
 مجموعه ای که پیش روی شما است تحلیل برخی رویداد های مهم است 
که محور های آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و 
صاحب نظران این عرصه تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و 

نگارش می گردد. 
شده  ارائه  مطالب  که  است  این  بر  گران  تحلیل  و  نویسندگان  تالش  
نزدیک ترین تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد 

و مورد توجه و استفاده سخنرانان برای طرح در منابر قرار گیرد. 
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این 

مجموعه ارسال نمائید. 
معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم

تلفن : 88960430
نمابر : 89780313

info@eheyat. com : پست الکترونیک
شماره پیامک : 6600099755
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چکیده
دولت سیزدهم با ریاست جمهوری آیت اهلل رئیسی، در سخت ترین شرایط اداره 
کشور را بر عهده می گیرد. گرچه انقالب اسالمی یک چله پر افتخار را پشت سر 
گذاشته و اینک دهه پنجم را با حفظ تمامی مبانی، اصول، اهداف، آرمان ها 
و شعارهای خود سپری می کند، اما هیچگاه مشکالت کشور و نارضایتی های 
عمومی به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی در این حد و اندازه نبوده 
است. تورم بسیار باال، افزایش افسانه وار نقدینگی، کسری بودجه دولت،  لشکر 
بیکاران، وضعیت نامناسب بورس، شکاف های طبقاتی، افزایش جمعیت زیر 
خط فقر در کشور، وجود فساد های شبکه ای در سیستم های بانکی، گمرک 
و شرکت های دولتی، در مجموع شرایطی را پدید آورده که با تمرکز دشمنان 
بر این مشکالت و نابسامانی ها و تشدید جنگ شناختی و عملیات روانی 
نارضایتی های عمومی به باالترین سطح خود رسیده و سرمایه اجتماعی 
نظام به شکل جدی آسیب دیده است. در چنین شرایطی دشمنان به صورت 
هدفمند ایجاد یاس و نا امیدی و سلب اعتماد عمومی از مسئولین نظام 
اسالمی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده، بر ایجاد بدبینی مردم 
نسبت به آینده و بی اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولین تمرکز کرده اند. با 
توجه به وجود چنین شرایطی در کشور و رویکردهای فرصت طلبانه دشمنان 
نسبت به این شرایط است که رهبرحکیم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم، از 
جهاد امیدآفرینی به عنوان اصلی ترین جهاد در شرایط کنونی یادکردند و بر آن 
کید نمودند. نظر به اینکه سیاست های نادرست دولت یازدهم و دوازدهم در  تا
کره با آمریکا، سهم باالیی در پدیدایی  راستای حل مشکالت کشور از طریق مذا
ک دارد، دولت آیت اهلل رئیسی باید با اتخاذ سیاست های  این وضعیت خطرنا
درست و رویکردهای انقالبی و تحول آفرین، ایجاد امید در جامعه و بازسازی 

اعتماد عمومی را، از اولویت های اصلی خود را قرار دهد.
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مقدهم
جمهوری اسالمی به عنوان تنها نظام دینی و والیی در عصر حاضر، با پشتوانه های 
مستحکم مردمی به صورت معجزه آسا، توانسته با مقاومتی بی نظیر در برابر جبهه 
استکبار با محوریت آمریکا، به قدرت منطقه ای تبدیل و در آستانه تبدیل شدن به قدرت 
بین المللی قرار گرفته است. آمریکا به عنوان اصلی ترین دشمن انقالب اسالمی و منبع و 
عامل اصلی تهدید جمهوری اسالمی طی ۴۲ سال گذشته اینک روند افول قدرت را طی 
می کند. و متحدین این کشور همانند رژیم صهیونیستی و دولت های مرتجع در منطقه 
همانند رژیم آل سعود، دچار تزلزل شده و جبهه مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیا، 
در حال کسب قدرت روز افزون است. طی ۴۲ سال گذشته، دشمنان برای شکست 
انقالب اسالمی و متوقف کردن حرکت رو به جلوی جمهوری اسالمی، از هرابزار و امکانی 
استفاده کرده لکن در تمامی موارد ناموفق بودند. در سال های اخیر دشمنان، بر آسیب 
رساندن به پشتوانه های مردمی نظام اسالمی تمرکز راهبردی کرده، در همین راستا 
تحریم های فلج کننده را تشدید، شبکه نفوذ در داخل کشور را تقویت و با عملیات سنگین 
روانی و جنگ شناختی از طریق توسعه شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی 
تالش می کند با افزایش مشکالت کشور و مردم، ضمن دامن زدن به نارضایتی های 
کم کردن یاس، بدبینی و بی  عمومی نسبت به شرایط، روح امید را از ملت گرفته و با حا

