضوع افول

نظم تحت رهبری آمریکا را مطرح میکند.

ج -نشریه استراتژیک ( )The Strategistوابســته به موسسه سیاست راهبردی
استرالیا ( )ASPIدر مطلبی نوشته است« :جهانی شدن کووید  ،19اساساً قادر
است سه روند ژئوپلیتیکی بنیادین را تسریع کند -1 :ظهور آسیا  -2افول ایاالت

بسیاری از صاحبنظران
مسائل راهبردی ،از
جمله نظریه پردازان
آمریکاییمعتقدند،افول
آمریکا از اقتصاد شروع
شده و مانند موریانه ای
آرام در حال پیشروی
است .روند افزایش
بدهی دولت آمریکا،
کاهش تولید ناخالص
داخلی،ورشکستگی
برخی صنایع و افزایش
بیکاری،سردمداران
نظام سرمایه داری در
ایاالت متحده را نسبت
به آینده به شدت نگران
ساخته است
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متحده  -3تقویت آلمان

جمهوری اسالمی در جایگاه قدرت جهانی

قدرت مقوله ای نسبی و سطح و میزان آن در مقایسه با قدرت های دیگر مشخص می

شود .با افول قدرت آمریکا ،قدرت های جدیدی چون ایران ظهور کرده است .اکنون

ایران نه تنها یک قدرت منطقهای در مهمترین منطقه راهبردی جهان یعنی غرب

آسیا ،بلکه یک قدرت موثر بین المللی و یک قدرت جهانی است.

اگر مفهوم قدرت از نظر سیاسی و در عرصه روابط بین الملل توانایی در اعمال اراده و
تحقق خواسته ها و توانایی عبور از موانع باشد؛ اکنون جمهوری اسالمی در مقیاس
جهانی از چنین توانایی هایی برخوردار است .مهم ترین دلیل و نشانه برای این ادعا،

ارسال محموله بزرگ ســوختی به ونزوئال با پنج فروند کشتی غول پیکر با پرچم
برافراشته جمهوری اسالمی ایران است .آمریکایی ها که هم ایران و هم ونزوئال را

تحت شدیدترین تحریم ها قرار دادهاند ،به خوبی میدانستند که رسیدن این کشتی

ها به سواحل ونزوئال ،یعنی سواحلی با فاصله  ۱۲هزار کیلومتر دورتر از سواحل ایران
چه پیام ها و پیامدهایی دارد .بنابراین شروع به تهدید نموده ،سعی کردند جمهوری
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پایان عصر آمریکا و
بررسی کارآمدی
ایران و غرب در
بحران کرونا
دکتر یداهلل جوانی

اسالمی را از ادامه حرکت در این مسیر باز دارند .اما جمهوری اسالمی با اعتماد به نفس باال
و صراحت هرچه تمام از طریق سازمان ملل ،ســفارت سوئیس در تهران و کشورهایی چون
عمان و قطر ،این پیام را به آمریکایی ها داد که اگر کوچکترین خطایی درباره کشتی های ایران
مرتکب شوند ،با واکنش قاطع جمهوری اسالمی مواجه خواهند شد .هر پنج کشتی به سواحل

ونزوئال رسید و محموله سوختی اش را تخلیه نمود و آمریکایی ها هیچ کاری نتوانستند انجام

دهند .چرا؟ به دلیل اعتبار تهدیدهای جمهوری اسالمی که مبتنی و متکی بر قدرت واقعی

ملت ایران است .به طور قطع پشتوانه این اعتبار ،غیر از اقتدار موشکی ،سرنگون شدن پهپاد
فوق پیشرفته گلوبال هاوک و موشک باران عین األسد و همچنین توقیف نفتکش انگلیسی
و ...نبوده و نیست.

وقتی ایران اولین کشوری باشد که با سامانه دفاعی بومی ،پهپاد متجاوز آمریکایی ها را ساقط

می کند و برای اولین بار طی  ۷۰سال ابرقدرتی آمریکا ،به صورت رسمی با موشک باران عین

األسد به آمریکا سیلی نظامی میزند و آمریکا قادر به واکنش نیست ،این وضعیت معنایی جز

افول قدرت آمریکا و ظهور جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت جهانی ندارد .اکنون تمام
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کارشناســان امور راهبردی بین المللی ،از لنگر انداختن نفتکش های غول پیکر ایرانی در

سواحل ونزوئال ،به عنوان تحوالت بنیادین ژئوپلیتیکی یاد میکنند .براساس دکترین ۱۹۷

ساله موسوم به مونروئه ،دریای کارائیب و اقیانوس اطلس ،حیات خلوت آمریکا به حساب می
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آمد؛ اما رسیدن کشتی های ایرانی به رغم تهدیدات به ســواحل ونزوئال این دکترین را فرو

ریخت .اکنون جمهوری اسالمی ،رکورددار جهانی شکستن نمادهای اقتدار ایاالت متحده

آمریکا به حساب می آید به طور قطع کشوری میتواند این چنین در شکستن اقتدار آمریکا

رکورد بزند که خود یک ابر قدرت باشد.

میزان کارآمدی ایران و غرب در بحران کرونا

ناکارآمد معرفی کردن نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،یکی از سیاست های ثابت نظام
سلطه و جریان رسانه ای او و تمامی مخالفین و معاندین طی چهل سال گذشته بوده است.
دشــمنان به خوبی می دانند در صورتی که مردم ایران نظام دینی را کارآمد ارزیابی نمایند،

همواره از آن پشتیبانی و حمایت خواهند کرد .بر همین اساس از طریق فشارها و تحریم ها،

ایجاد اخالل ها و کار شــکنی ها و جنگ نرم ،تالش کرده اند تا مردم چنین ارزیابی از نظام

جمهوری اسالمی نداشته باشند .با توجه به پیشرفت ها ،موفقیت ها و تالش نظام اسالمی برای

بهبود وضعیت کشور و مردم ،دشمنان برای ایجاد نارضایتی عمومی در ایران ،از طریق جنگ

ادراکی ،تصویر سازی غلط و منفی از وضعیت ایران را از یک سو ،و تصویرسازی غلط

و مثبت را از نظام های لیبرال دموکراسی غربی از دیگر سو ،با جدیت دنبال کردهاند.
هدف اصلی در این حرکت دشمن ،ایجاد یأس و نا امیدی و بی اعتمادی مردم نسبت

به جمهوری اسالمی است .اما با پدیدایی بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا

و ابتال جوامع بشری به بیماری ها و مرگ و میر ها ،پرده ها کنار رفت و تبلیغات رنگ

باخت و واقعیــات آن چنان که بود رخ نمود .در این صحنــه واقعی ،تصاویر واقعی
برعکس به شرح زیر نمایان شد:

الف) کارآمدی و عملکرد مثبت جمهوری اسالمی در بحران کرونا

 .1شکل گیری مدیریت جهادی برای مقابله ،درمان و پیشگیری
 .2ایجاد وحدت و همدلی مؤمنانه در میان آحاد جامعه

آمریکایی ها آن چنان
ضعیف شدهاند که،
حتی قادر به انجام
واکنش های حداقلی
برای حفظ ابهت و
پرستیژ خود در قبال
برخی از وقایع نیستند.
انفعال آمریکایی ها در
قضیه ساقط شدن پهپاد
فوق پیشرفته ،موشک
باران عین االسد و ورود
پنج کشتی نفتی ایران
به منطقه کارائیب به
عنوان حیات خلوت
آمریکا ،نمونه هایی از
این دست است.

 .3تقویت روحیه ایثارگری و حماسه آفرینی در جامعه خصوصاً در نسل جوان
 .4آشکار شدن توانمندی های نظام سالمت کشور در خدمت رسانی
 .5خدمات رایگان به آحاد مبتالیان به بیماری

 .6تکریم همه بیماران با هر سن و جنس
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 .7انطباق شــعائر و آموزه های دینی با شــرایط کرونایــی در چهارچوب نظرات
کارشناسی

 .8احترام به اموات کرونایی از حیث غسل و کفن و دفن

 .9آشکار شدن ظرفیت های کشور برای تولید تمامی نیازمندی های این عرصه اعم
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از لوازم پزشکی و مواد بهداشتی

 .10برجسته شدن نگاه های خیرخواهانه ایرانی ها و نظام اسالمی برای کمک به
دیگر کشورها

ب) ناکارآمدی و عملکرد منفی دولت ها در کشورهای پیشرفته و مدعی
غربی در بحران کرونا

 .1شکست های مدیریتی و ضعف و ناتوانی دولت ها در مدیریت بحران

 .2شکســت های اخالقی و درگیری ها و تنش ها در فروشگاه ها به خاطر کمبود
کاالها

 .3آشکار شدن ناکارآمدی نظام بهداشت و سالمت کشورهای غربی برای مقابله با
بحران

براساسدکترین
 ۱۹۷ساله موسوم به
مونروئه ،دریای کارائیب
و اقیانوس اطلس،
حیات خلوت آمریکا
به حساب می آمد؛ اما
رسیدن کشتی های
ایرانی به رغم تهدیدات
به سواحل ونزوئال این
دکترین را فرو ریخت.

پایان عصر آمریکا و
بررسی کارآمدی
ایران و غرب در
بحران کرونا
دکتر یداهلل جوانی

 .4سربرآوردن غرب وحشی با جلوه گر شدن رفتارهای غیر اخالقی دولت ها در راه زنی ها و
سرقت ها از قبیل سرقت ماسک ،دستکش و ...از یکدیگر

 .5بی اعتنایی به سالمندان و رها کردن آنان به دلیل کمبود امکانات از یک سو ،و غیر مفید
بودن آنان از حیث سود رسانی به نظام سرمایه داری

 .6آشکار شدن رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض نژادی به گونه ای که بیشترین آمار مرگ و
میرها نسبت به جمعیت در آمریکا ،متعلق به سیاه پوستان است.

 .7باال بودن هزینه های درمان در کشــورهای غربی و بی تعهدی دولت ها نسبت به بیماران
فقیر و کم درآمد.

 .8بی احترامی به مردگان کرونایی و دفن دسته جمعی در گورهای جمعی

در یک نگاه اجمالی و مقایسه آمار و ارقام مشخص میشود که نظام مردم ساالری دینی در
ایران ،از بحران کرونا با موفقیت در حال عبور است؛ اما بیشتر کشورهای غربی و از جمله

آمریکا در این بحران ناکارآمدی را در پرونده خود ثبت کردند.
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رضا داوری

ربرسی نقش امامین انقالب رد ارتقاء جای گاه نظام اسالمی

محورهای مهم مقاله

*یکی از مواردی که انقالب اســامی ایران را از انقالب های بزرگ دنیا همچون ،
انقالب ۱۷۸۹م فرانســه به عنوان یک انقالب لیبرال ،انقالب ۱۹۱۷م روسیه به

عنوان یک انقالب چپ  ،انقالب پرولتاریــا ۱۹۴۹مائو در چین و انقالب ۱۹۶۲م

الجزایر متمایز می کند ،مکتب و اصول فکری بنیانگذار انقالب اسالمی و همچنین

راز ماندگاری انقالب
ایران نسبت به سایر
انقالب ها ،مداومت و
استمرار ملت ایران
بر راه و روش انقالبی
است.

جانشین ایشان در طی چهار دهه اخیر بوده است که از آن به عنوان رمز مانایی ،
ماندگاری و شکوفایی آن نام می برند.

*حضرت امام(ره) با عمق درایت خود می دانست در صورتی که روح یک ملت به لحاظ
معنوی اعتالء یابد ،دستیابی به سایر اهداف برایش کار دشواری نخواهد بود .این

دقیقا بر خالف مســیر انقالب های دیگر بود که نه تنها تالشی برای ارتقای دین
مردم نکردند ،که از در ضدیت با دین در آمدند.

*مردم انقالبی ایران ،علی رغم همه مشکالت و شدایدی که در پی انقالب با آن رو به
رو شدند ،لحظه ای از حمایت از انقالب دست نکشیدند ،چرا که هیچ گاه از تحقق
وعده الهی ناامید نشده اند.

32

*راز ماندگاری انقالب ایران نسبت به سایر انقالب ها ،مداومت و استمرار ملت ایران بر راه
و روش انقالبی است .بسیاری از انقالب ها خیلی زود دچار استحاله شدند و بنیان های

ایدئولوژیکخودراازدستدادند،درنتیجهروبهتضغیفنهادند،امااستمرارانقالبیک

عهد ماندگار میان مردم و رهبری انقالب است که تاکنون از گذرگاه ها خطیر بسیاری
عبور کرده است و به سالمت بیرون آمده است.

*اکنون با ارتقای موقعیت منطقهای ایران و تبدیل جمهوری اســامی به قدرت
تعیینکننده در این منطقه از یک طرف ،و افول قدرت آمریکا به عنوان محور نظام

سلطه و مدعی رهبری جهان برای یک صد سال از طرف دیگر ،نظم جهانی در حال

تغییر است و نظم جدیدی در حال شکل گیری می باشد .در نظم جدید در حال
شکل گیری ،ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی برتر ،محور یک قطب قدرت خواهد بود.

*در پایان دهه چهارم انقالب اسالمی و آغاز دهه پنجم ،به رغم توطئه ها و فتنه های
گوناگون از سوی نظام سلطه و متحدینش علیه ملت ایران ،جمهوری اسالمی به

یک قدرت مؤثر و تعیین کننده منطقهای تبدیل شده است و روند تحوالت جاری

در منطقه ،از آیندهای درخشان برای ایرانیان حکایت می کند؛ آیندهای که در آن
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بررسینقش
امامینانقالبدر
ارتقاءجایگاهنظام
اسالمی
رضا داوری

در کالم رهبر انقالب،
معیارهایخاصی
برای اطالق انقالب
به تحوالت دامنه
دار و بنیادین در
اقصی نقاط دنیا،
وجود دارد و هر
دگرگونی سیاسی یا
تغییرات بزرگ در
قدرت سیاسی ،از
نوع بیشتر تحوالت
آمریکای التین و
شمال آفریقا در نیمه
دوم قرن بیستم از
نظرگاه ایشان انقالب
محسوب نمی شود.
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تمدن نوین اسالمی با محوریت جمهوری اسالمی شکل گرفته است .آیندهای که قطب قدرت

جهان اسالم در یک نظام چندقطبی با محوریت جمهوری اسالمی تحقق پیدا کرده است.

*ارائه مكتبسياسى امامین انقالب ،نياز اصلى امروز بشريت است زيرا تمامى مصائب ،رنجها

و گرفتارى كنونى بشــر،محصول مكتب ليبرال  -دموكراسى است كه دنياى غرب ،ادعاى
تكامل يافته بودن اين مكتب را داشت .امروز مهمترين وظيفه ،انتقال سالم مكتب سياسى

امام خمینی و جانشین شایسته ایشان به نسلهاى آينده است ،مكتبى كهعمق نفوذ و گستره
آن هر روزه خاكريزهاى جديدترى را فتح مىكند.

در نقشه سیاسی دنیای امروز 57 ،کشور با نام حاکمان و دولتمردان مسلمان اداره می شوند.

نیم نگاهی بر شرایط حاکم بر کشورهای اسالمی نشــان می دهد علیرغم برخورداری این

کشورها از منابع سرشــار طبیعی ،موقعیت ژتواکونومیک ،ژئواستراتژیک ،جمعیت جوان،
پیشینه غنی تمدنی و دهها امتیاز بی بدیل دیگر ،اما جایگاه شایسته و نقش آفرینی بایسته ای
را در دنیای امروز ایفا نمی کنند.

در این میان و به اعتقاد قاطبه تحلیل گران مسائل سیاسی و راهبردی ،جمهوری اسالمی ایران

در چهار دهه اخیر به عنوان یک استثناء در میان کشورهای اسالمی ،صاحب جایگاهی رفیع ،
تاثیرگذار و الهام بخش نه تنها در میان جوامع مسلمان بلکه در میان کشورهای دیگر بوده است.

به راستی تبدیل کشــوری که در چهار دهه قبل ،بیش از  54هزار مستشار نظامی و فنی بر
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مقدرات آن حاکم بودند و از کمترین استقالل ممکن هم برای اداره مسائل داخلی و تصمیم
گیری های منطقه ای و بین الملل برخوردار نبود به یک کشور بازیگر و کنشگر در عرصه های

مختلف منطقه ای و بین المللی حاصل کدام طراحی و هدایت است؟

در سی و یکمین ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی  -اسطوره ای که به تعبیر مقام

معظم رهبری به مرزهای عصمت نزدیک شده بود  -و همچنین در پاسداشت رهبری سی و

یک ساله حضرت آیت اهلل خامنه ای (مدظله) ،سعی داریم نیم نگاهی به جایگاه رشک برانگیز و
رفیع نظام اسالمی که بدون تردید بخش عمده آن مرهون تدابیر امامین انقالب اسالمی است،

داشته باشیم تا بار دیگر با تجلیات مکتب آسمانی این دو عزیز بیشتر آشنا شویم.

پیروزی انقالب اسالمی در سال  ۱۳۵۷بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) شکل گرفت .یکی از

مواردی که انقالب اسالمی ایران را از انقالب های بزرگ دنیا همچون  ،انقالب ۱۷۸۹م فرانسه

به عنوان یک انقالب لیبرال ،انقالب ۱۹۱۷م روسیه به عنوان یک انقالب چپ  ،انقالب پرولتاریا

۱۹۴۹مائو در چین و انقالب ۱۹۶۲م الجزایر متمایز می کند ،مکتب و اصول فکری بنیانگذار

انقالب اسالمی و همچنین جانشین ایشان در طی چهار دهه اخیر بوده است که از

آن به عنوان رمز مانایی  ،ماندگاری و شکوفایی آن نام می برند.
انقالب های بزرگ دنیا در مقایسه با انقالب اسالمی

وقتی به مرور بیانات رهبر معظم انقالب در توصیف و تفســیر انقالب های بزرگ

جهان و مقایسه آن با انقالب اســامی می پردازیم ،به وضوح معلوم می شود که
برای معظم له بررسی سرنوشت انقالب های بزرگ تاریخ در نسبت آن ها با انقالب

اسالمی ایران ،همواره یک دغدغه جدی بوده است.

در کالم رهبر انقالب ،معیارهای خاصی برای اطالق انقالب به تحوالت دامنه دار و

بنیادین در اقصی نقاط دنیا ،وجود دارد و هر دگرگونی سیاسی یا تغییرات بزرگ در

قدرت سیاسی ،از نوع بیشتر تحوالت آمریکای التین و شمال آفریقا در نیمه دوم قرن
بیستم از نظرگاه ایشان انقالب محسوب نمی شود .از این رو ،عمدتا تاکیدات رهبر
انقالب درباره عبرت های تاریخی انقالب های جهان بر سه انقالب فرانسه(،)1789

روسیه( )1917و الجزایر( )1962بوده است .انتخاب این سه انقالب البته حکمت

خاص خود را دارد .در وهله اول ،بر اســاس معیارهایی که در متون آکادمیک دنیا

عمدتاتاکیدات
رهبر انقالب درباره
عبرت های تاریخی
انقالب های جهان
بر سه انقالب
فرانسه(،)1789
روسیه( )1917و
الجزایر( )1962بوده
است .انتخاب این سه
انقالب البته حکمت
خاص خود را دارد .در
وهله اول ،بر اساس
معیارهایی که در
متون آکادمیک دنیا
درباره تعریف انقالب
وجود دارد ،هر سه
این رویدادها به طور
قطع انقالب محسوب
می شوند
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درباره تعریف انقالب وجود دارد ،هر سه این رویدادها به طور قطع انقالب محسوب

می شوند ،چرا که تغییرات بنیادینی را عالوه بر حوزه سیاست صرف دنبال می کردند.
اما این ســه انقالب یک وجه نمادین قوی هم در خود دارند که به شدت در زمینه

انطباق تاریخی بر انقالب اسالمی به کار می آیند.

با اندکی مسامحه ،می توان این سه انقالب را به عنوان سه نماد از سه خواست بزرگ

جوامع انسانی به حساب آورد :آزادی(انقالب فرانســه) ،عدالت(انقالب روسیه) و

استقالل(انقالب الجزایر) .از سویی دیگر ،هر سه این انقالب ها را در نهایت می توان
شکست خورده نامید ،چرا که انقالب فرانسه تنها بعد از حدود  14سال با روی کار
آمدن «ناپلئون بناپارت» به عنوان امپراتور به پایان رســید .انقالب شوروی بعد از

حدود هفتاد سال در  1991فروپاشید .انقالب الجزایر که با هدف استقالل این کشور
از فرانســه صورت گرفت ،عمال با ادامه سلطه و نفوذ فرهنگی و اجتماعی فرانسه تا

همین سال های اخیر ،به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید .در میان دالیل عدم
توفیق این انقالب ها در این سه کشور ،شاید بتوان سه دلیل را به تفکیک برجسته
کرد که در دل خود دربرگیرنده سایر عوامل هم هستند:
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بررسینقش
امامینانقالبدر
ارتقاءجایگاهنظام
اسالمی
رضا داوری

در نهایت هم ،انقالب
دموکراتیکبرای
حاکمیتمردم،
به ضد خود بدل
شد .چه در فرانسه
و چه در شوروی
یک هیات حاکمه
کوچک خود را به
عنوان مصداق و
نماد «مردم» و خرد
ناب آن مطرح کرد،
و در نتیجه انقالب
دموکراتیکبه
بدتریناستبدادها
تبدیل شد.
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علت شکست انقالب فرانسه :محوریت دادن به عقل اومانیستی منهای خدا از نوع لیبرالیسم

علت شکست انقالب روسیه :محوریت دادن به عقل اومانیستی منهای خدا از نوع مارکسیسم

علت شکست انقالب الجزایر :استحاله فرهنگی در برابر غرب
مروری بر دالیل شکست این سه انقالب

هر دو انقالب فرانسه و روسیه در بدو امر ،اصالت را به «توده مردم» دادند .به این مفهوم که از
مفهومی مجرد وذهنی به نام توده مردم ،یک مفهوم مقدس و خطاناپذیر ساختند که قرار بود

جای اندیشه الهی را بگیرد .ابزار این توده مقدس برای اداره امور دنیا ،عقل خودبنیاد اومانیستی

بود .به این معنا که بر اساس افکار فیلسوفان دوره روشنگری ،از جمله دکارت و کانت ،عقل
خودبنیاد بشر می توانست در همه چیز(حتی ذات خداوند) شک کند و بر مبنای خرد ناب ایده

آل های خود را محقق سازد .این مفهوم انتزاعی ،خیلی زود مورد سوء استفاده قرار گرفت و در

نهایت هم ،انقالب دموکراتیک برای حاکمیت مردم ،به ضد خود بدل شد .چه در فرانسه و چه
در شوروی یک هیات حاکمه کوچک خود را به عنوان مصداق و نماد «مردم» و خرد ناب آن

مطرح کرد ،و در نتیجه انقالب دموکراتیک به بدترین استبدادها تبدیل شد.