اعتمادی در جامعه، پشتوانه های مردمی نظام را به حداقل برسانند. 
تصور دشمنان آن است که با افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی در ایران، مردم 
نسبت به کارآمدی نظام دینی دچار تردید شده، از این طریق می تواند جمهوری اسالمی 
را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازند. بسیار روشن است که استمرار و ماندگاری 
انقالب اسالمی و دوام جمهوری اسالمی و پیشروندگی انقالب تا تحقق آرمان تمدن 
سازی، بدون پشتوانه های مردمی، امری غیر ممکن است. مردم به معنای واقعی کلمه 
در صورتی در صحنه های دفاع از انقالب و نظام به صورت جدی حضور خواهند داشت 
که، اوالً نسبت به آینده روشن، امیدوار باشند و ثانیاً نسبت به نظام و مسئولین آن اعتماد 
داشته باشند. بنابراین در شرایطی که دشمنان برای گرفتن پشتوانه های مردمی نظام، 
امید و اعتماد مردم را نشانه رفته اند، هیچ اولویتی برای مسئوالن کشور و از جمله دولت 

 در شرایطی که 
دشمنان برای 
گرفتن پشتوانه های 
مردمی نظام، امید 
و اعتماد مردم را 
نشانه رفته اند، 
هیچ اولویتی برای 
مسئوالن کشور 
و از جمله دولت 
آینده، باالتر از 
))امیدآفرینی(( و 
))اعتمادسازی(( 
نیست
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آینده، باالتر از ))امیدآفرینی(( و ))اعتمادسازی(( نیست. در این نوشتار، چرایی 
و چگونگی امیدآفرینی و اعتماد سازی  از سوی دولت آیت اهلل رئیسی به اختصار 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
چیستی و چرایی امید آفرینی

 امید و امیدواری الزمه حیات و حفظ بنیان های حیات مادی و معنوی در هر 
گر امید به پاداش مادی و معنوی و آینده ای بهتر، از زندگی  جامعه ای است. ا
بشر رخت بر بندد تمامی انگیزه های تحرک آفرین برای انجام فعالیت های 
فردی و اجتماعی او نیز از بین می رود. امید و امیدواری یکی از ضرورت های 
زندگی انسان ها و از شروط الزم برای پیشرفت هر جامعه ای به شمار می آید. 
عبارت ساده ))آدمیان به امید زنده اند((، یک عبارت کامالً درست است. امید 
معادل فارسی واژه ))رجاء(( در عربی است و یک حالت نفسانی می باشد که فرد 
امیدوار را به تالش جدی برای رسیدن به آنچه مطلوب می داند، وا می دارد. در 
حقیقت هدف امید، زندگی موفق تر، پربارتر، پیشرفته تر و کیفی تر و رهایی از 

مشکالت و غم و اندوه است. 
جامعه امیدوار، ملت امیدوار و مردم امیدوار، یک جامعه، ملت و مردم با نشاط 
و پرتحرک برای ساختن آینده بهتر می باشند. بنابراین امیدواری اجتماعی، 
یعنی در انتظار آینده ای روشن بودن است که عموم افراد جامعه برای تحقق 

آن به صورت مستمر تالش می کنند. 
حضرت امام خمینی )ره( با ایجاد امید در مردم برای ساختن آینده ای بهتر، آنان 
را به قیام در راه خدا فرا خواندند و نتیجه آن تالش مردم  برای پیروزی انقالب 
اسالمی، رهایی کشور از چنگال آمریکا، رسیدن به استقالل و عزت ملی شد. در 
پرتو همین امیدواری اجتماعی در ایران، مردم انقالب اسالمی را با وجود همه 
توطئه ها، فتنه ها، فشارها و سختی ها، حفظ کرده و به این نقطه رسانده اند. 
اما اینک سوگمندانه باید گفت، به دالیل مختلف از جمله کارهای دشمنان 
گاه و سوء مدیریت ها و ضعف عملکرد ها و سودجویی های  گاه و دوستان ناآ آ
عناصر فرصت طلب، بخشی از جامعه اسالمی و انقالبی ما، امید خود به آینده 

روشن و پرافتخار را از دست داده است. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری 
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در۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار گردید که دشمنان بسیار تالش کردند تا با ایجاد یاس 
و ناامیدی بیشتر نظام را دچار چالش های اساسی بکنند. در بسیاری از نظرسنجی های 
انجام شده در انتخابات ۱۴۰۰ بسیاری از کسانی که اعالم کرده بودند در انتخابات شرکت 
نخواهند کرد، دلیل آن را نارضایتی از وضع موجود و ناامیدی نسبت به بهبود شرایط 
خصوصا از نظر اقتصادی و معیشتی اعالم کرده بودند. البته تصور دشمنان این بود که با 
توجه به حجم مشکالت در کشور و عمق نارضایتی های عمومی، مشارکت در انتخابات 
۲۸ خرداد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود و جمهوری اسالمی با بحران مشروعیت و 
مقبولیت مواجه شده و از درون دچار مشکل می شود. هرچند این برآورد دشمنان و 
مخالفین غلط از آب درآمد و مردم با وجود هم مشکالت و شرایط کرونایی یک حماسه 
بزرگ را خلق کردند، لکن نارضایتی ها و ناامیدی ها برای حرکت انقالب تمدن ساز، یک 

سم مهلک است و باید حتماً در پرتو کار و تالش به آن پایان داد. 

چیستی و چرایی اعتمادسازی
 سرمایه اجتماعی، ارزشمندترین سرمایه هر نظام سیاسی به شمار می آید و معموالً 
نظام های سیاسی با کمک همین سرمایه اجتماعی، موانع را از سر راه پیشرفت برداشته، 
کثری برده، با حفظ وحدت و انسجام  تهدیدها را خنثی نموده، از فرصت ها بهره حدا
داخلی بر مشکالت غلبه کرده و اهداف ملی را تحقق می بخشند. هرگاه هر نظام سیاسی 
گون  با از دست دادن سرمایه اجتماعی یا فروریختن آن مواجه گردد با چالش های گونا

مواجه می شود.
 برهمین اساس دشمنان یک نظام سیاسی، تالش می کنند تا با تضعیف سرمایه اجتماعی 
آن نظام سیاسی، زمینه ها و مقدمات فرو پاشی اش را فراهم سازند. اعتماد عمومی به 

 در سال های اخیر دشمنان، بر آسیب رساندن به پشتوانه های مردمی نظام اسالمی تمرکز راهبردی 
کرده، در همین راستا تحریم های فلج کننده را تشدید، شبکه نفوذ در داخل کشور را تقویت و 
با عملیات سنگین روانی و جنگ شناختی از طریق توسعه شبکه های ماهواره ای و شبکه های 

اجتماعی تالش می کند با افزایش مشکالت کشور و مردم، ضمن دامن زدن به نارضایتی های عمومی 
نسبت به شرایط، روح امید را از ملت گرفته و با حاکم کردن یاس، بدبینی و بی اعتمادی در جامعه، 

پشتوانه های مردمی نظام را به حداقل برسانند. 
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یک نظام سیاسی، مهم ترین عامل و تولید سرمایه اجتماعی برای آن نظام 
سیاسی به حساب می آید.