در الجزایر ،ریشه های انقالب مردم برای استقالل در اسالم بود و مردم این کشور

از انگیزه های دینی برای مبارزه سود می جستند و در نهایت هم همین دلیل اصلی

پیروزی آن ها بر اشغالگران فرانســوی بود .لیکن بعد از پیروزی انقالب ،مواظبت
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از ریشه های دینی انقالب و آرمان های انسانی آن( به ویژه استقالل طلبی) انجام
نگرفت .وقتی دین کنار رفت ،هواهای نفسانی و قدرت طلبی انقالبیون مخلص دیروز
بر آن ها غلبه کرد .مضاف بر این که انقالبیون الجزایر نهایت استقالل را در استقالل
سیاسیتعریفمیکردند،وگوییهیچتوجهیبهوابستگیبزرگتر،یعنیوابستگی

فرهنگی و اجتماعی ،نداشتند .در نتیجه دشمن که از در بیرون رانده شد ،از پنجره

وارد شد ،و فرانسوی های استعمارگر دیروز با ابزار نفوذ فرهنگی(به ویژه زبان فرانسه)

توانستند اذهان الجزایری ها را تسخیر کنند و جایگاه از دست رفته خود را بازیابند.

در هر سه این انقالب ها ،با شدت و ضعف هایی ،از فردای پیروزی نقش مردم کم رنگ شد و مردم

خیلی زود از دایره تصمیم گیری بیرون گذاشته شدند .در فرانسه روبسپیر بنای دیکتاتوری انقالبی را

گذاشت ،در روسیه لنین و در الجزایر احمد بن بال و هر سه این ها انقالبیون مخلصی بودند که زندگی
خود را وقف پیروزی انقالب کردند .لیکن وقتی محوریت تفکر انسان ها الهی نباشد و به حبل المتین

دین اتصال نداشته باشد ،به محض رسیدن به قدرت ،به راحتی دچار وسوسه دیکتاتوری می شوند.

در هر سه این انقالب ها ،بر عکس انقالب اسالمی ایران ،وعده های داده شده وعده

های بشری و توسط بشر بود .طبیعی است که در کارزار مسایل و مشکالت طاقت
فرسای بعد از پیروزی یک انقالب ،وقتی وعده های داده شده محقق نمی شود ،مردم

از وعده دهندگان زمینی سرخورده و مایوس شوند ،و این اتفاقی است که به ویژه

در انقالب های فرانسه و روسیه افتاد و مردم خسته از عدم تحقق وعده های انقالب
خیلی زود دوباره تن به دیکتاتوری و اســتبداد دادند .اما وعــده خداوند ،وعده ای

جاودانی است و انسان های باورمند و مومن ،هیچ گاه از تحقق وعده های الهی ناامید

نمی شوند و از همین رو مخلصانه وخستگی ناپذیر بر سر آرمان های خود باقی می
مانند .این درست همان چیزی است که در انقالب اسالمی ایران اتفاق افتاد .مردم

انقالبی ایران ،علی رغم همه مشکالت و شــدایدی که در پی انقالب با آن رو به رو

شدند ،لحظه ای از حمایت از انقالب دست نکشیدند ،چرا که هیچ گاه از تحقق وعده
الهی ناامید نشده اند.

بر خالف سه انقالب ذکر شده ،جایگاه والیت در انقالب اسالمی ایران ،جلوی بسیاری
از آفات مبتال به انقالب را گرفت .جایگاه دینی و سیاســی توامان رهبری انقالب

در هر سه این
انقالب ها ،با شدت و
ضعف هایی ،از فردای
پیروزی نقش مردم کم
رنگ شد و مردم خیلی
زود از دایره تصمیم گیری
بیرون گذاشته شدند.
در فرانسه روبسپیر بنای
دیکتاتوری انقالبی را
گذاشت ،در روسیه لنین
و در الجزایر احمد بن بال
و هر سه این ها انقالبیون
مخلصی بودند که زندگی
خود را وقف پیروزی
انقالب کردند .لیکن وقتی
محوریتتفکر
انسان ها الهی نباشد و به
حبل المتین دین اتصال
نداشته باشد ،به محض
رسیدن به قدرت ،به
راحتی دچار وسوسه
دیکتاتوری می شوند.
32

ایران ،که تبعیت از آن را به وظیفه ای دینی و سپس سیاسی تبدیل می کند ،باعث
شد که جلوی بسیاری از شــکاف ها ،جنگ های قدرت خونبار ،کشتارها و در یک

کالم برقراری دوباره استبداد گرفته شود .به عالوه ،شخصیت چند وجهی ،درایت و

بصیرت امام و از همه مهم تر جایگاه ممتاز ایشان به عنوان یک عالم دینی برجسته،

امتیازی بود که هیچ کدام از انقالب های دنیــا از آن برخوردار نبودند .به عالوه نوع
سلوک حضرت امام و جانشین بر حق ایشان ،حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای،

ساده زیستی و مردمی بودن و در میان مردم زیستن ،باعث شد که هیچ گاه ان شکاف

وحشتناکی را که میان مردم و حاکمیت در انقالب های دیگر به وجود آمد ،در ایران
انقالبی شاهد نباشیم.

در همه این انقالب ها معموال یک وجه از خواســت های اساسی بشر در محوریت
قرار گرفته بود ،بی آن که نسبت آن با سایر نیازهای روح انسانی تعیین شود .آزادی،

عدالت ،استقالل....همگی نیازهای مهم بشری هستند ،لیکن نمی توان آن ها را از هم
مجزا کرد و یکی را بر دیگری رجحان داد .از همین رو در تجربه انقالب ها شاهدیم که

معموال سایر خواست های بشری به نفع یک خواست سرکوب می شود ،و در نهایت
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نوع سلوک حضرت
امام و جانشین بر
حق ایشان ،حضرت
آیت اهلل العظمی
خامنه ای ،ساده
زیستی و مردمی
بودن و در میان
مردم زیستن ،باعث
شد که هیچ گاه ان
شکافوحشتناکی
را که میان مردم و
حاکمیت در انقالب
های دیگر به وجود
آمد ،در ایران انقالبی
شاهدنباشیم.
32

همان یک خواســت هم نه تنها تحقق نمی یابد که به ضد خود تبدیل می شود .از همین رو،
شاهدیم که در انقالب اسالمی ایران ،حضرت امام بدون تاکید خاصی بر هر یک از این مولفه ها،

در همان سخنرانی معروف بهشت زهرا ،از تالش برای ساختن زندگی معنوی مرم ایران گفتند.
امام با عمق درایت خود می دانست که در صورتی که روح یک ملت به لحاظ معنوی اعتالء یابد،
دستیابی به سایر اهداف برایش کار دشواری نخواهد بود .این دقیقا بر خالف مسیر انقالب های

دیگر بود که نه تنها تالشی برای ارتقای دین مردم نکردند ،که از در ضدیت با دین در آمدند.
البته از آن جا که اسالم یک برنامه جامع زندگی است ،انقالب ایران هم به دنبال رشد و تعالی

حیات انسانی در همه زمینه ها است.

بر خالف انقالب های دیگر ،آرمان های انقالب اسالمی منوط به یک طبقه ،یک کشور یا یک
نژاد نیســت ،بلکه آرمان هایی فرامرزی و فرامکانی و فرازمانی اســت .درک و بینش انقالب

اسالمی از جهان و چگونگی زیست در جهان مختص ایران نیست ،بلکه این قابلیت را دارد که

گشاینده یک راه جدید برای تمام جهانیان است .چرا که پیام اسالمی انقالب ایران ،منطبق با
فطرت انسان در مفهوم عام ان است .در حالی که ظرفیت انقالبی ایدئولوژی مارکسیسم به بن
بست انجامید ،مصایب لیبرالیزم در ایجاد نابرابری ،فقر ،ابتذال و نیهیلیزم روز به روز بیشتر رخ

می نماید ،در حالی که مسیحیت قرن هاست که از جایگاه خود در تمدن بشر غربی به حاشیه

رانده شده است و اکنون حتی صحبت از کلیسای بدون خدا می شود ،و در حالی که اسالم با
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قرائت وهابی تکفیری ،جز خون و خشونت و جنایت برای خود مسلمین نداشته است ،خالی

از هر نوع اغراق و خوش بینی می توان گفت که تجربه انقالب اسالمی با پای فشردن بر ارزش

های تابناک و انسانی تشیع ،تنها تجربه روشن پیش رو نه تنها مسلمین ،که کل جهانیان است.

دیگر راز ماندگاری انقالب ایران نسبت به ســایر انقالب ها ،مداومت و استمرار ملت ایران بر

راه و روش انقالبی است .بســیاری از انقالب ها خیلی زود دچار استحاله شدند و بنیان های

ایدئولوژیک خود را از دست دادند ،در نتیجه رو به تضغیف نهادند ،اما استمرار انقالب یک عهد
ماندگار میان مردم و رهبری انقالب است که تاکنون از گذرگاه ها خطیر بسیاری عبور کرده

است و به سالمت بیرون آمده است.

رمز ماندگاری و مانایی انقالب اسالمی ایران

رمز مانايى و پويايى انقالب امام خمينى(ره) را بايد در ماهيت انديشــههاى جاويد حضرت

امامجستجو كرد ،انديشههايى كه امروزه به عنوان يك مكتب جديد قد علم كرده و تعريف
جديدى ازقدرت را در جهان امروز به نمايش گذارده است.

پس از پيروزى انقالب اسالمى« ،الوين تافلر» از استراتژيستهاى مطرح آمريكايى

در اثرمشهورش «تغيير ماهيت قدرت» با نيمنگاهى به انقالب ايران و خيزشهاى

مردمى و دينى درنقاط مختلف جهان ،مىنويسد« :اكنون يك ساختار قدرت اساساً

متفاوت در حال شكلگيرى اســتو رخنهاى در قدرت نوع كهن به وجود آمده و
انقالبى در ماهيت قدرت و جابجايى در قدرت و بلكهتغيير در ماهيت قدرت به وجود

دیگر راز ماندگاری
انقالب ایران نسبت
به سایر انقالب ها،
مداومت و استمرار
ملت ایران بر راه و
روش انقالبی است.

آمده است».

در واقع هنر امام(ره) ،به چالش كشيدن نظام مبتنى بر سلطه قدرتهاى استكبارى

بود .امام دنياىغرب را از موضع «كنشگرى» به ورطه «واكنشگرى» غلتاند و در

كانون مبارزه ،فرهنــگ الحادىغرب را به مبارزه طلبيد .امام(ره) با انديشــهاى كه

مرزهاى جغرافيايى را در نورديده بود ،تعارضبين اسالم و دنياى مادى را نه ملى و

منطقهاى ،بلكه بينالمللى دانست و فرمود« :اكنون ملتهاىجهان بيدار شدهاند و

طولى نخواهد كشيد كه اين بيداري ها به قيام و نهضت و انقالب انجاميده و خود را
تحت سلطه ستمگران مستكبر نجات خواهند داد».

ميشل فوكو ،از انديشمندان غربى كه در سال  57با سفر به ايران از نزديك مبارزات

32

مردم ايرانعليه رژيم پهلوى را مشــاهده كرده بود ،در رســاله «قيام با دستهاى
خالى» ،در تشريح عظمتانقالب اسالمى ايران نوشته است« :اين انقالب ،تازهترين

شكل قيام در طول تاريخ تا امروز بوده واولين شورش بزرگ بشرى عليه سكوالريزم

و سرمايهدارى است .نقطه كانونى اين انقالب آنبود كه آيتاهلل خمينى انقالب كرد،

در حالى كه غرب را به كلى ناديده گرفت و اين كارى است كههيچكس نمىتواند در
اين دوره انجام دهد».

امام(ره) با تاكتيكى به جنگ غرب رفت كه با همان تاكتيك ،غرب سالها فرمانروايى بر

جهان راتجربه كرده بود .غرب سالها با روحيهاى استعمارى و نگرشى امپرياليستى،

يونيورساليسم(جهانگرايى) و كالموپوليتيسم (جهان وطنى) را در دستور كار خود

قرارداده بود و با هدف حذفهرگونه مرز ،معيار و مقياس غيرغربى ،در پى شكستن

مرزها براســاس اهداف و منابع خود بوداما امام با ارايــه مكتبى جديد و منبعث از
ارزشهاى جهان شمول اسالمى ،طومار انديشههاى غربرا در هم پيچيد.

شايد برخى تحليلگران ،ايستادگى امام(ره) در برابر غرب بهخصوص آمريكا را صرفاً

حركتىسياسى و در جهت مقابله با استيالى غرب بر جوامع اسالمى و منطقهاى
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تلقى نمايند اما به واقعمبارزهاى كه امام(ره) با جهان غرب و بهخصوص اياالت متحده آمريكا به
عنوان نماد و سمبل آنآغاز كرد ،صرفاً يك مبارزه سياسى نبود ،بلكه مبارزهاى همهجانبه بود

كه اقتصاد ،فرهنگ،سياست ،علم ،هنر و اخالق را نيز در بر مىگرفت.

پیروزی انقالب اســامی ایران در بهمن  1357آغاز تقابل ایران به عنوان کشوری مستقل و
الهام بخش با ایاالت متحده آمریکا بود .کارشناسان علوم سیاسی ،انقالب اسالمی را انقالبی

دوگانه یا دو وجهی معرفی می کنند زیرا عالوه بر اینکه انقالبی علیه وابستگی ،استبداد و فساد

سیستماتیک داخلی بود و توانست رژیم شاهنشاهی  2500ساله را سرنگون کند ،انقالبی علیه
نفوذ ،دخالت و استعمار خارجی یا به تعبیر دیگر ،وابستگی خارجی نیز بود.

بر این اساس حضرت امام خمینی(ره) هنگام ورود به کشور در سال  57در مصاحبهای فرمودند

که اگرچه بیرون راندن شاه از کشور کار بزرگی است ،اما بزرگتر از آن ،قطع نفوذ خارجی است.

درواقع ،انقالب اسالمی ،به عنوان انقالبی بزرگ درصدد بود تا روند تحوالت جامعه ایران را در

تمام ابعاد دگرگون کند .به بیان دیگر« ،شعار مرگ بر آمریکا»ی مردم ایران نشان میداد که

روند حرکت تاریخ در ایران از این پس تغییر خواهد کرد و دیگر خبری از ایران تحت سلطه و

32

نفوذی که آمریکا بخواهد بر آن حکمرانی کند ،نیست.

پیروزی انقالب اسالمی ایران آغاز تحوالت ژئوپلیتیکی اساسی بود که ایران تحت سلطه و در

اردوگاه غرب را ،به سمت یک کشور مستقل و قدرتمند منطقهای به حرکت درآورد و پس از
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 40سال ایستادگی و مقاومت نه تنها به بازیگر اصلی منطقه تبدیل شده ایم بلکه در آستانه
تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی هستیم.

نتایج مقابله غرب به ســرکردگی آمریــکا حاصلی جز ناکامی ،بی حیثیتــی ،افول قدرت،

برانگیختن نفرت جهانی ،ناتوانی و شکست نبود .اما ملت مسلمان ایران نتایج این ایستادگی و

مقاومت خود را در موارد بسیاری مشاهده کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف) ماندگاری معجزه آسا و رسیدن به سن چهل سالگی و در حال عبور از این مرحله حساس
تاریخی و پا نهادن به آستانه  50ساله تمدن نوین ایرانی  -اسالمی.

ب) عبور از همه موانع و چالش هایی که دشمنان داخلی و خارجی آن را ایجاد کرده اند.

ج) رسیدن به نقطه آسیب ناپذیری که امکان تقابل مستقیم را از دشمنان سلب کرده است.

د) دستیابی به پیشرفت های غیرقابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقالب در همه عرصه ها.

ژئوپلیتیک ایران بعد از انقالب اسالمی

پیروزی انقالب اسالمی با شعار « نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» در ایران،

ژئوپلیتیک ایران را به طور کلی تغییر داد .انقالب اسالمی با فروریختن رژیم فاسد،

مستبد و وابسته پهلوی ،ایران را از چنگال غرب و آمریکا خارج ساخت و به یک کشور
مستقل با هویت اسالمی تبدیل نموده ،با انقالب اسالمی و استقرار جمهوری اسالمی

به عنوان یک نظام مردم ساالر در ایران ،ژئوپلیتیک این کشور در راستای تأمین منافع
ملی ،امنیت ملی و پیشبرد آرمان ها و اهداف انقالبی ،متحول گردید.

قدرتهای جهانی که با ظرفیتها و قابلیت های ژئوپلیتیکی ایران آشنا بودند ،از

پیروزی انقالب اسالمی به وحشت افتاده ،تمام قوای خود را برای شکست این انقالب

و فرو ریختن نظام سیاسی دینی و انقالبی دینی و انقالبی برخاسته از آن بسیج کردند.
قدرت های جهانی و خصوصاً دو ابرقدرت شرق و غرب ،به خوبی دریافته بودند که

جمهوری اسالمی با شــعارهای آرمانگرایانه انقالبی در صورت تثبیت و تحکیم
پایههای خود ،با بهرهگیری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک ایران در منطقه راهبردی

غرب آسیا ،میتواند عالوه بر تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای تعیین کننده ،به
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یک قدرت بین المللی تبدیل شود.

بر هم خوردن موازنه قدرت به ضرر رژیم صهیونیستی در منطقه ،از جمله عوامل

دیگری بود که عالوه بر نگران ساختن صهیونیسم بین الملل ،نگرانی حامیان این
رژیم را به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و اســتقرار جمهوری اسالمی در ایران با

شعارها ،آرمان ها و اهداف ضداستکباری و ضدصهیونیســتی به دنبال داشت .بر

اســاس چنین تحلیل ها و برآوردهای راهبردی بود که پس از انقالب اســامی،
سیاست جهانی در راستای مقابله با انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی از سوی

قدرتهای شرقی و غربی تنظیم شد و بر اساس این سیاست ،توطئهها علیه ملت
ایران ،یکی پس از دیگری طراحی و به مرحله اجرا درآمد.

اکنون و در پایان دهه چهارم انقالب اســامی و آغاز دهه پنجم ،به رغم توطئه ها

و فتنه های گوناگون از سوی نظام سلطه و متحدینش علیه ملت ایران ،جمهوری

اســامی به یک قدرت مؤثر و تعیین کننده منطقهای تبدیل شــده است و روند
تحوالت جاری در منطقه ،از آیندهای درخشــان بــرای ایرانیان حکایت می کند؛

آیندهای که در آن تمدن نوین اسالمی با محوریت جمهوری اسالمی شکل گرفته
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است .آیندهای که قطب قدرت جهان اســام در یک نظام چندقطبی با محوریت جمهوری

اسالمی تحقق پیدا کرده است .نشــانههای چنین آیندهای را می توان در گزاره های زیر به
درستی مورد مطالعه قرار داد:

 -1جمهوری اســامی با تکیه بر موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک خود به ویژه بر آبراههای خلیج
فارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و اقیانوس هند ،با تشکیل نیروی دریایی راهبردی از سوی
ارتش و سپاه ،از اقتدار دریایی برخوردار اســت .اقتدار دریایی و اقتدار موشکی جمهوری

اسالمی ،ایران را در برابر هر نوع تهدید نظامی از سوی قدرت های منطقهای و فرامنطقهای

ایمن ساخته و به سطح قدرت بازدارندگی رسانده اســت که آخرین نمونه آن را در اعزام
افتخارآمیز نفتکش های ایرانی برای شکستن تحریم نفتی کشور ونزوئال را شاهد بودیم.

 -2در رقابت سنگین و نفسگیر میان نظام ســلطه و متحدینش با جمهوری اسالمی بر سر
ترتیبات منطقهای غرب آسیا ،آمریکا طی سال های گذشته شکستهای پی در پی خورده

است؛ به گونهای که غرب آسیا به نمایشگاهی از شکستهای آمریکا تبدیل شده است که

نقش جمهوری اسالمی در این شکست ها ،یک نقش اصلی می باشد.
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شکستهای آمریکا و متحدینش در غرب آسیا ،به معنای ناکامی ایاالت متحده در شکل دهی

به نظم نوین جهانی مورد نظر این کشور پس از فروپاشی نظام دوقطبی است .اکنون با ارتقای

موقعیت منطقهای ایران و تبدیل جمهوری اسالمی به قدرت تعیینکننده در این منطقه از یک

48

خرداد ماه 1399

هيأترزمندگان اسالم

طرف ،و افول قدرت آمریکا به عنوان محور نظام سلطه و مدعی رهبری جهان برای یک صد سال
از طرف دیگر ،نظم جهانی در حال تغییر است و نظم جدیدی در حال شکل گیری می باشد.
در نظم جدید در حال شکل گیری ،ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی برتر ،محور یک قطب قدرت

خواهد بود .دالیل زیر توجیهکننده و توصیفکننده این قطب قدرت می باشد:

 -1شکلگیری جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسالمی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و
مداخلههای بیگانگان در منطقه؛ جبهه مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیا ،به یک قدرت

بی نظیر تبدیل شده و به طور اساسی موازنه قدرت را در این منطقه ،به ضرر رژیم صهیونیستی و
حامیان منطقهای و فرامنطقهایاش تغییر داده است .این قدرت از یک طرف بر آبراه استراتژیک

خلیج فارس مسلط است و از طرف دیگر با اتصال سرزمینی از طریق عراق و سوریه ،در سواحل
مدیترانه به یک قدرت تعیینکننده تبدیل شده است .جنگهای 33روزه 8 ،روزه و  2روزه و

شکستتوطئهجریانهایتکفیریباحمایتیکجبههغربی،عبری،عربیوترکیدرسوریه،

عراق و لبنان ،نشان دهنده قدرت محور مقاومت در منطقه می باشد.

 -2شکلگیری پدیده بیداری اسالمی در منطقه با الهام بخشی جمهوری اسالمی،

عمق راهبردی ایران را در منطقه افزایش داده است .پدیده بیداری اسالمی در

منطقه یک واقعیت است .هرچند بیداری اســامی در کشورهایی چون مصر و

تونس ،به دالیلی به انحراف کشیده شــد ،لکن تحوالت شبه جزیره و خصوصاً

تحوالت یمن ،نشان میدهد که در آینده عمده کشورهای غرب آسیا در کنترل
جریان های اسالمی همسو با ایران خواهد بود.

بنابر آنچه آمد؛ میتوان گفت ،انقالب اسالمی تحوالت ژئوپلیتیکی اساسی را برای

ایران رقم زده و ایران تحت ســلطه و در اردوگاه غرب را ،به یک کشــور مستقل و

قدرتمند منطقهای تبدیل نموده است .اما این قدرت منطقهای با توجه به تحوالت
منطقه و جهان ،در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی می باشد.

انقالب اسالمی
تحوالتژئوپلیتیکی
اساسی را برای ایران
رقم زده و ایران
تحت سلطه و در
اردوگاه غرب را ،به
یک کشور مستقل
و قدرتمند منطقهای
تبدیل نموده است .اما
این قدرت منطقهای
با توجه به تحوالت
منطقه و جهان ،در
آستانه تبدیل شدن
به یک قدرت بین
المللی می باشد.

نگاهی به شکستهای آمریکا در آمریکای جنوبی ـ که عمدتا سیاسی و ایدئولوژیک
بوده تا اقتصادی ـ و زنجیره پیروزیهای احزاب سیاســی چپ در ونزوئال ،برزیل،
نیکاراگوئه ،اکوادور و بولیوی از این واقعیت حکایــت دارد که جایگزینی در درون

سرمایهداری ظهور کرده است و در این رابطه نیز میتوان به نمونه اروپایی این تحول

32

اشاره کرد که طی آن جنبش های ضدسرمایه داری همچون جلیقه زردها و احزاب

رادیکال در این قاره ظهور کردهاند.

نظم نوين ادعايي آمريكا كه پس از پايان جنگ ســرد ايجاد شده بود به دليل
ضعف نظامي و اقتصادي اين كشور در حال فروپاشي است .متعاقب زوال آمريكا،

قدرتهای جدیدي نيز در حال ظهور هستند که نگاه تجدیدنظر طلبانه به نظم

آمریکایی دارند و به خاطر اينكه قواعد و هنجارهای آن را قبول ندارند ،درصدند
در نظم جهانی آینده نقش مهمی ايفا كنند.

پیروزی دونالد ترامپ به عنوان فردی مخالف ساختار حاکم بر آمريكا ،از ناکارآمدی

موجود در سیاست ،اقتصاد و جامعه اين كشور حکایت دارد .ترامپ در ظاهر شعار

بازگرداندن قدرت آمریکا را ســر مي دهد ،اما او عالوه بر ناکامی در حل مشکالت
ی های این کشور به ویژه در عرصه جهانی افزوده و افول
بنیادین آمریکا ،بر دشوار 

جايگاه هژمونيك اين كشور را تسريع خواهد كرد .همچنانكه سياست هاي جنجالي
وي در مدت زمامداري در كاخ سفيد که منجر به آتشزدن پرچم آمریکا در جلوی

کاخ سفید ،واژگون کردن مجسمههای «کریستف کلمب» و «جرج واشنگتن» و...
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جیمز
ریچارد،کارشناس
روابط بین الملل در
مقایسهوضعیت
ایران و امریکا
می گوید« :ایران
قدرت اول منطقه و
بازیگر بسیار فعال و
تاثیرگذار در سطح
جهان است و قدرت
و نفوذی که ایران
در کشورهای منطقه
دارد ،آمریکا ندارد».

به خوبي اين مسئله را آشكار كرده است .کشیده شــدن دامنه اعتراض مردم از قتل «جرج

فلوید» شهروند  46ساله سیاهپوســت آمریکایی به دست یک افسر سفیدپوست پلیس در

شهر «مینیاپولیس» به پایین کشیدن مجسمههای کریستف کلمب که پدر آمریکا به حساب

میآید و مجســمههای جرج واشــنگتن که مظهر مدنیت امروز آمریکا محسوب میشود،

موضوعی ساده نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت.
شرایط جمهوری اسالمی ایران

اما در مقابل ،وضعیت و جایگاه ایران در این مقطع کنونی ناظر بر موارد ذیل است:

ـ پیشرفتهای علمی و توسعه فناوری و صنعتی ایران با وجود تحریمها و فشارها که تبدیل به الگوی
«مقاومت ،استقالل و پیشرفت بومی» در میان ملتهای منطقه شده است.

ـ الگو شدن وتاثیرات الهام بخش نظام جمهوری اسالمی برای کشورهای منطقه و جهان اسالم

ـ پیشــرفت و اقتدار نظامی ایران در خلیجفارس ،تنگه هرمز ،اقیانوس هنــد ،دریای احمر ،دریای
مدیترانه و امکان حضور مقتدرانه در دیگر آبهای بینالمللی حتی در منطقه دریایی ایاالت متحده

ـ اقتدار و اشراف اطالعاتی ـ امنیتی جمهوری اسالمی در قبال توطئههای دشمن
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ـ پیشرفت کشور در حوزه فناوری صلحآمیز هستهای با وجود فشارها

ـ واکسینه شدن جمهوری اسالمی و سربلند بیرون آمدن ملت از فتنه های گوناگون

ـ همراهی نظام و ملت و همبستگی ملی در جمهوری اسالمی ایران
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ـ تواناییهای ایران در کم اثر کردن تحریم ها و اتکا به توان داخلی
نتایج تالش های نظام سلطه

اکنون که چهل ســال از اقدامات تقابلی آمریکا علیه جمهوری اسالمی می گذرد نتایج
تالش های این کشور چیزی جز پیشرفت روزافزون جمهوری اسالمی و افول قدرت کاخ

سفید را نشان نمی دهد .برای درک این موضوع کافی است به سخنان برخی از مقامات

آمریکایی در بررسی موقعیت فعلی آمریکا با گذشته مراجعه شود.

هنری کسینجر ،استراتژیســت معروف آمریکایی در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا ()NPR

ضمن اذعان به افول جايگاه آمريكا با اشاره به جایگاه تاریخی ایران و نفوذ این کشور در منطقه

خاورمیانه ایران را مستعدترین کشور منطقه برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوری قوی

در خاورمیانه دانست .وی با تأکید بر اینکه آمریکا در هر صورت نباید نقش ایران در تحوالت
جهان را نادیده بگیرد ،عنوان کرد« :نوعی کمربند تمدن ایرانی-اسالمی از تهران تا بغداد و از

آنجا تا بیروت شکل گرفته است .این وضعیت ،این فرصت را به ایران میدهد تا امپراتوری ایرانی

را احیا کند».این چهره اثرگذار دیپلماسی آمریکا ،افزود« :از نقطه نظر ژئواستراتژیک
من ایران را مسئلهای بزرگتر از «داعش» میدانم».

زبیگنیو برژینسکی در سخنرانی در دانشگاه «جان هاپکینز» گفت« :نظریه «تسلط

بر جهان» جذابیت خود را از دست داده و دوره حکومت آمریکا بر جهان پایان یافته

است.برژینسکی افزود :دوره تسلط آمریکا بر جهان پس از جنگ سرد هم به علت از

بین رفتن مشروعیت آن در چند سال اخیر ،پایان یافته است .وی با انتقاد از سخنان
رئیس جمهور سابق آمریکا که ملت این کشــور را «استثنایی» توصیف کرده بود،
تصریح کرد« :وضع کنونی آمریکا مشابه زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق

است و موج انتقادهای مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی روز به روز در حال افزایش

بوده و سیاست جنگ افروزی محکوم به شکست است».

به گفته برژینسكي چهار مشکل اساســی برای امریکا مطرح شده است که نتایج

مترتب بر انتقال نقطه ثقل این ابرقدرت (امریکا ) از غرب به شرق  ،تاثیر بهار عربی در

این قضیه مهمترین آن عنوان شده است.

کاهش تاثیر بین المللی امریکا ،نشانه های سقوط امریکا و پس رفت داخلی و خارجی

دیک چنی معاون
رئیسجمهوری
سابق آمریکا از آنچه
به عنوان نفوذ رو
به ضعف آمریکا در
خاورمیانه یاد نمود،
انتقاد و تصریح کرد:
«متحدان ما در
منطقه دیگر روی ما
حسابنمیکنند،
به ما اعتماد ندارند و
دشمنان ما نیز دیگر
از ما نمیترسند .در
همين زمينه مشاور
سابقامنیتملی
آمریکا اذعان کرد که
دوره تسلط این کشور
بر جهان پایان یافته
است».
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این کشور و نحوه هدر رفتن فرصتهایی که برای امریکا در عرصه بین المللی بعد از

جنگ سرد بوجود آمده است و نحوه بازگرداندن قدرت قبلی امریکا به عنوان دومین

علت ذکر شده است .سومین مساله نیز آن است کهاگر امریکا سقوط کند ،در این
صورت پیامدهای این قضیه چه خواهد بود و قربانیان این موضوع چه کسانی خواهند

بود و آیا چین می تواندجانشین امریکا در قرن بیست و یکم شود یا خیر .و چهارم
اینکهاگر امریکا بتواند موقعیت قبلی خود را باز یابد در این صورت چه اهدافی برای

این کشور تعریف خواهند شد.

جیمز ریچارد،کارشــناس روابط بین الملل در مقایسه وضعیت ایران و امریکا می

گوید« :ایران قدرت اول منطقه و بازیگر بسیار فعال و تاثیرگذار در سطح جهان است
و قدرت و نفوذی که ایران در کشورهای منطقه دارد ،آمریکا ندارد».

دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا از آنچه به عنوان نفوذ رو به ضعف آمریکا
در خاورمیانه یاد نمود ،انتقاد و تصریح کرد« :متحدان ما در منطقه دیگر روی ما حساب

نمیکنند ،به ما اعتماد ندارند و دشمنان ما نیز دیگر از ما نمیترسند .در همين زمينه مشاور
سابق امنیتملی آمریکا اذعان کرد که دوره تسلط این کشور بر جهان پایان یافته است».
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بررسینقش
امامینانقالبدر
ارتقاءجایگاهنظام
اسالمی
رضا داوری

«جیمز جوینر» مدیر اندیشکده شورای آتالنتیک آمریکا در مطلبی با عنوان «قدرت جهانی

 »2030مینویســد :گزارش امروز «روندهای جهانی  »2030شورای اطالعات ملی آمریکا

پیشبینی کرده است که «تا سال  2030هیچ کشوری چه آمریکا ،چین یا هر کشور بزرگ
دیگری قدرت برتر نخواهد بود».

همین واقعیت ها سبب شده تا آمريكایی که زمانی به عنوان ناجي ،وارد كشورها ميشد اكنون

ديگر اين نگاه در ميان ملتها نيست و جبهههاي مردمي براي مقابله با نظامي گري آمريكا در
سراسر منطقه مشاهده ميشود .جبهه مقاومت در منطقه نه تنها عليه دشمن صهيونيستي

بلكه عليه آمريكا نيز شكل گرفته و اين زمينه ساز افول نظاميگري آمريكا خواهد بود .اصلي

كه در سراسر جهان قابل مشاهده است.

انقالب اسالمی با رهبری روشنگرانه حضرت امام خمینی (ره) به همه مستضعفان جهان

نشــان داد که در صورت اتکال به خدا ،بیداری از خواب غفلت و ایســتادگی در مقابل
مســتکبرین ،امکان غلبه بر آنان و برون رفت از شرایط استضعاف کنونی وجود دارد .به

همین خاطر بود که حضرت امام از ابتدای پیروزی انقالب همواره ملت های مســلمان
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منطقه و سایر مستضعفان جهان را به پیروی از الگوی ضد استکباری ملت ایران و قیام
سراسری علیه دیکتاتورهای مستکبر فرا می خواند.

امروز نیز انقالب اسالمی برخالف تمامی ادعاها و تبلیغات رسانه های غربی در راستای پروژه
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اسالم هراسی و ایران هراسی ،پرچم استکبارستیزی و عدالت خواهی را در دست گرفته است

و علی رغم اتخاذ موضع مستقل و سازش ناپذیر در برابر ابرقدرت ها ،برای تمامی ملت های
آزاده جهان پیام صلح و دوستی و برادری و همکاری دارد که نمود آشکار آن دو نامة رهبر

انقالب اسالمی به جوانان غربی بود .بر اســاس منطق روشن انقالب اسالمی که در این دو

نامه متبلور می شود ،در شرایطی که متأسفانه سیاستمداران و دولتمردان کشورهای غربی

آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند و با اتخاذ سیاست هایی ُمز ّورانه

در عین سر دادن شعار مبارزه با تروریسم ،خود به ن ُضج و گسترش این پدیدة شوم دامن می
جویان سراسر جهان
زنند ،مسئولیت بسیار سنگینی برعهدة تمامی آزادی خواهان و عدالت
ِ

به ویژه روحانیون ،نخبگان ،اندیشمندان و روشنفکران و جوانان متعهد به آرمان های الهی

است تا همدالنه برای مقابله با سلطه گری ظالمانه ابرقدرت ها و نجات انسان های بی گناه
اقدام کنند .به نظر می رسد نیاز امروز جهان بیش از هر چیز گشایش مسیری برای تعامل
است که طی آن مردمان آزادمنش و ژرف اندیش جامعة جهانی در جایگاهی برابر و در فضایی

مبتنی بر منطق و استدالل و رها از القائات گفتمان نظام سلطه و مناسبات قدرت ،به

بحث و گفتگو و هم اندیشی سازنده برای نیل به درک متقابل و یافتن راهکارهایی
جهت رفع سوءتفاهم ها و مشکالت مشترک جوامع بشری بپردازند .مکاتب فکری

دست ساز بشــر همچون لیبرالیسم و کمونیســم با وجود تمامی ادعاهای خود
نتوانسته اند گره از مشکالت بشریت بگشایند و جهانی سرشار از جنگ و تهدید
و ناامنی را برای او ساخته اند .لذا چه بسا تنها راه باقی مانده برای بشر امروز بدون

تردید بازگشت به تعالیم پیامبران الهی و گوش سپردن به ندای فطرتی باشد که در

نهاد تمامی انسان ها به ودیعه گذارده شده است .

مكتبسياسى امام(ره) نياز اصلى بشريت است زيرا تمامى مصائب ،رنجها و گرفتارى

كنونى بشر،محصول مكتب ليبرال  -دمكراسى است كه دنياى غرب ،ادعاى تكامل

يافته بودن اين مكتب راداشت .امروز مهمترين وظيفه ،انتقال سالم مكتب سياسى
امام به نسلهاى آينده است ،مكتبى كهعمق نفوذ و گستره آن هر روزه خاكريزهاى

جديدترى را فتح مىكند.

مكتبسياسى
امام(ره) نياز اصلى
بشريت است زيرا
تمامى مصائب ،رنجها
و گرفتارى كنونى
بشر،محصولمكتب
ليبرال  -دمكراسى
است كه دنياى
غرب ،ادعاى تكامل
يافته بودن اين
مكتب راداشت.
امروزمهمترين
وظيفه ،انتقال سالم
مكتب سياسى امام
به نسلهاى آينده
است ،مكتبى كهعمق
نفوذ و گستره آن
هر روزه خاكريزهاى
جديدترى را فتح
مىكند.
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الزامات تحقق شعار سال وتأثیر آن رد تقویت اقتدا ر ملی

نامگذاری سال  1399از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی بهعنوان «جهش

تولید» در شرایطی صورت گرفته است که کشور از یکسو درگیر گستردهترین و

پیچیدهترین شکل تحریم اقتصادی است و از سوی دیگرشیوع بیماری کرونا بخش

مهمی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی در جهان و بالتبع آن کشورمان ایران را به

تعطیلی کشــانده و درنتیجه روند قبلی تولید در کشور نیز تحتالشعاع قرارگرفته
است .و به همین دلیل تحقق شعار«جهش تولید» در سال 99اهمیت مضاعف یافته و

عدم اهتمام به آن به دلیل روند فزاینده فشارها وتحریم ها و آثار اقتصادی و اجتماعی
ویروس کرونا ،می تواند به ایجاد چالش های اجتماعی و امنیتی در کشور منجر شود.

در این میان اما کم نیســتند افراد و کارشناسانی که تحقق شعار سال یعنی جهش
تولید را با توجه به شرایط تحریم اقتصادی دشمن ،کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی

و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی ناشی از کرونا ،امکانپذیر نمیدانند و دلسوزانی از
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میان آنها نیز نگران بر زمین ماندن تدبیر رهبری معظم انقالب هستند .دشمنان

مردم ایران هم که همواره بر طبل ناکارآمدی نظام جمهوری اسالمی میکوبند ،جنگ
رسانهای گستردهای را با هدف ناموفق نشان دادن نظام در این عرصه آغاز کرده اند .اما
نگاهی به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور ،پیشینه تاریخ انقالب ودستاوردهای

آن در چهل ویک سال اخیر بیانگر آن است که اگر اراده ملی در میان مردم و مسئوالن

نظام برای تحقق این شعار شکل گرفته و برنامه ریزی و عمل به هنگام برای تحقق

الزامات «جهش تولید» در کشور صورت پذیرد -که چندان دور از انتظار نیست -عالوه
بر منافع اقتصادی واجتماعی آن برای مردم ایران؛ در تقویت و تحکیم اقتدار ملی و

ارتقاء جایگاه نظام اسالمی در جهان ،نقش به سزایی خواهد داشت.

اهمیت موضوع

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای مدظلهالعالی در پیام به مناســبت آغاز ســال
 ۱۳۹۹هجری شمسی ،سال  ۹۹را سال «جهش تولید» نامگذاری و خطاب به دست

اندرکاران تأکید کردند :جوری عمل کنید که با جهش تولید ،تغییری محسوس در
زندگی مردم به وجود آید .معظم له با اشاره به شعار رونق تولید که برای سال 98
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الزامات تحقق
شعار سال وتأثیر
آن در تقویت
اقتدار ملی

عباسحاجینجاری

انتخاب کرده بودند ،یادآور شدند که عالوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید ،در
عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تالش دستگاههای مختلف ،تولید تا حدودی به راه افتاد

البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.ایشان تأکید کردند که باید با کار ده برابری ،تولید

بهجایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد.

ن هدایت کشتی انقالب اسالمی را عهدهدار
از سال  1368که رهبرمعظم انقالب اسالمی سکا 
شدند ،همواره در ابتدای هرسال با تبیین مهمترین مسائل کشور ،اولویتها و الزامات مردم و

مسئوالن برای تحقق آرمانهای انقالب را تبیین مینمایند .این رویه از سال  1378با انتخاب
شعار سال نهادینه گردید .در بررسی و تحلیل چرایی این اقدام رهبر معظم انقالب ،میتوان این

نامگذاریها را در راستای تحقق اسناد باالدستی نظام بهویژه سند چشمانداز توسع ه  20ساله
کشور و تکمیل فرآیند گامهای پنجگانه تحقق انقالب اسالمی دانست ،در این نامگذاریها
از حدود  10سال پیش به دلیل شرایط تشدید فشارها و تحریم اقتصادی دشمنان ،شعارها

ماهیت اقتصادی  -معیشتی داشتهاند.

نامگذاری سال  1399از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی بهعنوان «جهش تولید» در شرایطی

32

صورت گرفت که کشور از یکسو درگیر گستردهترین و پیچیدهترین شکل تحریم اقتصادی
است و از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا بخش مهمی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی در

جهان و بالتبع آن کشورمان ایران را به تعطیلی کشانده و درنتیجه روند قبلی تولید در کشور
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نیز تحتالشعاع قرارگرفته است .و به همین دلیل تحقق شعار سال اهمیت مضاعف یافته و عدم
اهتمام به آن به دلیل روند فزاینده فشارها و تحریم ها و آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا،

می تواند به ایجاد چالش های اجتماعی و امنیتی در کشور منجر شود و در نقطه مقابل ،توفیق

در آن ،عالوه بر منافع اقتصادی و اجتماعی ؛در تقویت و تحکیم اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه نظام
اسالمی در جهان ،نقش به سزایی خواهد داشت.

امکان پذیری تحقق شعار سال

کم نیستند افراد و کارشناسانی که تحقق شعار سال یعنی جهش تولید را با توجه به شرایط
تحریم اقتصادی دشمن ،کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی

ناشی از کرونا ،امکانپذیر نمیدانند و دلسوزانی از میان آنها نیز نگران بر زمین ماندن تدبیر
رهبری معظم انقالب هستند .دشــمنان مردم ایران هم که همواره بر طبل ناکارآمدی نظام

جمهوری اسالمی میکوبند ،جنگ رسانهای گستردهای را باهدف ناموفق نشان دادن نظام در

این عرصه آغاز کرده و بعضی از مدعیان داخلی نیز بدون توجه به ضرورتها و چرایی طرح این

ی که به دلیل شکستهای سیاسی و ادبار مردم ،مخالف
شعار برای سال  ۹۹و از آنجای 

خوانی به بخشی از شاکله وجودیشان تبدیلشده است ،تحقق آن را دور از انتظار

دانسته و حتی اگر بتوانند در مسیر آن اختالل ایجاد می کنند.