 اعتماد مردم به مسئوالن، دولتمردان و کارگزاران، باالترین سرمایه اجتماعی 
محسوب می شود. در نقطه مقابل بی اعتمادی، سوءظن و بدبینی عمومی 
نسبت به مسئوالن، دولتمردان و کارگزاران، عامل اصلی در از دست دادن 

سرمایه اجتماعی به حساب می آید.
 به طور قطع سرمایه اجتماعی نظام اسالمی در ۴۲ سال گذشته، نقش اصلی را 
در حفظ این نظام، پیشبرد امور، خنثی سازی توطئه و غلبه بر مشکالت داشته 
است. به همین دلیل در سال های گذشته، دشمنان بسیار تالش کردند تا از 
طریق ایجاد بدبینی در بین مردم نسبت به نظام اسالمی و مسئوالن آن، سرمایه 
نظام را کاهش بدهند و متاسفانه تا حدودی هم موفق شدند. فتنه ۸۸ یکی 
از رویدادهای تلخ سال های گذشته بود که ضربه مهلکی بر اعتماد عمومی 
نسبت به نظام اسالمی وارد ساخت. فتنه ای که به تعبیر دقیق مقام معظم 
رهبری، دشمنان برای پدیدآیی آن ۲۰ سال کار کرده بودند. حقوق های نجومی 
عده ای از مسئوالن و کارگزاران نظام، پاداش های میلیاردی، تسهیالت ویژه، 
سوء استفاده ها و شکل گیری باندهای فساد و غیره، هر کدام به نوعی در این 
سال ها به اعتماد عمومی آسیب وارد کرده و به سرمایه اجتماعی نظام اسالمی 

صدمه جدی زده است. 
گویند، همه  که به راحتی می  کسانی پیدا می شوند  وقتی دربین مردم، 
کس به فکر مردم نیپست، این معنایش بی  مسئوالن دزد هستند و هیچ 
اعتمادی این افراد نسبت به مسئولین است. البته در مواردی هم، این بی 
اعتمادی بر اساس یک احساس نادرست و غیر واقعی به دلیل نداشتن اطالعات 
صحیح و یا انتشار اخبار و تحلیل های نادرست از سوی دشمنان در جامعه 
است. به عنوان نمونه در حالی که حضور جمهوری اسالمی در سال های اخیر در 
منطقه، برای مبارزه با تروریسم و خنثی سازی تهدیدات علیه امنیت ملی انجام 
گرفته و آرامش و امنیت فعلی ایران به برکت همین مجاهدت ها و رشادت های 
شهدای مدافع حرم می باشد، ولی دشمنان در تبلیغات خود این موضوع را به 
گونه ای  دیگر تحلیل و از آن با عنوان ماجراجویی و هزینه کردن پول های ملت 
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ایران در دیگر کشورها یاد می کنند. بدیهی است کسانی که این تحلیل را باور کنند نسبت 
به مسئوالن جمهوری اسالمی بدبین و بی اعتماد شده، مشکالت خود و کشور را ناشی 
از این ماجراجویی های منطقه ای قلمداد می کنند که نه تنها برای مردم ایران سودی 