اما باگذشت قریب به سه ماه از آغاز سال و در شرایطی که همه اهتمام مسئوالن به مقابله
ص یافته و کمتر به فکر
و مهار ویروس کرونا و کاهش پیامدها و آالم آن در جامعه اختصا 

ق یافته
پیادهسازی شعار سال هستند ،جلوههایی از همدلی و همبستگی در کشور تحق 
کهدرعیناثباتتوانمندیوکارآمدینظام،زوایایپنهانفرهنگغنیاسالمی-ایرانی،

مردم ایران را آشکار میکند .تالش های ایثارگرانه کادر پزشکی ودرمانی کشور ،رزمایش

فراگیرهمدلیمؤمنانهدرکمکبهاقشارضعیفبامحوریتروحانیت،مساجد،پایگاههای

بسیجومردمخیر،بسیجگستردهوفراگیرنیروهایمردمیدرکمکبهمراکزمسئولدر
بهداشت و درمان و غربالگری بیماران ،چند برابر شدن تختهای بیمارستانی در مدتی

کوتاه و در یک حرکت جهادی با همکاری نیروهای مسلح و ...همگی نمادهایی از این

تحولهستند.درعرصهتولیدامکاناتموردنیازنیزمعیارهاومرزهاشکستهشدهوجهش

نمودیافتهاستبهگونهای پسازشیوعکروناوباهمتنیروهایمردمیوجهادی،تولید
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آن نیز فراهم شده است .در عرصه ساخت امکانات وتجهیزات پزشکی هم معاون علمی و

فناوریریاستجمهوریازشکلگیری نهضتیدرساختدستگاههاوتجهیزاتپزشکی
ش بنیان سخن به میان آورده به گونه ای که کشور در حال
در کشور در شرکتهای دان 

حاضردرتولیدبسیاریازتجهیزاتوامکاناتمراقبتیودرمانیویروسکروناخودکفاشده

و نیازی به واردات ندارد .این واقعیات بیانگر آن است که اگر اراده ملی تحقق یابد ،تحقق
شعارسالباهمینزیرساختهاوامکانات،امکانپذیراست.

ظرفیتهای کشور

بخشــی از پیش زمینه های تحقق شعار ســال منوط به وجود منابع و امکانات و
زیرساختهای صنعتی است که به دلیل عنایات الهی ودستاوردهای انقالب در چهل
و یک سال اخیر ،در کشور فراهم است ،نظیر:

 -1وجود منابع عظیم انرژی(نفت وگاز)

 -2وجود منابع غنی معدنی و مواد اولیه موردنیاز
 -3نیروی کار فراوان و تحصیلکرده
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 -4وجود نقدینگی فراوان که با برنامهریزی مناسب میتواند به سمت تولید هدایت شود
 -5وجود زیرساختهای صنعتی برای تسهیل رشد اقتصادی

 -6وجود ظرفیتهای فراوان خالی در صنایع کشور

 -7رشد و گسترش شــرکتهای دانشبنیان و وجود این باور در میان آنها که قادر به تأمین
نیازهای کشور هستند

 -8وجود بازار مصرف داخلی و امکان صادرات به کشورهای همسایه

 -9تجربه گرانقدر مدیریت جهادی و وجود روحیه و زمینه آن در نسل جوان

 -10رشد بارندگیها در دو سال اخیر و رفع مشــکل کمآبی که میتواند با یک برنامهریزی
مناسب شکوفایی بخش کشاورزی کشور را در پی داشته باشد .

الزامات مدیریتی

وجود ظرفیت ها در کشور شرط الزم برای تحقق شعار سال است ،اما تحقق آن نیازمند اراده

واقدام عملی در مسئوالن کشور است .رهبر معظم انقالب اسالمی در بیاناتشان در صبح روز

چهارشنبه  17اردیبهشت به مناسبت هفتهی کار و کارگر در این زمینه به وظایف سه قوه
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اشاره و یادآور شدند که اگر به این وظایف عمل نشــود ،جهش تولید اتفاق نمیافتد .ایشان

حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلیترین وظیفهی مســئوالن دانســتند و تأکید کردند:

حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع ،میدان را
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برای سرمایهگذار ،صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد؛ حذف مقررات دستو پاگیر ،مبارزهی
جدی با قاچاق کاال ،مقابله با واردات بیرویه ،مبارزه با فساد مالی و فساد اداری ،رعایت حقوق

مالکیت معنوی ،مقابله با سفتهبازیها و سوداگریهای زیانبخش ،و معافیتهای مالیاتی در

موارد ضروری و وضع مالیات در موارد الزم همچون ثروتهای بادآورده از جمله کارهای ضروری
است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.

الزامات فرهنگی واجتماعی تحقق شعار سال

عالوه بر ظرفیت های ملی والزامات مدیریتی آنچه بهعنوان شریان حیاتی برای بهرهگیری از
این ظرفیتها و زیرساختها برای تحقق شعار سال الزم است مجموعهای از عوامل معنوی

است که فرهنگ ایرانی اسالمی ظرفیتها و بنیانهای الزم برای آن را دارد .آنچه ما در تجلی

همبستگی ملی برای رزمایشهای همدلی مؤمنانه برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری
در این ایام و تولید امکانات و تجهیزات شاهد بودیم ،عم ً
ال ابعادی از این ظرفیتها و مؤلفههای
معنوی را آشکار کرده است:

 -باور به توانستن و امکان تحقق شعار سال در بین مسئولین،نخبگان و

تالشگران عرصه تولید ،مهمترین و ضروریترین گام در تحقق شعار سال است

مقام معظم رهبری در بیاناتشان به مناسبت هفتهی کار و کارگر ،ضمن تأکید
کمی ،موضوع افزایش امید به کار و تالش
بر اهمیت جهش کیفی در کنار جهش ّ

را در کشور بســیار مهم خواندند و گفتند :متأسفانه عدهای در کشور بهطور دائم

میگویند «نمیشود و نمیتوانیم» در حالی که «میتوانیم» و دلیل آن هم این است

که ما وقتی میتوانیم یک ماهوارهبر را با سرعت  ۷۵۰۰متر بر ثانیه به فضا پرتاب

کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم ،و یا در صنایع دفاعی ،آن پیشرفتهای بزرگ
را داشتهایم ،پس در تولید هم میتوانیم به جهش دست پیدا کنیم.ایشان افزودند:

آن ذهن و فکری که میتواند ماهواره را تولید کند و چند صباح دیگر برای ارسال
ماهواره در مدار  ۳۶هزار کیلومتری هدفگذاری کند ،قطعاً چنین روحیهی ابتکار
و خالقیتی برای تولید خودرو با مصرف  ۵لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر

بخشهای تولید نیز وجود دارد.

 -فرهنگ سازی و گفتمان سازی برای تحقق شعار سال ،سهم دستگاههای
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فرهنگی وتبلیغی است ،اگرچه معموال همزمان با اعالم شعار سال از سوی رهبر

فرزانه انقالب ،دستگا ه های فرهنگی برای ترویج این شعار و گاهی نیز تبیین آن
تالش هایی را انجام می دهند اما این تالش ها گاهی چنان زودگذر اســت که با

پایان اولین فصل سال ،تالش برای تحقق این شعار نیز یا به دست فراموشی سپرده

شده و یا به پاره ای فعالیت های مقطعی و سمیناری تقلیل می یابد .امری که رهبر

انقالب بارها نسبت به چنین آسیبی هشدار داده اند .گفتمان سازی باعث می شود

فعاالن اقتصادی و تولیدگران با سرمایه گذاری ،مسئوالن با برنامه ریزی ،جوانان
با دانش و طراحی و کارگران با کار و تالش ،مردم نیز عالوه بر نقش آفرینی دررونق

تولید ،با تعصب و غیرت و خرید و مصرف کاالی ایرانی زمینه تحقق شــعار سال

(رونق تولید) را فراهم سازند.

 نمی توان فقط مسئوالن دولتی را در فراموش شدن شعار سال و عدمتالش کافی برای تحقق آن مقصر دانست ،چرا که فعاالن عرصه عمومی و
جامعه مدنی نیز کوششی هدفمند برای به انجام رساندن شعارهای ساالنه صورت

نمی دهند و در چنین شرایطی روشن است که مدیران دولتی ،رسانه ها و دیگر
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رونق توليد ملی
وجهش تولید بدون
اقبالمصرفكنندگان
به كاالهای داخلی
امكانپذيرنيست،
از سوی ديگر
ظرفيتهایدين
اسالم در تشويق به
امساك و پرهيز از
اسراف میتواند به
انصراف مردم از مصرف
كاالهای خارجی كمك
كند؛ لذا سياستهای
فرهنگی مرتبط با
حوزه مصرف میتواند
منجر به رونق كاالهای
داخلی شود.
32

نهادهای موثر در این حوزه ناتوان از اثربخشی خواهند بود .نبود مطالبه از پایین به باال در این

رابطه ،همان آسیبی است که چشم انداز بیست ساله نیز به آن دچار شده و درعمل بستری

که می توانست به نفع کشور تمام شود را مهیا نکرد.

-نگاههایسطحیبهمسائلکشور،فقدانآیندهنگری،نبودتحرکفرهنگیواجتماعی

باال در سطح جامعه ،انفعال نخبگان و عملکرد دولت ها در این حوزه از جمله مهمترین موانع
توسعهمفهومشعارسالوتبدیلآنبهیکسندعملیاتیساالنهمحسوبمیشود.

 جهش تولید اتفاق نمیافتد مگر با جهش کار و تالش فردی و جمعی در سطحَ
ان إ ِ َّل َما َس َعى»
س ل ِْلِن َْس ِ
جامعه ،آنجا که خداوند نیز در قرآن کریم میفرماید « َوأ ْن ل َ ْی َ
(آیه  ۳9سوره نجم) .ازاینرو از مسئوالن و متولیان امر (اعم از دولت ،مجلس ،رسانه ملی

و )...این انتظار میرود که برای بسط و گسترش فرهنگ کار و تالش ،زمینههای الزم و
مشوقهای انگیزشی را فراهم کرده و پرکاری و پرتالشی در سطح جامعه بهعنوان یک

ارزش در بین آحاد مردم ترویج داده شود.

 قطع امید از بیگانگان و اتکاء به ظرفیت درونی ،الزمه دیگر تحقق شعار است .طیسالهای اخیر هرگاه ودر هر زمینه ای مسئوالن ومردم از دشمن قطع امید کردند ،کشور در

آن حوزه موفق بود.عرصه دفاعی مصداق روشنی از این قطع امید و اتکاء به ظرفیت درونی
است ،که خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز و پیشرفت های غیر قابل باور سالهای اخیر
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در هوا ،فضا و دریا نمونه آن است که آخرین آن ارسال ماهواره نور 1به فضا با ماهواره بر قاصد

است .در نقطه مقابل آن هزینه هایی که در سالهای اخیر کشور ما در دل بستن به برجام وامید
به کمک بیگانگان پرداخت با هیچ دستگاهی قابل محاسبه نیست.

 -تبیین دستاوردها؛ وقتی همه بدانند که درصورت تحقق شعار سال چه دستاوردهایی

نصیب کشور شده و چه مشکالتی حل میشــود و در رقابت با دنیا به چه جایگاه اقتصادی
سیاسی دست پیدا خواهیم کرد ،قطعاً انگیزه تالش برای رسیدن به هدف چندبرابر خواهد
شد .ضروری است که دستاوردهای تحقق شعار سال در غالب اعداد به جامعه گزارش شود ،به

بیان واضح یعنی براساس شاخصهای ارزیابی رقم وضع فعلی و جایگاه کشور درحال حاضر

و رقم وضع کشور بعد از تحقق شعار سال احصا و به مخاطبان ارائه شود و دستگاههای ناظر
روند حرکت را به مخاطبان اطالعرسانی کنند.

 اعتماد به نیروهای داخلی :جهش تولید نیازمند تحول در بهکارگیری اســتعدادها وایدههای جوانان خالق و پرانگیزه در تمامی بخشهای اقتصادی و مدیریت کشــور است.

ازاینرو در سال جاری باید توجه ویژه بهنظام استعدادیابی و شایستهساالری برای
جذب جوانان توانمند در دستور کار مسئوالن وقت قرار گیرد.

 فرهنگ سازی برای مصرف کاالی داخلی :رونق توليد ملی وجهش تولیدبدون اقبال مصرفكنندگان به كاالهای داخلی امكانپذير نيست ،از سوی ديگر

قطع امید از بیگانگان
و اتکاء به ظرفیت
درونی ،الزمه دیگر
تحقق شعار است.

ظرفيتهای دين اسالم در تشويق به امساك و پرهيز از اسراف میتواند به انصراف
مردم از مصرف كاالهای خارجی كمك كند؛ لذا سياستهای فرهنگی مرتبط با

حوزه مصرف میتواند منجر به رونق كاالهای داخلی شود.

 -فرهنگکاروتولید،نهبهعنوانیکوظیفه،بلکهبهعنوانیکفضیلتباید

در جامعه مورد توجه قرار گیرد .باید در ارزش گذاری های فرهنگی ،جایگاه تولید

و عوامل آن از جمله کارفرما و کارگران مورد توجه قرار گیرد و وجهه اجتماعی نیروی

کار را تقدیس شود .این امر باید در کل جامعه اتفاق بیفتد که نتیجه آن فضیلت یافتن

فرهنگ کار وتولید ،نه
به عنوان یک وظیفه،
بلکه به عنوان یک
فضیلت باید در جامعه
مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگ کار و ایجاد ارزش افزوده بر داللی و معامله گری اســت و این کار به تدریج

نقدینگی صاحبان سرمایه را به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق می دهد.

 -استفاده از ظرفیتهای فرهنگی جامعه ازجمله مناسبتهای ملی و مذهبی،

32

ائمه جمعه وجماعات،اماکن و اجتماعات مذهبی ،مدارس و دانشگاهها ،رسانهها و

محیطهای تبلیغی و تفریحی از الزامات فرهنگی تحقق شعار سال بوده و ضروری

است برای این زیرساختهای فرهنگی با توجه به اهداف شعار سال ،وظیفه تعریف

شود .بدیهی است که این ظرفیتهای فرهنگی نقش بیبدیلی در روانسازی مسیر
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برای جهش تولید ایفا خواهند کرد و با توجه به رسالت خود و ارتباط تنگاتنگ با

مردم ،میتوانند بهخوبی ادای وظیفه کنند.

 -بخشی از ظرفیت فرهنگی کشــور باید به خنثی سازی القائات جریان

غربگرا و ناتوان از حل مشکالت کشور معطوف گردد ،جریانی که با زیر سؤال

بردن«سیاست خودکفایی» ادعا میکنند «رونق و جهش تولید صرفه اقتصادی

ندارد و به تولید کاالهای غیرقابل رقابت منجر میشود و برای حل مشکالت نیاز به
تعامل بینالمللی و کنار آمدن با آمریکا داریم»؛ در حالیکه اوال سیاست خودکفایی

و تولید در کشــوری مثل ایران با توجه به نیاز داخلی و همچنین نیاز کشورهای

همسایه و منطقه همیشه به شرط استفاده از فناوری های نوین و استاندارد سازی،
صرفه اقتصادی داشته و محصوالت آن قابل رقابت و ارائه به بازارهای منطقه است

سیاست خودکفایی و
تولید در کشوری مثل
ایران با توجه به نیاز
داخلی و همچنین نیاز
کشورهایهمسایه
و منطقه همیشه
به شرط استفاده از
فناوری های نوین
و استاندارد سازی،
صرفه اقتصادیداشته
و محصوالت آن
قابل رقابت و ارائه به
بازارهای منطقه است

الزامات تحقق
شعار سال وتأثیر
آن در تقویت
اقتدار ملی

عباسحاجینجاری

بخشی از ظرفیت
فرهنگی کشور باید
به خنثی سازی
القائاتجریان
غربگرا و ناتوان از
حل مشکالت کشور
معطوف گردد،

و به فرمایش رهبری «ضمن اینکه میتوانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم ،عمده

جمعیت هشتاد میلیونی ،اگر تولید را حرکت بدهیم
بازار فروش ما داخل کشور است با این
ّ
و پیش ببریم ،مشکالت اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد».

 تقویت اعتماد عمومی یکی از دیگر گامهای مهم در تحقق شعار سال است .بدونوجود اعتماد عمومی در سطح جامعه بهخصوص نسبت به فرایندهای تجاری و اقتصادی،

امکان جهش وجود نداشته و تردیدهای بخشی و عمومی میتواند معکوس عمل نموده و
حتی حرکت عادی را کند نماید .برای اعتماد افزایی عمومی در سطح اقتصادی الزم است
تا اخالق را خصوصاً در سطح اخالق اقتصادی در بخشهای مختلف جامعه محقق سازیم.

تأثیر تحقق شعار سال در تقویت اقتدار ملی

در شرایطی که دشمنان مردم ایران بعد از ناکامی در پیشــبرد اهداف خود در تسلیم نظام
اسالمی از طریق جنگ روانی وتهدید نظامی طرفی نبسته و به اثر گذاری تحریم اقتصادی به
فروپاشی کشور امید بسته اند ،تحقق شعار جهش تولید حکیمانه ترین و اثر گذارترین راه برای
ناکامی دشمنان نظام است ،برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز سه شنبه

32

 ۳۰اردیبهشت مدعی شده بود که « :به دلیل فشارهای ما ،سران ایران باید تصمیم بگیرند ،یا
مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصادی را مدیریت نمایند وی مدعی می شود که ایاالت متحده به

استراتژی موفق فشار حداکثری اقتصادی و انزوای دیپلماتیک [علیه ایران] ادامه میدهد».
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اگر به وعده
الهی باور داشته
باشیم هم «جبهه
نیروهایانقالب
از جایی تقویت و
یاری میشوند که
انتظارش را ندارند»
و هم «به دشمن
از نقطهای ضربه
میزنیم که انتظارش
را ندارد»

مبتنی بر برنامه و راهبرد دشمنان که به صریح ترین شکل ممکن بر آن تأکید و برای اجرای آن

تالش می کنند ،وظیفه مردم و مسئوالن در این عرصه سنگین است ،براین اساس:

 تحقق شعار سال مهمترین بستری است که میتواند دشمنان را از ادامه فشارهاو تهدیدها علیه مردم ما ناامید کند .چرا که هم موجب رونق اشتغال و کاهش بیکاری،

افزایش سرمایهگذاری ،بهبود وضع معیشتی مردم ،افزایش درآمد دولت از طریق مالیات
و جبران کاهش درآمدهای نفتی و ...میشود .آنچه در سالهای اخیر تشدید تحریمهای
دشمنان را در پی داشته و امید به اثرگذاری تحریمها برای شکست اراده مردم ایران و تسلیم

نظام جمهوری اسالمی را افزایش داده است ،مواضع نابجای مسئوالن و ابراز ضعف و ناتوانی

داخلی ،شرطی کردن کشور به برجام و اتخاذ سیاســتهای نامناسب است که زمینهساز

وقایعی ،چون واقعه آبان ماه  ۹۸در کشور گردید و دشمنان را در تشدید فشارها و تحریمها
مصممتر کرد.

خصوصی
 تحقق شعار «جهش تولید» متکی به نیروهای جهادی و بخشِ
معتقد به «تفکر جهادی ما میتوانیم»است تا مجموعههای ناکارآمد! «تفکر
جهادی» یعنی «حاکم شدن تفکر تخلفناپذیربودن وعده الهی» در جامعه و الزمه

اصلی حاکم شدن این تفکر «دیدن دشمنی دشمنان» و «قطع امید از بیگانگان»

و «تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای داخلی» اســت و این تفکر است که هرگونه
تهدیدی را به فرصت تبدیل میکند .اگر به وعده الهی باور داشته باشیم هم «جبهه

نیروهای انقالب از جایی تقویت و یاری میشوند که انتظارش را ندارند» و هم «به

دشمن از نقطهای ضربه میزنیم که انتظارش را ندارد»

 نامگذاری سال جاری به عنوان جهش تولید كه شاید از نگاه ظاهری بافضای حاكم بر جامعه متفاوت باشد ،اما نشانه رویكرد مبتنی بر فرصت دیدن

در شرایطی که
دشمنان مردم
ایران بعد از ناکامی
در پیشبرد اهداف
خود در تسلیم نظام
اسالمی از طریق
جنگ روانی وتهدید
نظامیطرفینبسته
و به اثر گذاری تحریم
اقتصادی به فروپاشی
کشور امید بسته اند،
تحقق شعار جهش
تولید حکیمانه ترین و
اثر گذارترین راه برای
ناکامی دشمنان نظام
است،

تهدیدات موجود است .این پاسخ را میتوان با نگاهی به مدیریت اقتصاد كشور در

شرایط كاهش درآمد نفتی سادهسازی كرد .درست است كه تحریمها و كاهش

درآمد نفتی ،بودجه دولت را دچار مشكل كرده است ،اما تجربه دو سال اخیر به
خوبی نشان داد كه بودجه غیرنفتی كه تا چند سال قبل ،امکان پذیر نمی نمود،
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اكنون به سختی و به تدریج در حال تحقق است .البته اگر دولتها از همان دو دهه

قبل كه خبری از تحریمهای نفتی نبود ،به هشدارهای رهبر معظم انقالب برای
كاهش وابســتگی به نفت توجه میكردند ،اكنون کشور به راحتی با تحریمهای

نفتی كنار میآمد و حتی گزینه تحریم نفتی علیه ایران از روی میز آمریكا برداشته
میشد ،مشابه وضعیتی كه درباره گزینه تحریم بنزینی ایران پس از خودكفایی

آن رخ داد.

جهش تولید میتواند فرصتهای از دست رفته اقتصاد ایران در سالهای گذشته واشتغال آسیبدیده کشور به واسطه ضعف دستگاههای اجرای وشرطی ساز کشور

به برجام ویا امید بستن به بیگانگان را جبران و از عمیقتر شدن آثار رکود تورمی

در اقتصاد کشور درسال جدید جلوگیری کند.

 -جهش تولید با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی ،ظرفیتهای واقعی

کشور برای اقتصاد بدون نفت و با اتکا به منابع داخلی را آشکار کرده و

موجب فعال شدن بخش خصوصی و قطع وابستگی به خارج و گسترش صنایع
تکمیلی و تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی خواهد شد.
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الزامات تحقق
شعار سال وتأثیر
آن در تقویت
اقتدار ملی

عباسحاجینجاری

تجربه برجام و
شهادت سردار
سپهبدشهید
قاسمسلیمانی
توسطخبیثترین
رئیسجمهورآمریکا،
نتیجههرگونه
مذاکرهای با دولت
فریبکارآمریکا
را بیش از پیش
آشکار کرد و اعتبار
و حیثیت هرگونه
ادعایی درباره حل
مشکالت کشور به
مدد مذاکره و رابطه
با آمریکا را بر باد داد
32

-جهش تولید زمینه هرچه بیشــتر صادرات غیرنفتی و برطرف شدن مشکالت

صادرات از مسیر پانزده کشور همسایه با هدف کمک به نیازهای ارزی کشور و
کنترل حجم باالی نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را در شرایط تحریم فراهم

ت پدید آمده -در آستانهی
خواهد کرد و اقتصاد ایران -بهشرط ُحسن استفاده از این فرص 

یک شکوفایی و «جهش در تولید ناخالص ملی» قرار خواهد گرفت .اگر این جهش رقم بخورد،

مردم پیامدهای مثبت ناشــی از آن مثل «کاهش نرخ بیکاری»« ،افزایش قدرت خرید»،

«رفاه» و ...را به شکل محسوسی لمس خواهند کرد.

تجربه برجام و شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط خبیثترینرئیسجمهور آمریکا ،نتیجه هرگونه مذاکرهای با دولت فریبکار آمریکا را بیش از

پیش آشکار کرد و اعتبار و حیثیت هرگونه ادعایی درباره حل مشکالت کشور به
مدد مذاکره و رابطه با آمریکا را بر باد داد .چالش اقتصادی امروز و جنگی که دشمن راه

انداخته است ،چاره ای ندارد جز خودکفا شدن و این میسر نخواهد شد مگر از طریق تحقق

اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید ،برای اینکه کشــور بتواند با عزت از این پیچ تاریخی

عبور کند.

 -جهش تولید بزرگترین دغدغه خانوادهها و جوانان فارغالتحصیل یعنی اشتغال

را پاسخ خواهد داد .بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج ،طالق،
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اعتیاد ،کاهش فرزند آوری ،به خاطر بیکاری و مشکالت اقتصادی است و تحقق شعار جهش

تولید گره گشای این مشــکالت اجتماعی و بالتبع آن مقوم همبستگی اجتماعی و اقتدار

ملی است.

 -عرصه دفاع و جهاد بهترین الگو برا عرصه اقتصاد وتولید است .این عرصه از آغاز بر

عهده نیروها و مدیران انقالبی و جهادی بود .و به همین دلیل انگیزه های منفعت طلبانه شخصی

و جریانی در آن کمتر میدان یافته است .روحیه ایثار و از خود گذشتگی در مدیران و تالشگران

این عرصه ،یکی از عوامل اصلی تحول و مقدمه ای برای مقابله با تحریم ها و دستیابی به فناوری
های نوین برای یک دفاع مطمئن است .بهره گیری از الگوی دفاعی برای جهش تولید در دیگر
عرصه ها در عین باال بردن ،سطح زندگی افراد جامعه ،اقتصاد کشور را در برابر فشارها مقاوم تر

کرده و تبعا کاهش چالش های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

 -جهش تولید ثبات و امنیت را برای جامعه به ارمغان می آورد؛ ثبات و امنیت ،به عنوان

بستر اصلی هرگونه فعالیت مثبت اقتصادی و اجتماعی ،مورد تأکید و عنایت ویژه همه مکتب

ها و مسلک ها است .تحلیلهای تاریخی ،به وضوح بیانگر آن است که هرگاه گستره
و عمق نا امنی در کشور محدود شده است ،شاهد پیشرفت و آبادانی بوده ایم .در

این راستا ،هرگونه عملکرد سازنده ای در این زمینه ،ما را به تحقق جهاد اقتصادی
نزدیک تر می سازد.

 ایران با اتکا به ظرفیتهای درونی به ســطحی از بازدارندگی واقتداردفاعی رسیده است که تهدیدهای نظامی غرب در تغییر محاسبات مردم

ومسئوالنش تأثیری ندارد .تحقق شعار جهش تولید آسیب پذیری کشور در
حوزه اقتصادی را کاهش داده و همچون عرصه دفاعی تثبیت تحکیم اقتدار ملی

را در پی خواهد داشت.

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (مدظله العالی) در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در

نشستی تصویری با جوانان دانشجو و تشکلهای دانشگاهی ،هدف اصلی دشمنان
از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملتها دانستند و

یاد آورشدند :باید متوجه بود که جمهوری اسالمی در کوران نبرد سیاسی ،فکری،
جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت با جبهه مستکبران قرار داشته و دارد .تجربیات

البته اگر دولتها
از همان دو دهه
قبل كه خبری از
تحریمهاینفتینبود،
به هشدارهای رهبر
معظم انقالب برای
كاهش وابستگی به
نفت توجه میكردند،
اكنون کشور به
راحتی با تحریمهای
نفتی كنار میآمد و
حتی گزینه تحریم
نفتی علیه ایران
از روی میز آمریكا
برداشتهمیشد،
مشابه وضعیتی كه
درباره گزینه تحریم
بنزینی ایران پس از
خودكفایی آن رخ
داد.
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نظامی و غیرنظامی  ۴۰سال اخیر به خوبی ثابت میکند ملت عزیز ایران ظرفیت

پیروزی بر دشمنان عنود خود را دارد .البته این نکته مدنظر باشد که دشمن از تالش

برای تحقیر ملت و مخدوش کردن اعتماد به نفس ملی مأیوس نشــده است ،اما با
وجود تالشهای دشمن ،خداوند خالف آن را تقدیر کرده است.

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (مدظله العالی) در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در
نشستی تصویری با جوانان دانشجو و تشکلهای دانشگاهی ،هدف اصلی دشمنان از مقابله
با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای ملتها دانستند و یاد آورشدند:
باید متوجه بود که جمهوری اسالمی در کوران نبرد سیاسی ،فکری ،جنگ نرم و احیان ًا
برخوردهای سخت با جبهه مستکبران قرار داشته و دارد .تجربیات نظامی و غیرنظامی ۴۰
سال اخیر به خوبی ثابت میکند ملت عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان عنود خود
را دارد .البته این نکته مدنظر باشد که دشمن از تالش برای تحقیر ملت و مخدوش کردن
اعتماد به نفس ملی مأیوس نشده است ،اما با وجود تالشهای دشمن ،خداوند خالف آن
را تقدیر کرده است.

65

خرداد ماه 1399

هيأترزمندگان اسالم

دکرت رسول سنایی راد

قوی شدن؛هم استراژتی هم هدف

یکی از رهنمودهای مکرر رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی ،امام خامنه ای که

همراه با تالش عملی از سوی خود معظم له نیز می باشد ،قوی شدن افزایش قدرت
ملی است که در ایجاد آن تمام آحاد و اقشار جامعه را صاحب نقش می دانند.

با توجه به اهمیت قوی شدن که از نگاه ایشان؛ «اساسا حیات یک ملت و بالندگی

یک ملت وابسته به این است که مؤلفه های قدرت و عناصر قدرت را درخود تقویت
کند» ( )۹۷/۴/۹آن را در زمره اهداف بلند الهی دانسته و با صراحت اعالم می دارند ؛«قوی

شدن کشور جزء هدفهای ما است این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت است».

()۹۹/۱/۲

همچنین معظم له مخالفت دشمن با اقتدار نظام و تالش دشمن را برای تهی سازی
نظام اســامی از عناصر قدرت ،برای از بین بردن نظام معرفی کرده و همگان را به

مواظبت بر این راهبرد دشمن هشدار می دهد.

از آنجا که ،گفتمان ســازی اولین و اصلی ترین گام برای نیل به استراتژی و هدف

متعالی به حساب می آید .این موضوع برای واکاوی دراین نوشتار انتخاب شده است.

32

معنا ومفهوم قوت وقدرت

قوت را مقام معظم رهبری مترادف با قدرت به کار می گیرند که مهم ترین واژگان
نزدیک به آن سلطه و اقتدار است که از زبان عربی به فارسی راه یافته اند.

در ادبیات انگلیســی powerبه معنای قدرت بکار می رود واژه های Authority ,

 Forceهم معادل آن به کار رفته که به معنی زور ،استعداد و توانایی انجام کار و آنچه
که دارای کنترل یا تاثیر است ،می باشد.

قدرت در معنای اصطالحی آن عبارت است از هر عاملی که بتواند کنترل شخص
بر شــخص دیگر را به وجود آورده و حفظ کند ،شامل می شود .قدرت ،کلیه روابط

اجتماعی -از خشونت تا روابط دقیق و ظریف روانی  -را در بر می گیرد که به کمک

آنها ،فردی فرد دیگر را کنترل می کند .به تعبیری دیگر ،قدرت توانایی وادارکردن

فرد به انجام چیزی است که خودش آن چیز یا کار را انتخاب نمی کرد.

قدرت مفهومی چند بعدی و جدال بر انگیز و گســترده دارد که مانند آن از علوم

طبیعی و ابزار نظامی تا علوم اجتماعی و ابزار فکری و رسانه ای را شامل می شود .از
این رو قدرت مفهومی میان رشته ای پیدا کرده و مهمترین وجه مشترک در بازنمایی
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آن را می توان تاثیرگذاری بر دیگران دانست که این تاثیرگذاری یا امکان مؤثر بودن وجه مثبت

قوی شدن؛هم
استراتژی هم هدف

دکتر رسول سنایی راد

قدرت با حاکمیت در
هم تنیده و عجین
است و حاکمیت
عبارت است از
قدرت برتر فرماندهی
در درون جامعه و
قدرت استقالل و نفی
وابستگی به بیرون
آن که متعلق به
باالترین مرجع اقتدار
است .به عبارت دیگر
حاکمیت،امکان
اعمال اراده ای فوق
اراده های دیگراست.
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و یا خوشایند آن برای صاحب قدرت به حساب می آید .این تاثیرگذاری می تواند درنگاه منفی

و غیردینی و غیرانسانی برای سلطه بر دیگران و در نگاه دینی و انسانی برای هدایت و تأمین
سعادت دیگران مصرف شود.

اما در هر صورت قدرت ،نوعی انگاره درونی استوار ،هویت مستقل و پایدار بودن غیر قابل انکار
را به صاحب قدرت تلقین می کند.

قدرت با حاکمیت در هم تنیده و عجین است و حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی

در درون جامعه و قدرت استقالل و نفی وابستگی به بیرون آن که متعلق به باالترین مرجع
اقتدار است .به عبارت دیگر حاکمیت ،امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگراست.

انواع قدرت

ماهیت قدرت به تعبیر و یا ساخت آن مرتبط بوده و در طول تاریخ با نوع نگاه و تلقی نسبت به
نحوه تولید و استفاده از ابزار متغیر بوده است .در تعبیر سخت و اجباری قدرت یا آمریت آن،

قدرت به توان اعمال سلطه از ســوی یک بازیگر به بازیگر دیگر بر می گردد که برای تمکین

ازخواست خود دنبال می شود .اما قدرت در تعبیر نرم با عنصر اقناع تعریف شده و در فضای
ارتباط متقابل و همراه با جذب و همراه سازی پدید می آید.

عموما از هردو تعبیر و ساخت استفاده شده و خروجی آن همان تاثیرگذاری بردیگران است.
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قدرت را به سه گونه ی سخت ،نرم و هوشمند تعریف می کنند:

-۱قدرت سخت که آمریت را تامین و با امکانات مادی فراهم شده و توان دفاعی و نظامی را
فراهم می آورد .این قدرت امکان مقابله با تهدید و تجاوز دشمنان و تحمیل اجبار دیگران

را فراهم می سازد.

-۲قدرت نرم که جذب و همراهی را تامین و با پشــتوانه معنوی و توان اقناع مادی و ایجاد

رجحان در دیگران تامین می شود .این قدرت در درون ،انسجام بخش و برانگیزاننده و در

بیرون جذاب و رجحان بخش به حساب می آید و اراده خود را محکم و اراده دشمن و دیگری
را درهم می شکند.

-۳قدرت هوشمند که ترکیبی ازقدرت سخت و نرم بوده و به اقتضای شرایط و موقعیت از هر
دو قدرت به تناسب و اندازه بهره می گیرد تا پیشبرد اهداف را با بیشترین اثر وکارایی تامین

کند .درتولید قدرت هوشمند تدابیر دولتمردان و نخبگان بهترین نقش را داشته و تشخیص

موقعیت و برآورد وضعیت از سوی آنان اهمیت باالیی دارد.

کارکرد قدرت

گرچه به طور مختصر می توان گفت قدرت ملی مجموعه ای از ظرفیت ها و توانایی های

مادی و معنوی است که امنیت ملی را تامین و امکان تامین منافع ملی را فراهم می کند،

اماباتوجهبهکارکردهایقدرتمیتواندمشوقحرکتبهسمتتقویتآنیاتالشبرای
قوی شدن به حساب آید.

کارکردهای مهم قدرت ملی عبارتند از:

 -۱صیانت از حیات و موجودیت ملی که از نگاه رهبری؛ «اساسا حیات یک ملت

و بالندگی یک ملت وابسته به این است که مؤلفه های قدرت و عناصر قدرت را

در خود تقویت کند و آنها را درجای الزم و بهنگام ،مورد بهره برداری واستفاده
قرار دهد»

()۹۷/۴/۹

به ویژه زمانی که یک کشور و یک نظام سیاسی با دشمنی ها و رقابت هایی مواجه
است این کارکرد اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

کشور ما با دشمنی ذاتی استکبار و صهیونیسم از یک سو و رقابت های کینه توزانه

برخی دولت های منطقه ای و محاربه برخی گروهــک های معاند داخلی به طور

قدرت مفهومی میان
رشته ای پیدا کرده
و مهمترین وجه
مشترک در بازنمایی
آن را می توان
تاثیرگذاری بر دیگران
دانست که این
تاثیرگذاری یا امکان
مؤثر بودن وجه مثبت
و یا خوشایند آن
برای صاحب قدرت
به حساب می آید.
این تاثیرگذاری می
تواند درنگاه منفی و
غیردینیوغیرانسانی
برای سلطه بر دیگران
و در نگاه دینی و
انسانی برای هدایت و
تأمین سعادت دیگران
مصرف شود.
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همزمان مواجه است که نه تنها از زبان تهدید استفاده می کنند بلکه هرگاه فرصت
داشته باشند به اقدامات خصمانه و براندازانه نیز رو می آورند.

کودتا و اقدامات براندازانه ،هشت سال جنگ تحمیلی و درگیری مستقیم آمریکای

جنایت کار از حمله به شناور های ایرانی و شلیک به هواپیمای غیر نظامی در خلیج
فارس تا ترور سردار ســپهبد قاسم ســلیمانی و جنگ نیابتی تروریسم تکفیری،

مجموعه ای از دشــمنی های عملی و اقدامات خصمانه بر علیه موجودیت کشور
و نظام جمهوری اسالمی است که از نابودی کامل تا تجزیه کشور را هدف گذاری

کرده و تنها مشت آهنین و قدرت جمهوری اسالمی ایران بوده که اجازه این کار را
به دشمنان نداده است.

-۲دفاع از عزت ملی که تنها با داشتن قدرت کافی میسر می باشد .رهبر حکیم انقالب
به صراحت می فرمایند« :اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت به او

زور می گویند .اگر ملتی قوی نباشد ،باج گیران عالم از او باج می گیرند ،از او باج می

خواهند ،اگربتوانند به او اهانت می کنند .اگر بتوانند زیرپا او را لگد می کنند .اگر یک
ملتی به خود نیاید ،خود را قوی نکند ،دیگران به او زور می گویند».

()۹۳/۱/۱
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سران کاخ سفید با توجه به ضعف برخی دولتهای عربی است که ضمن درخواست باج به عنوان

قوی شدن؛هم
استراتژی هم هدف

دکتر رسول سنایی راد

«اگر ملتی قوی
نباشد و ضعیف باشد
زور خواهد شنفت
به او زور می گویند.
اگر ملتی قوی نباشد،
باج گیران عالم از
او باج می گیرند ،از
او باج می خواهند،
اگربتوانند به او اهانت
می کنند .اگر بتوانند
زیرپا او را لگد می
کنند .اگر یک ملتی
به خود نیاید ،خود را
قوی نکند ،دیگران به
او زور می گویند».
32

هزینه تامین امنیت ،آن را گاو های شیری می نامند همانگونه که درگذشته به کشورها نه تنها

به عنوان پمپ بنزین یا عامل تامین سیاست های منطقه ای خود و پایه امنیت خلیج فارس
برای تامین انرژی برای غرب می نگریستند و وقیحانه کاپیتوالسیون را هم دنبال می کردند.

-۳بازدارندگی و تامین صلح که با موازنه ای از قدرت فراهم می شود که دشمنان هرگونه حمله
یا اقدام خصمانه را برای خود پر هزینه بدانند .باتوجه به این کارکرد است که فرمانده معظم

کل قوا تاکید دارند:

«بایدملت ایران و مسئولین کشور تالششان برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد....

اگر این شد ،به فضل الهی ملت ایران برای آینده نه چندان دور ،آنچنان خواهد شد که دشمنان
حتی جرات تهدید هم پیدا نمی کنند».

()۹۸/۱۰/۱۷

-۴فراهم شدن زمینه پیشرفت و رشد کشورکه با توجه به ابعاد قدرت به صورت مستقیم و غیر
مستقیم به تحقق پیشرفت کمک می کند.

قدرت حاصل کار و تالش در عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی،اقتصادی و نظامی است که
در مواردی مثل جهش تولید به طور مســتقیم و در مواردی مثل جنبش نرم افزاری و تولید

علم به صورت واسطه ای موجب پیشرفت و رشد کشور می شود .همان گونه که صنعت دفاعی

مستقل که پشتوانه ای برای قدرت نظامی است ،تولید اشتغال کرده و زیرساخت های فنی و
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صنعتی کشور را نیز ارتقاء می دهد.

-۵تامین منافع ملی که در شرایط رقابت و تعارض این منافع با منافع دشمنان و رقبا بدون
پشتوانه قدرت میسور نخواهدبود.

امروز درجنگ اقتصادی ،آمریکا مجبور به عقب نشینی در برابر چین است که دارای ظرفیت
های عظیم و قدرت اقتصادی است .آنچه مانع دستیابی آمریکا و متحدانش در سوریه و عراق

با ابزار تروریسم تکفیری شده حضور مقتدرانه مقاوت اسالمی و همچنین استقامت دولتها و

مردم این کشورها بوده است.

اعزام نفتکش های ایرانی به ونزوئال با وجود تهدیدات مکرر سران کاخ سفید و پنتاگون تنها به

پشتوانه ی قدرتی فراهم شد که آمریکایی ها درمیدان عمل با سقوط هواپیمایی جاسوسی
خود و ضربات موشکی جمهوری اسالمی ایران به پایگاه عین االسد آن را درک کرده بودند.

ما برای تامین منافع خود باید قدرت الزم وکافی را داشته باشیم و اال در برخورد با منافع دیگران

ناچار به کوتاه آمدن خواهیم شد ،همانگونه که سعودی درتعیین قیمت نفت همواره به منافع

غرب نگریسته و چاره ای جز مقدم داشتن منافع آنان برخود نداشته اند.
سرچشمه ها ،عوامل وعناصر قدرت

قدرت ملی حاصل عوامل و عناصر مختلفی است که دریک ارتباط وکارکرد جمعی
به تولید و افزایش قدرت می پردازند .این عوامل جنبه کمی وکیفی و مادی ومعنوی

داشته و هرکدام به تنهایی یا در ارتباط با یکدیگر امکان تاثیرگذاری و افزایش وزن
یا میزان قدرت ملی یا کاهش آن را موجب می شوند.

عوامل و عناصر قدرت ساز را می توان به شرح ذیل مورد اشاره قرار داد:

-۱عوامل جغرافیایی شامل :وسعت و شــکل سرزمین ،وضع طبیعی ،منابع،
موقعیت قلمرو و شرایط اقلیمی ،تعداد مرزها ،سطح قدرت همسایگان ،فضا،

عمق استراتژیک و...

اعزام نفتکش های
ایرانی به ونزوئال
با وجود تهدیدات
مکرر سران کاخ
سفید و پنتاگون
تنها به پشتوانه ی
قدرتی فراهم شد که
آمریکایی ها درمیدان
عمل با سقوط
هواپیماییجاسوسی
خود و ضربات
موشکیجمهوری
اسالمی ایران به
پایگاه عین االسد آن
را درک کرده بودند.

-۲عوامل اقتصادی شامل :تولید ناخالص ملی ،درآمدسرانه ،کم وکیف تولیدات
صنعتی وکشاورزی ،دسترسی به منابع و امکان صدور تولیدات ،درجه استقالل یا

وابستگی به منابع مالی و اقتصادی سایر کشور ها ،ظرفیت ها و فناوری های تولید،
خدمات فنی وتخصصی ،زیرساخت ها وناوگان حمل و نقل و .....
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-۳عوامل سیاسی شــامل :نوع حاکمیت و رهبری ،ثبــات و مشروعیت سیاسی،
مشارکت سیاسی مردم ،همبستگی ملت با دولت ،امنیت داخلی ،تعامالت و مناسبات

سیاسی با سایر کشور ها ،اعتبار و نفوذ بین المللی ،کیفیت بکارگیری منابع ملی و.....

-۴عوامل فرهنگی شامل ،میراث فرهنکی و تاریخ کشور ،ایدئولوژی و باورها و ارزش
های معنوی ،خصلت ها و روحیات ملی ،افتخارات ملی ،تهور و بردباری ملی و....

-۵عوامل اجتماعی شامل ،جمعیت ،ترکیب سنی ،اشتغال ،سالمت ،انسجام و
وحدت اقوام و مذاهب داخلی ،همبستگی خصائص ملی و....

-۶عوامل نظامی شــامل :بودجه دفاعی ،نفرات ،تجهیزات ،فنون ،تحرک ،کیفیت
رهبری نظامی ،صنعت دفاعی ،کیفیت تاکتیک و استراتژی ،عمق راهبردی ،تجارب

نظامی ،پایگاه های نظامی ،لجستیک و پشتیبانی ،فرهنگ رشادت و ایثار و....

-۷عوامل علمی و فناورانه شامل :تعداد مراکز علمی و تحقیقی ،تعداد تحصیل
کردگان و نخبگان علمی ،میزان بودجه تحقیق و توسعه ،سطح تکنولوژی و تنوع
آن ،تولیدات و محصوالت علمی ،شــرکت ها و مراکز دانش بنیان ،اختراعات و

اکتشافات علمی ،فناوری های بومی ،صادرات علمی وفنی.

71

خرداد ماه 1399

هيأترزمندگان اسالم

رهبر فرزانه حکیم انقالب اسالمی در پاسخ به این ســوال که عناصر قدرت ماچیست؟ می
قوی شدن؛هم
استراتژی هم هدف

دکتر رسول سنایی راد

فرمایند« :استقرار و ثبات سیاسی است ،امنیت اجتماعی است ،وحدت ملی است ،پایبندی به

اصول و مبانی انقالب است .حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی است ،توسعه و تعمیق فرهنگ

انقالبی و اسالمی است ،این ها عناصر قدرت ما است( .دشمنان ما) با این ها مخالفند البته با

پیشرفت نظامی ما هم مخالفند ،با موشک ما هم مخالفند ،باحضور ما درمنطقه هم مخالفند،
چون این ها هم جزء عوامل قدرت و عناصرما هستند

)۹۷/۷/۱۲(.