نداشته، بلکه خسارت بار هم بوده است. 
در مواردی هم، نوع تصمیم گیری ها و نتایج و پیامدهای این تصمیم گیری ها از 
سوی دولتمردان و سازمان های حکومتی، به دلیل خسارت های فراوان برای مردم، 
آسیب های جدی به اعتماد عمومی وارد می سازد. اعتماد عمومی ممکن است در یک 
گاه و در یک حادثه و اتفاق کاهش جدی پیدا کند. به  دوره طوالنی شکل بگیرد اما به نا
عنوان مثال در یک سال گذشته کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه در ایران و متضرر 
شدن یک جمعیت چند ده میلیونی، به اعتماد عمومی آسیب جدی زد. برخی از مردم 
در تحلیل ضرر خود، مسئوالن دولتی را متهم به بی صداقتی کرده، معتقدند دولت و 
شخص رئیس جمهور با دعوت مردم به سرمایه گذاری در بورس و سپس خالی کردن 
جیب مردم، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد. جدای از اینکه آیا این تحلیل 
درست می باشد یا خیر، اما عمالً به بی اعتمادی در بخشی از جامعه نسبت به نظام و 

دولت منجر می شود.
دالیل نا امیدی و بی اعتمادی

 برای امیدآفرینی و اعتماد سازی در جامعه کنونی ایران از سوی دولت سیزدهم با ریاست 
آیت اهلل رئیسی، باید دالیل و عوامل پدیدایی نا امیدی و بی اعتمادی عمومی مورد توجه 
قرار گیرد. بدون توجه به این دالیل و عوامل و همچنین زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 
گر  سیاسی و اقتصادی این دو ناهنجاری خسارت بار، نمی توان با آن مبارزه کرد. البته ا
در جامعه ای ناامیدی بر امیدواری اجتماعی و بی اعتمادی بر اعتماد عمومی غلبه کند، 
این وضعیت می تواند محصول مجموعه ای از عوامل و مشکالت و نابسامانی های روی 
هم انباشته شده باشد. عوامل و مشکالتی که در گذر زمان و یک دوره طوالنی پدید آمده 
و این وضعیت خسارت بار را در جامعه پدید آورده است. بنابراین، همانطور که نا امیدی 
و بی اعتمادی یک شبه پدید نیامده، یک شبه هم نمی توان روح امیدواری اجتماعی 
کم کرد. اما در این میان،  و اعتماد عمومی را در حد مطلوب و یا قابل قبول در جامعه حا
روندها بسیار مهم است. آیا روندهای موجود، روند افزایش نا امیدی و بی اعتمادی، 
یا برعکس روند افزایش امیدواری و اعتماد سازی است؟ در دولت آقای روحانی طی 



37

1111
مرداد ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

۸ سال گذشته، متاسفانه به دالیل مختلف، روند ها به صورت نگران کننده، 
روند کاهش امید و افزایش بی اعتمادی عمومی بود و به همین دلیل در دوره 
ایشان، سرمایه اجتماعی نظام به شدت آسیب دید. برای ایجاد تغییر در این 
روندها یاس آفرین و اعتماد سوز، باید به دالیل توجه کرد و با اهتمام و جدیت 

این روندها را تغییر داد. 
بعضی از دالیل و عوامل مهم ایجاد کننده نا امیدی و از بین برنده اعتماد 

عمومی عبارت است از:
1-  صادق نبودن مسئوالن با مردم

که به  کارگزاران در صحبت با مردم و وعده هایی  گر دولتمردان و   ا
مردم می دهند صادق نباشند، دیر یا زود مردم متوجه این بی 
صداقتی و عدم سالمت می شوند، این عامل نقش باالیی در پدیدایی 
بی اعتمادی عمومی در جامعه نسبت به نظام و مسئولین ایفا می کند.

کارآمدی و ضعف مدیریت  2- نا
گر دولتمردان و کارگزاران به مردم وعده حل مشکالت را بدهند ولی در  ا
عمل، ناتوان از حل مشکالت به هر دلیلی باشند، به مرور زمان مردم 

ناامید و بی اعتماد می شود.
3- خاصه خواری و رانت خواری 

گر دولتمردان و کارگزاران، از موقعیت خود سوء استفاده کرده و برای  ا
خود، یا قوم و قبیله و باند خود، مسیر رانت خواری و خاصه خواری را در 
پیش گیرند، نا امیدی و بی اعتمادی در جامعه افزایش پیدا می کند.