امروزه نگاه به قدرت ملی ،چند بعدی است و تمام عوامل قدرت را لحاظ می کند .در گذشته
عامل نظامی به عنوان تنها و یا اصلی ترین عامل مدار قدرت تلقی شده و جمله معروف «حرف

آخر را عالیجناب توپ می زند» از همین نگاه بر می خاست .اما امروز تمامی استراتژیست ها

و کارشناسان حوزه قدرت ،این اتفاق نظر را دارندکه قدرت نظامی الزم است اما کافی نیست

همانگونه که غفلت از این عامل موجب کاهش اثرگذاری و حتی از دست دادن منافع می شود.

فهم این موضوع در پیوند با نفت برای کشورهای نفتی کامال شفاف و روشن است بسیاری از
کشور های نفتی به دلیل ضعف بنیه نظامی نه تنها از این سرمایه ی اقتصادی بهره الزم نبرده

32

اند ،بلکه بارها کشورشان مورد اشغال و تاخت و تاز کشورهایی بوده که دارای قدرت نظامی

بوده اند ،ضعف نظامی کشورمان درجنگ های جهانی اول و دوم و نیاز ارتش های قدرت های
بزرگ به سوخت موجب تاخت و تاز آنان درسرزمین ایران بوده است ،تاراج منابع کشور های
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نفتی عربی در دنیای امروز به بهانه تامین امنیت آنان توسط قدرت های فرامنطقه ای به ضعف
بنیه دفاعی و وابستگی نظامی این کشور ها بر می گردد.
الزامات قوی شدن یا افزایش قدرت ملی

قوی شدن و افزایش قدرت آرزوی ذاتی هرانسان و هر دولتی به شمار می آید که دغدغه حیات
و بقا و پیشبرد اراده و پیشرفت خود را دارد .قدرت نه تنها موجب نظم و امنیت بلکه پشتوانه
تامین منافع و عزت و منزلت و توسعه آن می شود و لذا میل به افزایش آن با عقالنیت و خرد

سیاسی پیوند خورده است.

اماقوی شدن الزاماتی دارد که عبارتند از:

-۱گفتمان سازی و برانگیختن اراده ملی کــه معموال توسط رهبران سیاسی ،نخبگان
فکری و سیاسی و اصحاب تریبون در رســانه انجام شده و رهبرمعظم انقالب خود در این

زمینه پیشرو بوده و به شدت به آن عنایت دارند .گفتمان قدرت به تشکیل اراده عمومی و
برانگیختن مشارکت عمومی در مسیر تولید قدرت می انجامد.

-۲هدف گذاری و برنامه ریزی که عمدتا برعهده کارگزاران و مسئوالن
نظام است و اولویت ها و تنظیم اقدامات برای بکارگیری ظرفیت ها را نیز شامل

می شود .تمرکز رهبری بر نهضت علمی و نرم افزاری به عنوان پیشروان قدرت
درهمین راستا قابل فهم است.

جالب اینکه رهبری انتظاردارند دراین مراحل همه اقشار مشارکت داشته باشند لذا
می فرمایند« :قدرت کشور چه جوری باال می رود؟ باید روی آن فکر کنیم و برنامه

ریزی کنیم .این برنامه ریزی به عهده همه است ،به عهده مسئولین است به عهده

سیاستمداران هست به عهده ی حوزه علمیه هست»

()۹۵/۱۰/۱۹

-۳کار و تالش و استقامت براین امر که معموال با مقاومت رقبا و دشمنان مواجه

است و لذا با تنبلی و بی حوصلگی شدنی نیســت .محتاج کار مضاعف و تالش
جهادی است .همانگونه که در سایرکشور ها به سطوحی از قدرت رسیده اند با

سخت کوشی ،تالش وصبوری میسر شده است که ژاپن نمونه امروزی آن است.

-۴اتحاد و انسجام داخلی که به هم افزایی در این مسیر و تمرکز نیرو بر روی آن
کمک کرده و حرکت در مسیر قدرت یابی و افزایش قدرت را تسهیل می کند.
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قدرت ملی پدیده ای دو وجهی (هم استراتژی ،هم هدف)

قدرت ملی ذاتا میل به بسط و گسترش دارد و تمامی ملت ها و کشور ها به دنبال افزایش
قدرت خود هستند تا درعرصه رقابت به موازنه جدیدی دست یافته و امکان تاثیر گذاری

متناسب با امنیت و منافع خود را حفظ نمایند لذا همچنان که افراد همواره به دنبال
افزایش توانمندی مادی و معنوی خود از کسب علم و ثروت تا افزایش سالمت و نیروی

جسمانی خود هستند ،کشورها نیز برای دستیابی به قدرت بیشتر در تالش و رقابت

بوده وبه دنبال دستیابی به ظرفیت ها ،فرصت ها و توانمندی های جدیدی هستند.

در واقع قدرت ملی خصلتی پویا دارد در عین حال که به صورت هدف ملی تجلی پیدا
می کند ،وسیله و ابزاری برای دولتها و رهبران سیاسی نیز محسوب می شود که از آن

برای تحصیل هدف های ملی و حفاظت و بسط آن استفاده می کنند.
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به عبارت دیگرقدرت ملی پدیده ای دو وجهی اســت ،یعنی هم اســتراتژی و هم هدف اســت.

قوی شدن؛هم
استراتژی هم هدف

دکتر رسول سنایی راد

استراتژی برای دولت ها وجدان سیاسی در جهت نیل به اهداف ملی تعیین شده و همچنین یک
هدف برای نیل به موازنه ای جدید که بازدارندگی را درهمه عرصه های سخت و نرم تامین می

کند و امکان اعمال حاکمیت یا حکمرانی را فراهم می سازد و مترادف با حاکمیت شمرده می شود.

با همین نگاه رهبر فرزانه انقالب با تاکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات به ویژه زمینه

دفاعی ،می گویند« :ما به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم ،بلکه فقط به دنبال امنیت

کشور و جلوگیری از تهدید هستیم و همچنین هدف از اســتراتژی قدرت را اینگونه اعالم

می کنند که  « :برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود ،باید قوی شد».

()۹۸/۱۱/۱۹

ایشان درجایی قوی شدن را هداف و در مورد دیگری نیرومندی را پشتوانه یا عامل مقاوم سازی
معرفی کرده و می فرمایند « :وظیفه ما این است که،کشور را هم نیرومند کنیم ،هم مقاوم کنیم.

قدرت کشور را باال ببریم وآن را مقاوم سازی کنیم».

()۹۵/۱۰/۱۹

رهبرحکیم انقالب اسالمی که در سالیان اخیر پرچم این گفتمان عزت بخش را به دست گرفته

اند به آینده آن نیز چشم امید دوخته اند و معتقدند« :بعضی ملت ها هستند که تا قوی شدن

32

فاصله زیادی دارند امیدی وجود ندارد کــه بخواهند در خود ،آن نیرویی را که بتوانند مقابله

کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم ایجادکنند .اما ملت ما اینجور نیست .ما اوال استعداد
قوی شدن زیاد داریم ،امکانات وظرفیت ها هم زیاد داریم ،ملت ما به سمت اقتدار ملی هم به
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راه افتاده و راه زیادی پیموده است».

()۹۳/۱/۱

درواقع باید انقالب اسالمی را نقطه عطف تاریخ قدرت یابی ملت شریف ایران اسالمی دانست

که نه تنها با درک ضرورتی چون استقالل و مقابله با وابستگی بلکه با پشتوانه ای چون اعتماد
به نفس بر آمده از این حادثه عظیم ،پا در راه قوی شدن گذاشت و رجوع او به قدرت و عظمت

گذشته ایران و اسالم عزیز اصلی ترین محرک ملت دراین مسیر بود.

تمرین صبر و استقامت درمیدان مبارزه و حضور در کوران حوادث پس از انقالب به ویژه هشت

سال دفاع مقدس نیز به افزایش روحیه جهادی وتعمیق انقالب گری منتهی شده که جملگی

الزامات و پیشران های الزم برای افزایش قدرت های ملی محسوب می شوند.

دکرت علیرضا معاف

راه حل مش کالت کشور :دولت جوان و حزب اللهی
نییبت ضرورت با تمرکز رب آهی  247سوره مبارهک بقره
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قال ل َ ُه ْم ن َ ِب ُّي ُه ْم إ ِ َّن َّ
َو َ
ون ل َ ُه ال ْ ُملْ ُ
ك َعلَ ْينا َو ن َْح ُن
اللَ َق ْد ب َ َع َث ل َ ُك ْم طال ُ َ
وت َمل ِكاً قالُوا أَن َّى يَ ُك ُ
قال إ ِ َّن َّ
مال َ
أَ َحقُّ ب ِال ْ ُملْ ِ
اص َطفا ُه َعلَ ْي ُك ْم َو زا َد ُه ب َ ْس َط ًة فِی
ك ِم ْن ُه َو ل َ ْم يُؤ َْت َس َع ًة م َِن ال ْ ِ
اللَ ْ
الل يُ ْؤت ِی ُملْ َك ُه َم ْن يَشا ُء َو َّ ُ
ال ْ ِعلْ ِم َو الْجِ ْس ِم َو َّ ُ
ِيم؛
الل واسِ ٌع َعل ٌ

و پيامبرشــان به آنان گفت« :خداوند (طالوت) را براى زمامدارى شما برانگیخته

است »،گفتند« :چگونه او بر ما حكومت كند ،با اينكه ما از او شايستهتريم ،و او ثروت
زيادى ندارد!» گفت« :خداوند او را بر شما برگزيده ،و او را با بسط در علم و جسم ،به
کمال رسانده است .خداوند ملكش را به هركس بخواهد مىبخشد؛ و احسا ن خداوند

وسيع است و (از لياقت افراد براى منصبها) آگاه است».

(بقره)247 :

رهبر معظم انقالب :مکرر گفته ام که به دولت جوان و حزب اللهی معتقد و امیدوارم
اما معنای این حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی و چند ساله رئیس دولت باشد

بلکه معنای دولت جوان و حزب اللهی یک دولت پای کار ،آماده و با نشاط است که
عالج مشکالت است و میتواند کشور را از راههای دشوار عبور دهد.
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راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

این آیات شریفه ،مربوط به انتخاب «طالوت» به زمامداری بنی اسرائیل است .ماجرا این بود

که قوم بنی اسرائیل که بعد از وفات حضرت موسی(ع) دچار از هم پاشیدگی و ضعف شده بودند
و از جانب دشمنانی همچون «جالوت» نیز دائماً مورد تهدید قرار می گرفتند ،از پیامبرشان

32

درخواســت نمودند تا برای آنان زمامداری انتخاب نماید که در امور اجرایی و نظامی ،سخن
او فصل الخطاب باشد 1.پیامبرشان نیز به دستور خداوند« ،طالوت» را برای این کار برگزید.

مطابق این آیه شریفه و برخی آیات پس از آن« ،طالوت» از ویژگی هایی برخوردار بود که وجود
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آنها در مسئوالن نظام اسالمی ضروری است .در ادامه به این ویژگی ها اشاره خواهیم نمود.
 .1علم کافی در موضوعات و مسائل حکومتی

مطابق این آیه شــریفه ،یکی از ویژگی های مهم طالوت« ،بسط در علم» بود.

به عبارت دیگــر ،علم او در موضوعات مرتبط با امر زمامــداری و تدبیر جامعه،

«بسط» داشت 2 .برای توضیح بیشتر این مطلب باید گفت« ،بسط» در لغت به

 . 1از تعبير «ملكاً» چنين بر مىآيد كه «طالوت» ،تنها فرمانده لشكر نبود ،بلكه «زمامدار» كشور هم بود( .آیت اهلل
مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسير نمونه؛ ج2؛ ص)237
ً
َ
ْ
ْ
 . 2توجه به این نکته الزم است که منظور از «علم» در تعبیر «ب َ ْسطة فِی ال ِعل ِم» ،نه صِ رف علوم نظامی و جنگی است و
نه همه علوم موجود در عالم هستی! بلکه منظور ،علوم اصلی مرتبط با امر زمامداری و تدبیر امور مردم جامعه است،
که علوم نظامی و جنگی نیز یکی از آنهاست .بنابراین ،هرچند جمله « َو زا َد ُه ب َ ْس َط ًة فِی ال ْ ِع ْل ِم» نسبت به مسائل
«نص» است ،ا ّما نسبت به سایر رشته های علوم اسالمی کشورداری ظهور اطالقی دارد( .ر.ک :آیت اهلل
نظامیّ ،
جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج ،11ص)641

معنای «نشر و توسعه داشتن» 1و «امتداد داشتن» 2است؛ و این ،معنایی غیر از «زیاد

بودن» است .به عنوان مثال ،تعبیر «بسط در رزق» که در آیات قرآن به خداوند نسبت
داده شده است ،لزوماً و همواره به این معنا نیست که خداوند مال ،ثروت و هر چیزی که
مصداق «رزق» می باشد ،را «افزایش» می دهد؛ بلکه در مواردی ،و چه بسا در بسیاری

موارد ،به این معناست که خداوند همان مال و رزق اندک فرد را در طول زمان« ،امتداد» و
«گسترش» می دهد؛ بگونه ای که با همان مال اندک می تواند از عهده زندگی اش برآید.
حال ،به نظر می رسد تعبیر «بسط در علم» نیز در این آیه شریفه ،لزوماً به معنای «زیادی
3

علم» و یا «تخصص در همه علوم» نیســت؛ بلکه منظور ،آن اســت که اگر فردی در امر

«عقالنیت»
زمامداری ،از «علم اجمالی» هم برخوردار بــود ،بتواند با «عنایت الهی» و با
ّ
باالی خود« ،علم اجمالی» اش را به تدریج در بسیاری از بخش ها« ،امتداد» و «گسترش»

دهد و از آن مایه های اولیه علمی در زمینه های مختلف اجرایی استفاده نماید.

«عقالنیت» و
این مسئله نشــان می دهد که الزمه وجود فضیلت «بسط در علم»،
ّ
«معنویّت» است و اگر فضیلت «بسط در علم» برای کسی اثبات شد ،مالزم با آن،

«عقالنیت» و «معنویّت» او نیز ثابت خواهد شد.
ّ

32

4
«عقالنیت» و «معنویّت»،
بنابراین« ،علم کافی در موضوعات مرتبط با امر زمامداری»،
ّ
سه شاخصه ایست که از تعبیر «ب َ ْس َط ًة فِی ال ْ ِعلْ ِم» در این آیه شریفه ،قابل استنباط است.
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 . 1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص122
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 . 2ابن فارس ،احمد؛ معجم مقاییس اللغة؛ ج ،1ص247
 . 3این ،همان چیزی است که در ادبیات دینی و عرفی ،به آن «برکت» گفته می شود.
 . 4بدیهی است علم دولتمردان دولت اسالمی در حوزه های کاری خود ،باید مبتنی بر آموزه های وحیانی و اسالمی باشد؛ در غیر اینصورت ،امورات جامعه اصالح نخواهد
َان
شد .چراکه :اوالً مطابق حدیث معروف نبوی(ص)« ،اندیشمندان» و «زمامداران» یک جامعه می توانند آن جامعه را به جامعه ای «صالح» یا «فاسد» تبدیل نمایند« :صِ ْنف ِ
ال ال ْ ُف َق َها ُء َو ْ ُ
ول َّ
م ِْن أُ َّمتِي إ ِ َذا َصلَ َحا َصلَ َح ْت أُ َّمتِي َو إ ِ َذا َف َسدَا َف َسدَتْ أُ َّمتِي ق َ
اللِ َو َم ْن ُه ْم َق َ
ِيل يَا َر ُس َ
ال َم َرا ُء؛ از امت من دو دستهاند كه اگر صالح شدند ،ا ّمت من صالحند و اگر
حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ص)50
فاسد شدند ،ا ّمت من فاسد گردند؛ گفته شد :این دو چه کسانی هستند؟ فرمود :علماء و کارگزاران( ».ابن شعبه ّ
ثانیاً مطابق آیه ای از قرآن کریم ،مصلحان واقعی جوامع بشری ،چه از میان اندیشمندان و چه زمامداران ،کسانی هستند که در «نظر» و «عمل» و در عرصه های مختلف
ين؛ و آنها كه به كتاب
يع أَ ْج َر ال ْ ُم ْصلِحِ َ
ِين يُ َم ِّس ُك َ
تمسک و بهره گیری از کتاب خدا نمایندَ « :والَّذ َ
ون ب ِالْكِتابِ َو أَقا ُموا َّ
الصال َة إِن َّا ال نُضِ ُ
فردی ،اجتماعی و حکومتی ،خود را ملزم به ّ
تمسك جويند و نماز را برپا دارند( ،پاداش بزرگى خواهند داشت؛ زيرا) ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد!»
(خدا) ّ

(اعراف)170:

تأمل همزمان در این آیه شریفه و آن روایت نبوی(ص) ،این واقعیت را نمایان خواهد ساخت که اصالح واقعی(مادی و معنوی) جامعه ،زمانی رخ خواهد داد که هم اندیشمندان
متمسک به مبانی ،اصول و روش های منبعث از
و هم کارگزاران آن جامعه ،در «اندیشه شخصی»« ،تصمیمات و عمل فردی» و «تصمیمات و عمل حکومتی» ،ملتزم و ّ
کتاب خدا باشند .تا زمانیکه «اقتصاد»« ،سیاست»(داخلی و خارجی)« ،تعلیم و تربیت»« ،هنر» و هر علمی که با انسان و اصالح انسان ها و جوامع انسانی مرتبط است،
با مبانی «اسالمی» در جامعه پیاده سازی نشود ،اصالح واقعی و کامل در جامعه اتفاق نخواهد افتاد .چراکه بی تردید «دولت اسالمی» ،زمینه ساز و مقدمه شکل گیری
«جامعه اسالمی» خواهد بود.

همچنین« ،بسط در علم» برای مدیران حکومتی ،می تواند مصادیق متنوعی داشته باشد که یکی

راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

خالقیت علمی برای حل معضالت نظام اسالمی است .این نوع از «بسط در
از آنها ،قدرت ابتکار و
ّ
علم» ،عموماً در «جوانان» بیشتر یافت می شود .ذهن جوان بگونه ای است که در مسائل نظری و
«خالقیت» و «ابتکار» بیشتری برخوردار است؛ و این ،دقیقاً در نقطه مقابل روحیه
ارائه راه حل ،از
ّ

خالقیت علمی و نظری آنان کاسته می شود.
سن ،به تدریج از
سالخوردگان است که با گذشت ّ
ّ

خداوندمتعال در آیه ای از قرآن کریم درباره توانایی های علمی سالخوردگان می فرماید:
الل َخلَ َق ُك ْم ثُ َّم يَ َت َو َّفا ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ َر ُّد إِلى أَ ْر َذ ِل ال ْ ُع ُم ِر ل ِ َكی ال يَ ْعلَ َم ب َ ْع َد ِعلْ ٍم شَ ْيئاً إ ِ َّن َّ
« َو َّ ُ
ِيم
اللَ َعل ٌ
ِير؛ و خداوند شما را آفريد ،سپس شما را مي ميراند؛ بعضى از شما به سنين باالى عمر مىرسند،
َقد ٌ
بطورى كه بعد از علم و آگاهى چيزى نخواهند دانست .خداوند عالم و قادر است».

(نحل)70 :

آیت اهلل مصباح یزدی در تفسیری روان شناختی از این آیه شریفه ،می فرمایند:

«این آیه شریفه می تواند اشاره ای باشد به اینکه پذیرفتن «رأی جدید» یا «سلیقه تازه» برای
«سالخوردگان» بسیار دشوار می شود و نیز استعداد تمرکز حواس ،یعنی دقت ،و همچنین

قوه ضبط و نگهداری اموری که بر ذهن عارض می شوند ،در آنان رو به ضعف می رود و این همه
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موجب می شود که آنان نتوانند مطلبی جدید بیاموزند».

1

روحیه خالقیت و ابتکار علمی در نحوه مدیریت حضرت یوســف(ع) ،که در سنین جوانی به
زمامداری منصوب شد نیز کام ً
ال مشهود است؛ ایشان ،هم توانست در عرصه اقتصادی ،مصر را
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از قحطی نجات دهد و هم در عرصه فرهنگی ،مردم مصر را خداپرست نماید.

همچنین مصداق دیگر «بسط در علم» می تواند «کسب علم» از طریق «تجربه» و «عمل»
باشد .چراکه «علم» تنها زمانی «عمق»« ،کیفیت»« ،امتداد»« ،بسط» و «رشد» می یابد و

«بارور» و «شکوفا» می شود که وارد عرصه «عمل» شود 2.بنابراین ،کسی که «تجربه حداقلی»
از امور اجرایی و حکومتی نداشته باشد ،مصداق «بسط در علم» در این آیه شریفه نخواهد بود.

 . 1آیت اهلل مصباح یزدی ،محمدتقی؛ جامعه و تاریخ در قرآن؛ ص170
 . 2در روایات اهل بیت(ع) ،نیز مکررا ً به مسئله لزوم «عمل به علم» اشاره شده است .به عنوان نمونه ،به چند روایت در این باره اشاره می شود:
ِلم يَهت ُِف ب ِال َع َم ِل ،فإن أجاب َ ُه َو ّإل ارت ََح َل؛ علم ،عمل را صدا مىزند ،اگر پاسخش را بدهد ،مىماند وگرنه مىرود(».ابن ابی
الف .پیامبراکرم(ص)َّ :
«إن الع َ
جمهور ،محمد بن زین الدین؛ عوالي اللئالي؛ ج ،4ص)66

كان َق َ
ليل ال َع َم ِل؛ هان! عالم كســى است كه به علم خود عمل كند ،هرچند عمل اندکی
ب .پیامبراکرم(ص)« :أال َو َّ
إن العال َِم َمن يَع َم ُل ب ِالعِل ِم وإن َ
باشد(».ابن بابویه(شیخ صدوق) ،محمد بن علی؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال؛ ص)293

(ع)
ِلم ُرشدٌ ل ِ َمن َعم َِلبِهِ؛ علم ،كسى را كه به آن عمل نماید« ،رشد» می دهد( ».تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛
ج .امام امیرالمؤمنین « :الع ُ

تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ ص)152

(ع)
ِلم ب ِال َع َم ِل؛ علم ،به عمل کردن است(وگرنه ،علم نیست)( ».تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ ص)45
د .امام امیرالمؤمنین « :الع ُ

همچنین یکــی از روش های تحقق «بســط در علم»« ،مشــورت فراوان بــا نخبگان و
اندیشمندان» برای حل مسائل و مشکالت کشور است .امام امیرالمؤمنین(ع) در نامه به جناب

مالک اشتر ،در همین رابطه می فرمایند:
« َو أَ ْكث ِْر ُم َد َار َس َة ال ْ ُعلَ َما ِء َو ُم َنا َف َث َة ال ْ ُح َك َما ِء فِی تَ ْثبِيتِ َما َصلَ َح َعلَ ْي ِه أَ ْم ُر ب َِلد َِك َو إ ِ َقا َم ِة َما ْاس َتقَا َم
اس َق ْبلَ َك؛ برای استوار ساختن آنچه امور شهرهایت را به سامان آورد و برپا داشتن نظام
ب ِ ِه ال َّن ُ
نیکویی که مردم پیش از تو برپا داشته بودند ،با دانشمندان فراوان گفت و گو کن و با فرزانگان

سخن بسیار بگو».

1

 .2نشاط جسمی

ویژگی الزم دیگر برای مســئوالن اجرایی که به مدیریت بهتر آنان کمک می نماید ،وجود
مفســران منظور از تعبیر «بسط در جسم» در این آیه
«نیروی جسمی» باال در آنان استّ .
شریفه را همین مسئله دانسته اند 2.این ویژگی نیز نوعاً در «جوانان» بیشتر یافت می شود.

سن باالتری برخوردار باشند ،توانایی و نشاط الزم برای انجام کارهای اجرایی
هرچه افراد از ّ

سخت را نخواهند داشت و بالعکس ،افرادی که از نشاط جوانی بیشتری برخوردار باشند ،قطعاً

جدیت بیشتری کارها را به پیش خواهند برد.
با سرعت و ّ

32

در اهمیت این ویژگی همین بس که بدون آن ،بسیاری از ویژگی های خوب دیگر یک مسئول
اجرایی نیز عم ًال در اداره حکومت کارآیی خود را از دســت خواهنــد داد؛ به عبارت دیگر،

مسئولی که تا حد زیادی عالم ،عاقل ،مؤمن و انقالبی باشد ،اما برای عملیاتی نمودن تدابیرش،
از نشاط جسمی کافی برخوردار نباشد ،مسئول کارآمدی نخواهد بود.

 .3شجاعت و مقاومت

ویژگی دیگر طالوت« ،شجاعت» باالی او بود؛ 3شجاعتی که در سپاهیانش نیز تجلی یافت

و مطابق آیات پس از این آیه شریفه ،توانستند با وجود تعداد اندک ،در برابر لشگر فراوان و
سرتاپا مسلّح «جالوت» مقاومت نموده و نهایتا
ه .امام امیرالمؤمنین(ع)« :ما َعل َِم َمن لَم يَع َم ْل بِعِل ِمهِ؛ كسى كه به علم خود عمل نكند ،عالم نيست( ».تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ ص)153
و .امام امیرالمؤمنین(ع):
ِلم ب ِ ِمثلِ ال َع َملِ بِهِ؛ هيچ چيز مانند بكار بستن علم ،آن علم را «رشد» ندهد( ».تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ ص)153
«ما زَكا الع ُ
 . 1نهج البالغه؛ نامه 53
 . 2ر.ک :عالمه طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ ج ،2ص287؛ آیت اهلل مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ج ،2ص238
مفسران تعبیر «بسط در جسم» در این آیه شریفه را کنایه از «شجاعت» طالوت دانسته اند(.ر.ک :طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج ،2ص)613؛
 . 3برخی ّ
(ع)
علی بن ابراهیم؛ تفسيرالقمي؛ ج ،1ص) 81
همچنین در روایتی از امام باقر نیز این تعبیر به «توانایی جسمی» و «شجاعت باال» معنا شده است( .رک :قمیّ ،
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راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

پیروز شوند 1.این ویژگی نیز برای مسئوالن نظام اسالمی از ضروریّاتی است که باز هم زمینه های

روحی آن در «جوانان» بیشتر است.

«عملیاتی نمودن
«شجاعت» مسئوالن ،هم در عرصه «مقابله با دشــمن خارجی» و هم در
ّ
تصمیمات داخلی» و «تحمل مشکالت داخلی» بسیار کارآمد خواهد بود.

مسئوالن ترسو ،سازشکار و راحت طلب ،به سرعت و با کمترین فشار از سوی دشمن ،خود و مردم و کشور

خود را تسلیم دشمن می نمایند 2و در مواجهه با مشکالت و معضالت داخلی نیز همواره به دنبال آسان
عملیاتی نمودن تصمیمات بزرگ را نیز ندارند.
ترین راه حل ها هستند ،نه بهترین آنها؛ آنان جرأت و جسارت ّ

 .4ساده زیستی

ویژگی دیگر طالوت ،که وجود آن در مسئولین نظام اسالمی نیز ضروری است« ،ساده زیستی»

است .این ویژگی ،از این جمله بنی اسرائیل درباره او به خوبی نمایان است که در اعتراض به این
مال؛ و او ثروت زيادى ندارد».
انتخاب ،به پیامبرشان گفتندَ « :و ل َ ْم يُؤ َْت َس َع ًة م َِن ال ْ ِ

مهمی دارد که نمی توان به سادگی
ساده زیستی مسئوالن آثار و فوائد بسیار ّ

از کنار آنها گذشت .از جمله این آثار عبارتند از« :اعتماد بیشتر مردم به نظام
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اسالمی و همراهی آنان با نظام اسالمی»« ،3لمس کردن مشکالت مردم و
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ِير ًة بِإِ ْذ ِن َّ
ُّون أَن َّ ُه ْم ُمال ُقوا َّ
اللِ َو َّ ُ
 . 1قرآن کریم در توصیف این رویارویی می فرمایدَ :
ين * َو ل َ َّما
الصاب ِ ِر َ
ِين يَ ُظن َ
«قال الَّذ َ
الل َم َع َّ
اللِ َك ْم م ِْن فِ َئ ٍة َقلِيلَ ٍة َغلَ َب ْت فِ َئ ًة َكث َ
َ
ين * َف َه َز ُمو ُه ْم بِإِ ْذ ِن َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ِ
اللِ َو َقت ََل دا ُو ُد جالُوتَ ؛ (در میان لشکریان
ر
ف
كا
ل
ا
م
و
ق
ل
ا
ی
ل
ع
نا
ر
ْص
ن
ا
و
نا
م
دا
ق
أ
ت
ب َ َر ُزوا ل ِجالُوتَ َو ُج ُنو ِد ِه قالُوا َربَّنا أَ ْف ِر ْغ َعلَ ْينا َص ْبرا ً َو ثَ ِّب ْ
ِ َ
َ َ ُ ْ َ
ِْ
طالوت) آنها كه مىدانستند خدا را مالقات خواهند كرد (و به روز رستاخيز ،ايمان داشتند) گفتند«،چه بسيار گروههاى كوچكى كه به فرمان خدا،

بر گروههاى عظيمى پيروز شدند!» و خداوند ،با صابران (و استقامت كنندگان) اســت * .و هنگامى كه در برابر«جالوت» و سپاهيان او قرار گرفتند
گفتند«:پروردگارا! پيمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعيت كافران ،پيروز بگردان! * سپس به فرمان خدا،
آنها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند .و« داوود» (نوجوان نيرومند و شجاعى كه در لشكر« طالوت» بود) «،جالوت» را كشت».

(بقره)249-251 :

 . 2رهبر معظم انقالب درباره ضرورت و اهمیت وجود این ویژگی در مسئوالن نظام اسالمی می فرمایند« :شجاعت در برابر هيبت دشمن ،جزء شاخص
هاست .در مقابل دشمن اگر مسئولين كشور احساس رعب و خوف بكنند ،بر سر ملت بالهاى بزرگ خواهد آمد .آن ملت هائى كه ذليل و مقهور دست
دشمن شدند ،عمدهى علت اين بود كه مسئوالن -پيشروان قافلهى ملت -شجاعت الزم ،اعتماد به نفس الزم را نداشتند .گاهى در بين آحاد مردم
عناصر مؤمن ،فعال ،فداكار ،آمادهى به جانبازى هستند ،منتها مسئولين و رؤسا وقتى خودشان اين آمادگى را ندارند ،نيروهاى آنها هم از بين مىرود
و اين ظرفيت هم نابود مىشود .آن روزى كه شهر اصفهان در دورهى «شا ه سلطا ن حسين » مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حكومت
باعظمت صفوى نابود شد ،خيلى از افراد غيور بودند كه حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما «شاه سلطا ن حسين » ضعيف بود .اگر جمهورى اسالمى
دچار شاه سلطان حسينها بشود ،دچار مديران و مسئوالنى بشود كه جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمىكنند ،در مردم خودشان
احساس توانائى و قدرت نمىكنند ،كار جمهورى اسالمى تمام خواهد بود1387 /09 /24( ».؛ ديدار با اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت)
 . 3امام امیرالمؤمنین(ع) ،اشــرافی گری زمامداران را موجب طغیان و سرکشــی مردم جامعه می دانند که نتیجه بی اعتمادی آنها به مســئوالن است:
«إ ِ َّن َّ
اللَ تَ َعالَى َف َر َ
َّاس َك ْي َل يَت ََب َّيغَ ب ِال ْ َفقِي ِر َفق ُْر ُه؛ خداوند بر پيشوايان عادل واجب كرده كه خود را با مردم
ض َعلَى أَئ ِ َّم ِة ال ْ َع ِ
دْل أَ ْن يُ َقد ُِّروا أَنْف َُس ُه ْم ب ِضَ َع َف ِة الن ِ
ناتوان همسو كنند ،تا فقر و ندارى ،تنگدست را به هيجان و سرکشی نياورد( ».نهج البالغه؛ خطبه )209

همدردی با آنان»« ،1تقویت پایداری و شجاعت در برابر دشمن»« 2 ،جلوگیری
از نفاق ورزی و خیانت به نظام اسالمی»  3و «انتقال فرهنگ قناعت و صرفه جویی

به مردم جامعه».

1

رهبر معظم انقالب در سالهای ابتدایی پس از دفاع مقدس که خطر اشرافی گری در میان برخی مسئوالن در حال ظهور بود ،در این زمینه]
ارتباط میان «ساده زیستی مسئوالن» و «اعتماد مردم به نظام اسالمی»[ خطاب به مسئوالن ،بیانات مهمی را ایراد فرمودند که در پی
نوشت ،1در انتهای همین فصل ،قابل مطالعه است.
 . 1امام امیرالمؤمنین(ع) در این باره می فرمایندَ « :و ل َ ْو ِشئ ُْت الَ ْهتَدَ يْ ُت ا َ َّلطرِيقَ إِلَى ُم َص َّفى َه َذا اَل ْ َع َس ِل َو ل ُ َبابِ َه َذا اَل ْ َق ْم ِح َو ن ََسائ ِِج َه َذا اَل ْ َق ِّز َو
ص َو الَ َعهْدَ ل َ ُه ب ِالشِّ َب ِع
اي َو يَقُو َدن ِي َجشَ عِي إِلَى تَخَ ُّي ِر اَل ْْط ِع َم ِة َو ل َ َع َّل ب ِالْحِ َجا ِز أَ ْو اَل ْ َي َما َم ِة َم ْن الَ َط َم َع ل َ ُه فِي اَلْق ُْر ِ
لَك ِْن َه ْي َهاتَ أَ ْن يَ ْغل َِبنِي َه َو َ
ون َك َما َق َ
ِيت بِب ِْط َن ٍة َو َح ْول َ َك أَ ْك َبا ٌد تَحِ ُّن إِلَى اَل ْ ِقدِّ»
ال اَلْقَائ ُِلَ « :و َح ْس ُب َك َدا ًء أَ ْن تَب َ
أَ ْو أَب َ
ون َغ ْرثَى َو أَ ْك َبا ٌد َح َّرى أَ ْو أَ ُك َ
ِيت م ِْب َطاناً َو َح ْول ِي بُ ُط ٌ
أَ أَ ْق َن ُع م ِْن نَفْسِ ي ب َِأ ْن يُق َ َ
ش؛ من اگر مىخواستم،
ون أُ ْس َو ًة ل َ ُه ْم فِي ُجشُ وب َ ِة اَل ْ َع ْي ِ
ِين َو الَ أُشَ ا ِر ُك ُه ْم فِي َم َكا ِر ِه اَل َّد ْه ِر أَ ْو أَ ُك َ
ِير اَل ْ ُم ْؤ ِمن َ
َال َه َذا أم ُ

مىتوانستم از عسل پاك ،و از مغز گندم ،و بافتههاى ابريشم ،براى خود غذا و لباس فراهم آورم ،ا ّما هيهات كه هواى نفس بر من چيره
گردد ،و حرص و طمع مرا وا دارد كه طعامهاى لذيذ برگزينم ،در حالى كه در «حجاز» يا «يمامه» كسى باشد كه به قرص نانى نرسد،

و يا هرگز شكمى سير نخورد ،يا من سير بخوابم و پيرامونم شكمهايى كه از گرسنگى به پشت چسبيده ،و جگرهاى سوخته وجود
داشته باشديا چنان باشم كه شاعر گفت« :اين درد تو را بس كه شب را با شكم سير بخوابى و در اطراف تو شكمهايى گرسنه و به پشت
چسبيده باشد»؛ آيا به همين رضايت دهم كه مرا اميرالمؤمنين خوانند و در تلخىهاى روزگار با مردم شريك نباشم و در سختىهاى
زندگى الگوى آنان نگردم( ».نهج البالغه؛ نامه )45
 . 2امام امیرالمؤمنین(ع) با تشبیهی زیبا به این مسئله اشاره می نمایندَ « :ك َأن ِّي بِقَائِلِ ُك ْم يَق ُ
وت اِب ْ ِن أَب ِي َطال ِبٍ َف َقدْ َق َعدَ ب ِ ِه
ان َه َذا ُق ُ
ُول إ ِ َذا َك َ
ان أَالَ َو إ ِ َّن اَلشَّ َج َر َة اَل ْ َب ِّريَّ َة أَ ْصلَ ُب ُعودا ً َو ا َ َّلر َوات َِع اَلْخَ ضِ َر َة أَ َرقُّ ُج ُلودا ً َو اَلنَّاب ِ َتاتِ اَلْع ِْذيَ َة أَ ْق َوى َو ُقودا ً َو
اَلضَّ ْع ُف َع ْن قِت ِ
َال اَلْ ْق َر ِان َو ُم َنا َزل َ ِة اَلشُّ ْج َع ِ
َ
ص
أَب ْ َط ُأ خُ ُمودا ً َو أَن َا م ِْن َر ُس ِ
ول ا َ َّللِ َكالضَّ ْو ِء م َِن اَلضَّ ْو ِء َو اَل ِّذ َرا ِع م َِن اَل ْ َعضُ ِد َو ا َ َّللِ ل َ ْو ت ََظا َه َرتِ اَل ْ َع َر ُب َعلَى قِتَال ِي ل َ َما َول َّ ْي ُت َع ْن َها َو ل َ ْو أ ْم َك َنتِ اَلْف َُر ُ
م ِْن ِر َقاب ِ َها ل َ َس َار ْع ُت إِل َ ْي َها َو َس َأ ْجهَدُ فِي أَ ْن أُ َط ِّه َر اَل ْْر َ
دَر ُة م ِْن ب َ ْي ِن َح ِّب
وس َو اَلْجِ ْس ِم اَل ْ َم ْر ُك ِ
ص اَل ْ َم ْع ُك ِ
ض م ِْن َه َذا اَلشَّ خْ ِ
وس َحتَّى تَخْ ُر َج اَل ْ َم َ
اَل ْ َحصِ يدِ؛ گويا مىشنوم كه شخصى از شما مىگويد« :اگر غذاى فرزند ابى طالب همين است ،پس سستى او را فرا گرفته و از نبرد با

هماوردان و شجاعان باز مانده است» .آگاه باشيد که درختان بيابانى ،چوبشان سختتر ،و درختان كناره جويبار پوستشان نازكتر
است .درختان بيابانى كه با باران سيراب مىشوند آتش چوبشان شعلهورتر و پر دوامتر است .من و رسول خدا (صلّى ّالل عليه و آله و سلّم) چونان
روشنايى يك چراغيم ،يا چون آرنج به يك بازو پيوستهايم ،به خدا سوگند اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت يكديگر بدهند ،از آن
روى بر نتابم ،و اگر فرصت داشته باشم به پيكار همه مىشتابم .و تالش مىكنم كه زمين را از اين شخص مسخ شده و اين جسم كج
انديش(معاويه) ،پاك سازم تا سنگ و شن از ميان دانهها جدا گردد (».نهج البالغه؛ نامه )45
حضرت امام خمینی(ره) نیز در این باره میفرمایند« :اگر بخواهید بیخوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و
سالح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئههای آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان بدر نکند ،خود را به سادهزیستی عادت
دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید( ».امام خمینی(ره) ،روح اهلل؛ صحيفه امام(ره)؛ ج ،19ص)11
 . 3قرآن کریم یکی از زمینه های خیانت به نظام اسالمی را «عالقه به مال» می داند که بی تردید یکی از نمودهای آن ،زندگی های اشرافی
ِين آ َم ُنوا ال تَخُ ونُوا َّ
الر ُس َ
ون * َو ا ْعلَ ُموا أَن َّما أَ ْموال ُ ُك ْم َو أَ ْوال ُد ُك ْم فِ ْت َن ٌة َو
در مسئوالن است« :يا أَيُّ َها الَّذ َ
ول َو تَخُ ونُوا أَمانات ِ ُك ْم َو أَنْت ُْم تَ ْعلَ ُم َ
اللَ َو َّ
أَ َّن َّ
يم؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد! و (نيز) در امانات خود خيانت روا مداريد ،در حالى
اللَ ِعنْدَ ُه أَ ْج ٌر َعظِ ٌ
كه ميدانيد (اين كار ،گناه بزرگى است)! * و بدانيد اموال و اوالد شما ،وسيله آزمايش است و (براى كسانى كه از عهده امتحان برآيند)،

پاداش عظيمى نزد خداست!»

( انفال)27 -28 :

32
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راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

 .5تو ّکل ،ایمان و معنویّت باال

قوی و توکل باال و انس دائمی او با خداوند بود 2.این ویژگی ،مهمترین
ویژگی دیگر طالوت ،ایمان ّ
ویژگی مسئوالن در نظام اسالمی است که باز هم باید گفت زمینه های آن ،نوعاً در «جوانان»،
قوی تر و بیشتر است و این مسئله ،بر شجاعت ذاتی آنان می افزاید.
تأمل در آیات مربوط به «اصحاب کهف» نشان می دهد که دو ع ّلت «اقدام شجاعانه» آنان در قیام

برعلیه دستگاه حکومتی ظالم زمان خود ،عبارت بود از« :ایمان و تو ّکل قوی» و «نیروی جوانی»:
ُص َعلَ ْي َ
دى * َو َرب َ ْطنا َعلى ُق ُلوب ِ ِه ْم
ك ن ََب َأ ُه ْم ب ِال ْ َحقِّ إِن َّ ُه ْم فِ ْت َي ٌة آ َم ُنوا ب َِرب ِّ ِه ْم َو ِز ْدنا ُه ْم ُه ً
«ن َْح ُن نَق ُّ
ض ل َ ْن ن َْد ُع َوا م ِْن ُدون ِ ِه إِلهاً لَق َْد ُقلْنا إِذا ً شَ َططاً؛ ما داستان
السماواتِ َو ال ْْر ِ
إ ِ ْذ قا ُموا َفقالُوا َربُّنا َر ُّب َّ
آنها را به حق براى تو بازگو مىكنيم ،آنها جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند ،و ما

بر هدايتشان افزوديم * .ما دلهاى آنها را محكم ساختيم در آن هنگام كه قيام كردند و گفتند:
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ،هرگز غير او معبودى را نمىپرستيم كه اگر چنين

گوئيم سخنى به گزاف گفتهايم».

(کهف)13-14 :

تعبیر «فتیة» در این آیات شریفه نشان می دهد که اصحاب کهف ،همگی و یا اغلب آنان« ،جوان»
دى» داللت بر «ایمان سرشار» آنان دارد؛ و تعابیر « َو َرب َ ْطنا َعلى
بودند؛ تعبیر «آ َم ُنوا ب َِرب ِّ ِه ْم َو ِز ْدنا ُه ْم ُه ً

32

ُق ُلوب ِ ِه ْم» و «إ ِ ْذ قا ُموا» و سخنانی که در مخالفت با عقیده حاکم ظالم زمان خود بیان نمودند ،داللت بر
«شجاعت» زیاد آنان دارد و نشان می دهد که آنان جوانانی انقالبی ،نترس و اهل اقدام و قیام بودند.
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3

اس ب ِا َمرائ ِ ِه م
 . 1امام امیرالمؤمنین(ع) در روایتی که بی تردید یکی از مصادیق آن ،مسئله ساده زیستی یا اشرافی گری مسئوالن است ،می فرمایند« :ال ّن ُ 
(حرانی ،ابن شعبه؛ تحف العقول؛ ص)208
َ
أشب ُه مِن ُهم ب ِآبائ ِ ِهم؛ مردم به مسئولینشان شبيهترند تا به پدرانشانّ ».

رهبرمعظم انقالب نیز در این زمینه می فرمایند« :یک وقت هست که ما در زندگی شخصی خود مث ًال حرکت اشرافگونهیی داریم بین خودمان و خدا؛ که اگر حرام باشد،
حرام است؛ اگر مکروه باشد ،مکروه است؛ اگر مباح باشد ،مباح است؛ اما یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور اشرافیگری میدهیم؛ این دیگر مباح و
مکروه ندارد؛ همهاش حرام است؛ بهخاطر اینکه تعلیمدهندهی اشرافیگری است به :اوالً زیردستهای خودمان ،ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق می شوند .ما
نباید مردم را به این کار تشویق کنیم .ممکن است در داخل جامعه کسانی پولدار باشند و ریخت و پاش کنند  -البته این کار بدی است ،ولی به خودشان مربوط است
 اما ریخت و پاش ما اوالً از جیبمان نیست ،از بیتالمال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است .واقعاً «ال ّناس علی دین ملوکهم»« .ملوک»در اینجا به معنی «پادشاهان» نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه« ،ملوک» شماها هستید؛ ال ّناس علی دین ماها84/6/8( ».؛ دیدار با اعضاء هیئت دولت نهم)

 . 2از برخی تعابیر این آیه شریفه می توان به این ویژگی طالوت پی برد .چراکه اوالً طالوت برگزیده خداوند بود« :إ ِ َّن َّ
اللَ ْاص َطفا ُه َعلَ ْي ُك ْم»؛ ثانیاً خداوند با بسط در «علم»
ظرفیت و کمال روحی او افزودَ « :و زا َد ُه ب َ ْس َط ًة فِی ال ْ ِعلْ ِم َو الْجِ ْس ِم»؛ و ثالثاً خداوند ُملک و سلطنتش را به او اعطاء نموده بود تا به تدبیر امور بندگان
و «جسم» ،بر ّ

خدا بپردازدَ « :و َّ ُ
الل يُ ْؤت ِی ُملْ َك ُه َم ْن يَشا ُء»؛ که خداوند در این موارد معیار اعطاء را «صالح» و «تقوا» قرار داده است(.آیت اهلل جوادی آملی ،عبداهلل؛ تفسیرتسنیم؛

ج ،11ص  )642بر این اساس ،خداوند فردی را که از صفای باطن و ملکات اخالقی برخوردار بود ،برای این کار برگزید(.همان؛ ص )640همچنین تو ّکل باالی
قوی او را فریاد می زند(.بقره)249-251 :
طالوت به خداوند که در جهاد نابرابر با سپاه جالوت و نترسیدن از او نمایان بود ،ایمان ّ

 . 3اصوالً باید گفت توکل باال و ایمان قوی به خداوند و اعتماد و حسن ظن به وعده های الهی ،بر شجاعت انسان در برابر غیرخدا و
بخصوص دشمنان نیز می افزاید؛ و این توکل و ایمان حاصل نمی شود ،جز با انس و اتصال دائمی با خداوند؛ و این مسئله ،برای

سن ،افزایش تعلقات مادی ،افزایش گناهان و نهادینه شدن
از سوی دیگر ،یکی از آسیب های احتمالی افزایش ّ
برخی رذایل اخالقی است که این مسئله مقاومت انسان در برابر وسوسه های شیطانی را کاهش می دهد .قرآن
کریم یکی از دالیل مخالفت برخی اصحاب پیامبر(ص) در جنگ احد با امر ایشان مبنی بر رها نکردن تنگه را،
گناهانی می داند که روحشان به تدریج آنها را کسب کرده بود:
ض ما َك َس ُبوا؛ شيطان آنان را بر اثر پارهاى از آنچه (از گناه) کسب کرده بودند ،به
طان ب َِب ْع ِ
«إِن َّ َما ْاس َت َزل َّ ُه ُم الشَّ ْي ُ
لغزش انداخت».

(آل عمران)155 :

اصوالً باید گفت مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی ،برای کسانی که در طول عمرشان ،گناهان متعددی
مرتکب شده اند ،سخت تر می شود؛ و عموماً جوانان ،به دلیل سن کمتر و پایبندی کمتر به تعلقات مادی ،کمتر
در معرض این آسیب هستند.
سن ،پیدایش «قساوت قلب» در انسان است که
به عبارت دیگر ،یکی از آسیب های احتمالی(نه حتمی) افزایش ّ
ولی خدا می کشاند .پیامبر اکرم(ص) در روایتی به این مسئله اشاره می فرمایند:
او را به مخالفت با اوامر خدا و ّ

«أُوص ُ
ان وخال َ َفنِی الشُّ يوخُ  .ثُ َّم
يكم ب ِالشُّ َّب ِ
ان خَ يراً؛ َفإِن َّ ُهم َأرقُّ أفئ َِدةً؛ َّ
إن اللّ ب َ َعثَنی بَشيرا ً ون َذيراًَ ،فحال َ َفنِی الشُّ َّب ُ
َق َرأََ « :ف َ
طال َعلَ ْي ِه ُم الْ َم ُد َفق ََس ْت ُق ُلوبُ ُه ْم»؛ شما را درباره جوانان به نیکی سفارش می کنم؛ چراکه آنان قلب های
رقیقی دارند؛ به راستی که خداوند مرا بشیر و نذیر مبعوث کرد؛ پس جوانان با من پیمان بستند (و بیعت کردند)
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و سالمندان با من مخالفت نمودند .آنگاه حضرت این آیه شــریفه را قرائت نمود :سپس زمانی طوالنی بر آنها
گذشت و دلهایشان قساوت پیدا کرد».

(حدید1 )16 :

همچنین یکی از آسیب های روحی دوران پیری ،تشدید برخی امیال نفسانی در انسان است که خصوصاً
در عرصه مسئولیت های اجرایی ،می توانند منشأ مفاسد اخالقی ،اقتصادی و سیاسی متعددی باشند.
پیامبر اکرم(ص) در روایتی می فرمایند:
ص َو الْ َمل؛ زمانیکه انسان پیر می شود دو خصلت در او جوان
« َو يَ ْه َر ُم اب ْ ُ
ن آ َد َم َو تَشِ ُّب ِم ْن ُه اثْ َنت ِ
َان الْحِ ْر ُ
می شود :حرص و آرزو».

2

مسئوالنی که از یک سو در حال مبارزه و جهاد و از سوی دیگر دائماً در معرض جلوه های گوناگون و فریبنده دنیایی و تهدیدات و
تبلیغات و تطمیعات دشمنان هستند ،از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .به همین دلیل امام امیرالمؤمنین(ع) در نامه به
ك َو ب َ ْي َن َّ
ِيت َو أَ ْج َز َل تِلْ َ
اللِ [تَ َعالَى] أَ ْفضَ َل تِلْ َ
ك فِي َما ب َ ْي َن َ
جناب مالک اشتر می فرمایندَ « :و ْاج َع ْل ل ِ َنفْسِ َ
ك ال ْ َم َواق ِ
ك الْ ْق َسا ِم؛ بايد
بهترين اوقات و بهترين بخشهاى عمرت را براى خلوت با خدا قرار دهى(».نهج البالغه؛ نامه )53

رهبر معظم انقالب درباره اهمیت توکل بر خداوند و تقویت معنویت در مبارزات ،به معنویت باالی حضرت امام(ره) اشاره می نمایند
که این معنویت و توکل باال ،موجب شده بود تا شجاعت و مقاومت ایشان نیز بیشتر شود .برای مطالعه بیانات معظم له به پی
نوشت 2در انتهای همین فصل مراجعه نمایید.
 . 1آیت اهلل محمدی ری شهری ،محمد؛ پيامبر اعظم «صلى اهلل عليه و آله و سلم» از نگاه قرآن و اهل بيت «عليهم السالم»؛ ص180
 . 2ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ص56
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بنابراین دوران پیری و سالخوردگی ،با چند آسیب جسمی ،فکری و روحی همراه است :ضعف
راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

جســمانی و رخوت ،عدم خالقیت و ابتکار ،ترس و محافظه کاری ،جسارت اقدام نداشتن و
تشدید برخی امیال نفسانی فسادآور.

همچنین در مقابل ،دوران جوانی از مزیت های جسمی ،فکری و روحی فراوانی برخوردار است

که زمینه را در جوانان برای پذیرش مسئولیت های اجرایی فراهم می نماید :نشاط کاری و

عمل مجاهدانه ،شجاعت در اقدام ،خالقیت و ابتکار علمی و زمینه های روحی مساعدتر برای
افزایش ایمان و تقویت معنویت.

1و2

پی نوشت ها

 .1رهبر معظم انقالب درباره لزوم ساده زیستی مسئوالن و اعتماد بیشتر مردم به نظام اسالمی می فرمایند« :شما چگونه
می خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند .اگر ما دنبال مسایل
خودمان رفتیم ،به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم ،دنبال تجمالت و تشریفاتمان رفتیم ،در خرج کردن بیتالمال
هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم -مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند!  -و هرچه توانستیم خرج کردیم ،مگر
اعتماد مردم باقی می ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملتها بودهاند؛ امروز هم به برکت انقالب
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از هوشیارترین هایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند .آقایان! مگر مردم نمی بینند که ما چگونه زندگی می کنیم؟ آن وقتی
که جوان حزباللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فالن وزارتخانه می رفت و به او می گفتند که چهقدر حقوق می خواهی،
می گفت این حرفها چیست ،مگر من برای حقوق آمدهام؟ اصرار می کردند که باالخره زندگی خودت و زن و بچهات
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باید بگردد؛ یک چیزی بگیر .به نظر شما اینها افسانه است؟ به نظرم اگر شما بروید در دنیا این را نقل کنید ،چنانچه کسی
وضع چند سال قبل ما را ندیده باشد ،خواهد گفت که افسانه است؛ ولی این واقعیت است .این رویداد ،در همین ایران و در
همین تهران و در همین وزارتخانههای ما اتفاق افتاد؛ یکی ،دو مورد هم نبود .نمایندهی مجلس ،وقتی اول بار به او حقوق
دادند ،خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دورهی اول نمایندگی مجلس ،شرمشان آمد و ننگشان کرد
که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟ برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می خوریم؛ فراموش نکنید ،آن را مردم
دیدند .نمی شود ما در زندگی ما ّدی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی
که خیلی شان از ا ّولیات زندگی محرومند .در این راه ،از خیلی چیزها باید گذشت .نه فقط از شهوات حرام ،از شهوات

حالل نیز باید گذشت  ...کمتر خرج کنیم ،کمتر بذل و بخشش بیجا کنیم ،کمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازیم.

من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقالبیم .یکی از شماها معلم بود ،یکی دانشجو بود ،یکی طلبه بود ،یکی منبری بود،
 . 1به دلیل وجود چنین زمینه هایی در جوانان است که رهبرانقالب اسالمی ،پیشرفت آینده کشور را متوقف بر حضور و تأثیرگذاری جوانان مؤمن ،متعهد ،انقالبی،
خردمند ،پرانگیزه و پرتالش در عرصه های اجرایی و فکری می دانند .برای مطالعه بیانات ایشان در این زمینه ،به پی نوشت ،3در انتهای همین فصل مراجعه فرمائید.
مسئولیت های
 . 2بدیهی است که اهمیت دادن به جوانان در مسئولیت های اجرایی نباید موجب غفلت از مشورت با افراد با تقوا و با تجربه ای شود که پیش از آنان در
ّ
اجرایی بوده اند.

همهمان اینطور بودیم؛ اما حاال مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم! مثل خانهی

اشراف خانه درست کنیم! مثل حرکت اشراف در خیابان ها حرکت کنیم! اشراف مگر
چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بود ،ولی ما ریشمان را گذاشتهایم،

همین کافی اســت!؟ نه ،ما هم «مترفین»]ثروتمندان مســت در خوشــگذرانی
[ می شویمَّ .
والل در جامعهی اســامی هم ممکن است «مترف» به وجود بیاید .از
آیهی شریفهی « َو إِذا أَ َر ْدنا أَ ْن ن ُ ْهل َِك َق ْريَ ًة أَ َم ْرنا ُم ْت َرفِيها َف َف َسقُوا فِيها»(اسراء )16 :بترسیم.
«تُرف»« ،فِسق» هم دنبال خودش می آورد  ...اگر مبلغی از مخارج دولت ،عبارت از
تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فالن مسؤول قضایی و فالن

مسؤول در بخشهای گوناگون دیگر باشد ،این جرم و خطاست  ...به حد ضرورت اکتفا

کنید و اندازه نگه دارید؛ اینها ما را از مردم دور می کند ،روحانیون را از مردم دور می

کند .روحانیون ،به تقوا و ورع و بی اعتنایی به دنیا در چشم ها شیرین شدند .بدون
ورع و بدون دورانداختن دنیا ،نمی شود در چشم ها شیرین ماند .مردم رودربایستی
ندارند؛ خدا هم با کسی رودربایستی ندارد».

(1370/5/23؛ دیدار با مسئوالن نظام)

 .2رهبرمعظم انقالب درباره اهمیت معنویت و خودسازی در عرصه جهاد سیاسی و
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فرهنگی می فرمایند« :به اعتقاد من بايستى مهمترين امر در ذهنتان اين باشد كه
ل كنيد و حقيقتاً به معناى واقعى كلمه از او كمك بخواهيد و از او استغاثه
به خدا توك 

اشخاص ما ،عجزهيى بيش نيستيم؛ اين عجز را بايستى به قدرت بىنهايت
كنيد.
ِ

پروردگار وصل كنيم ،تا بكلى آسيبناپذير شويم .من طهارت و صفاى شما را مىدانم؛

اما روز به روز بايد اين بيشتر بشود .توسالت و توجهاتتان را به پروردگار بيشتر كنيد.
نوافل مخصوصاً نافلهى شب وسيلهى مهمى است .شما ببينيد كه خداوندمتعال در
سورهى مزمل با پيامبر خودش چگونه حرف مىزند .بعد از آنكه او را به برخاستن در
ك َق ْو ًل ثَق ً
شب و تضرع در نيمهى شب امر مىكند ،مىفرمايد« :إِن َّا َس ُنلْقِي َعلَ ْي َ
ِيل؛
همانا ما به زودی سخن سنگینی به تو القاء خواهیم نمود(».مزمل )5 :البته قيام او با قيام
امثال ما فرق مىكند؛ طبعاً آن ثقلى كه بر دوش آن بزرگوار بود ،با ثقلهايى كه بر
دوش الغر و ضعيف ما هست ،فرق مىكند؛ به همان نسبت ،خود ما هم كوچك و

ضعيفيم و همان تمرين براى ما هم الزم است.
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من در زندگى اما م بزرگوارمان (رضوان اهلل تعالى عليه) اين را يافتم كه وقتى بار عظيمى بدون ســابقه
راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

بر دوش او قرار مىگرفت ،با اتصال و ارتباط معنوى و قلبى ،خودش را تقويت مىكرد .در اين
ً
معمول ايشان در ماه رمضان با كسى مالقات نمىكردند .من بعد از ماه رمضان كه ايشان
اواخر،

را زيارت مىكردم ،به وضوح مىديدم كه نورانىتر شــدهاند؛ به خاطر همين نورانيت بود كه
ً
معمول فصل ضعف و
ايشان تا آخرين ماه هاى عمرشان مثل كوه ايستاده بودند .سن پيرى
انحطاط جسمى و روحى در انسان است؛ ولى جوان از لحاظ روحى و جسمى هر دو قوى است؛

اما اين را بايستى به خداى متعال وصل كند ،تا در او هيچچيزى نفوذ نكند .بههرحال ،در اين

مبارزهى عظيمى كه در مقابل شماست و بايد آن را ادامه بدهيد ،من تقويت جانب معنوى را
واجب مىدانم».

(1370 /12 /12؛ ديدار با اعضاى كادر مركزى جنبش انقالبى حزب اهلل لبنان)

ایشان همچنین در بیانات دیگری ،جوانان را به تقویت بنیه های معنوی برای کسب آمادگی در

انجام کارهای بزرگ توصیه می فرمایند« :با ِر سنگينى بر دوش داريد و براى تحمل آن ،بنيهى
ك َق ْو ًل ثَق ً
معنوى قوىاى الزم است« .إِن َّا َس ُنلْقِي َعلَ ْي َ
ِيل؛ همانا ما به زودی سخن سنگینی به تو

القاء خواهیم نمود(».مزمل )5:حضرت حق ،به پيغمبر و عزيز و حبيب خودش كه برترين انسانها در
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طول تاريخ ،از ا ّولين و آخرين بود ،خطاب فرمود كه نماز شب را بخوان .نيمهشب برخيز ،ارتباط
ك َق ْو ًل ثَق ً
و اتّصال خود را مستحكم كن؛ چون كا ِر سنگينى در پيش دارى« .إِن َّا َس ُنلْقِي َعلَ ْي َ
ِيل»
تحمل اين بار ،سخت است .آنانى كه در وسط اين را ِه پردشمن و شيطان ،لرزيدند ،لغزيدند،
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منصرف شدند ،به دشمن پيوستند ،يا به آفات ديگر مبتال شدند ،اين جاى كارشان -معنويّت-
ن كم است؛ اما هميشه اين
عيب داشته است ...شما جوانيد؛ دلهاى شما نورانى است و تعلّقاتتا 
قات از اطراف به
طور نمىمانيد .اين سرمايه را امروز فراهم كنيد تا آن روز كه گرفتاري ها و تعلّ ْ
شما حمله كرد ،بتوانيد از آن ذخيرهى معنوى خود استفاده كنيد .من يقين دارم ،آن پيرمرد

نورانى ،معنوى ،عالم ،زاهد و عارف كه اين انقالب با دست تواناى او بنا ،غرس ،آبيارى و ميوه
توسلها را نداشت و آن دل
چينى شد ،اگر در جوانى ،آن راز و نيازها و آن عبادت ها ،تف ّكرها و ّ
ً
نمىشد...معمول پيرمردها،
مؤمن و نورانى در او پديد نمىآمد ،اين كارهاى بزرگ از او صادر
در زودتر از اين سن بازنشسته مىشوند و حال ادارهى زندگى شخصى خودشان را هم ندارند؛

اما امام(ره) در آن سن ،چنين بناى عظيم و توصيفناپذيرى را به وجود آوردند و در مقابل دشمن،

آنطور ايستادند كه انسان از شجاعت و پايدارى ايشان در مقابل حوادث و مصائب ،مبهوت

مىماند .در همين قم ،اوايل انقالب ،به مناسبتى ما خدمت ايشان رسيده بوديم .صحبتى شد و
«سيد احمد آقا» مطلبى را فرمودند كه درست و دقيق ،يادم نيست .اما مضمون
ايشان در بارهى ّ

آن اين بود كه «اگر اين احمد را بگيرند يا شكنجه كنند و يا بكشند ،من در باطن قلبم

تصبر كنم ».اين،
هم متزلزل نخواهم شد .نه اينكه بخواهم خودم را نگهدارم ،تظاهر و ّ
تعبير ايشان بود».

(1374 /09 /16؛ ديدار با روحانيون و طالب ايرانى و خارجى)

 .3ایشان در بیانیه گام دوم انقالب خطاب به جوانان می فرمایند« :ا ّما راه طیشده،

فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی
همت
است .دنبالهی این مسیر که به گمان زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با ّ
و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما «جوانان» طی شود .مدیران جوان ،کارگزاران

جوان ،اندیشمندان جوان ،ف ّعاالن جوان ،در همهی میدان های سیاسی و اقتصادی

و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دیــن و اخالق و معنویّت و عدالت ،باید
مسئولیت دهند؛ از تجربهها و عبرت های گذشته بهره
شانههای خود را به زیر بار
ّ

گیرند؛ نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را
الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند».

(1397/11/22؛ بیانیه گام دوم انقالب)

ایشان همچنین در بخش دیگری از این بیانیه حکیمانه ،فعال نمودن ظرفیت های بی

شمار طبیعی و انسانی موجود در کشور که با غفلت دست اندرکاران ،تاکنون بی استفاده
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یا کم استفاده مانده است ،را با وجود «همت های بلند» و «انگیزه های جوان و انقالبی»

ظرفیت ها دستنخورده
قابل تحقق می دانند و در ادامه می فرمایند« :بســیاری از ّ

«ظرفیت های استفادهنشدهی طبیعی و
مانده است .گفته شد ه است که ایران از نظر
ّ

انسانی» در «رتبهی ا ّول جهان» است .بیشک شما «جوانان مؤمن و پُرتالش» خواهید
توانست این «عیب بزرگ» را برطرف کنید .دههی د ّوم چشمانداز ،باید زمان تمرکز بر

ظرفیت های استفادهنشده باشد و پیشرفت
بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته و نیز ّ
(1397/11/22؛ بیانیه گام دوم انقالب)
کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد م ّلی ارتقاء یابد».

ایشان همچنین در این بیانیه ،نســخه عبور از چالش های اقتصادی را «اقتصاد
مقاومتی» می دانند که یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستههای
اقتصادی در درون دولت خواهند توانست آن را تحقق بخشند.

ایشان همچنین در بیانات دیگری در تشریح بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب

می فرمایند« :ما به یک حرکت عمومی به ســمت آن چشمانداز نیاز داریم؛ باید

یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ الب ّته این حرکت وجود دارد ،منتها بایستی

«انضباط» پیدا کند« ،سرعت» پیدا کند و پیشــرفتش به سمت آن چشمانداز
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راه حل مشکالت
کشور :دولت جوان
و حزب اللهی
دکتر علیرضا معاف

«محسوس» باشــد .این حرکت طبعاً با محوریّت «جوان متع ّهد» اســت؛ «جوان های

متع ّهد» ،محور این حرکتند  ...اینها هستند که اگر «متع ّهد» باشند ،می توانند در «نظام
مدیریّت کشور» یک تح ّول عظیمی را به وجود بیاورند...طبعاً اگر «نسل جوان» وارد عرصهی

مدیریّت شد ،و مدیران ارشد نظام از جملهی «جوان های متع ّهد» [شدند] -که من گفتم
«جوان های متع ّهد حزبال ّلهی» ،یعنی واقعاً باید «حزبال ّلهی» باشند؛ به معنای درست
کلمهی «حزباللّهی» -آن وقت آن حرکت عمومی کشور طبعاً «استمرار» پیدا می کند،
«سرعت» پیدا می کند و انجام می گیرد...بنابراین ،اگر چنانچه انشاءاهلل شما جوان ها با
این حرکت ها پیش بروید و زمینه را برای روی کار آوردن یک «دولت جوان و حزبال ّلهی»

غصههای
آماده کنید ،بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانیهای شما و دغدغههای شما و ّ
غصهها هم الب ّته فقط مخصوص شماها نیست».
شما پایان خواهد پذیرفت؛ این ّ

دیدار با جمعی از دانشجویان)
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(1398/3/1؛