4-   افزایش مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم انتظار دارند دولت برای زندگی متعارف و آبرومندانه آنان، 
امکانات اولیه را فراهم ساخته و نگذارد مردم تحت فشارهای سنگین 
گر به هر دلیلی در جامعه، روز به روز  اقتصادی و معیشتی قرار گیرند. ا
تورم باال برود، اجناس گران و یا کمیاب گردد، بیکاری افزایش یابد و 
هزینه های زندگی افزایش یابد و برعکس درآمدها پایین بیاید و قدرت 
خرید کم شود، نتیجه چنین وضعیتی افزایش ناامیدی و بی اعتمادی 

خواهد بود.
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5-   افزایش فساد، فقر، تبعیض و بی عدالتی
گر حکومت از نظر مردم در مبارزه با فساد، فقر، تبعیض و بی عدالتی، غیر معتقد،   ا
ناتوان و یا ضعیف ارزیابی  شود و به همین دالیل در جامعه، روند فساد، فقر، 
تبعیض و بی عدالتی افزایشی باشد، به طور قطع در این شرایط، روند نا امیدی 

و اعتماد سوزی هم افزایشی خواهد بود.
6-  بی اطالعی مردم از موفقیت ها و پیشرفت ها

چنانچه دولت و دستگاه ها کارهای ارزشمندی را انجام دهند ولی مردم از آن 
مطلع نباشند، آن هم در شرایطی که مردم گرفتار مشکالت هستند، خود همین 
بی اطالعی نقش موثری در نا امیدی مردم و بی اعتماد شدن آنان نسبت به 

مسئوالن دارد.
7-  جنگ شناختی دشمنان و جریان تحریم 

دشمنان، ضد انقالب و مخالفین، برای نا امید ساختن مردم و ایجاد یاس در 
کنی، سیاه نمایی، کوچک  جامعه و کاهش اعتماد عمومی، از طریق دروغ پرا
شمردن دستاوردها و برجسته سازی مداوم مشکالت و بزرگنمایی ضعف ها و 
آسیب ها، نقش بسیار مهمی در ایجاد ناامیدی و از بین بردن اعتماد عمومی 
دارند. جریان تحریف هم با تحلیل های غلط و اخبار نادرست، همواره در جامعه 

یاس آفرینی کرده و به اعتماد عمومی آسیب می زند.
 راه کارهای مهم امیدآفرینی و اعتمادسازی

 هرچند دولت آیت اهلل رئیسی در سخت ترین شرایط تشکیل می شود و کشور از جهات 
مختلف با مشکالت جدی مواجه است، لکن برای عبور از این وضعیت بن بست وجود 
ندارد و با اخالص و توکل، با کار و تالش و مجاهدت شبانه روزی و با اتخاذ سیاست ها و 
رویکردهای درست، می توان دولت سیزدهم را به یک دولت تحول گرا و تحول آفرین 
در همه حوزه ها تبدیل کرد. به طور قطع مردم با مشاهده اولین اقدامات تحولی و آثار 
آن نسبت به آینده امیدوار و اعتماد آنان نسبت به مسئولین افزایش می یابد. همانطور 
که اقدامات تحولی آیت اهلل رئیسی در قوه قضاییه، موجب شد تا مردم نسبت به قوه 
قضاییه و شخص ایشان امیدوار شوند و در انتخابات به او اعتماد کنند، به طور قطع 
تداوم این اقدامات تحولی به صورت همه جانبه در دولت سیزدهم، می تواند شرایط 

افکار عمومی را نسبت به نظام جمهوری اسالمی تغییر دهد. 
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بخشی از این اقدامات تحولی عبارت است از:
 تشکیل یک دولت و کابینه تحول آفرین صادق الوعد با قضاوت عمومی.۱. 

 اتخاذ رویکردهای مدیریتی جهادی و انقالبی با کار شبانه روزی.۲. 
  پایان بخشی جدی و واقعی به تمامی خاصه خواری ها و رانت خواری ها ۳. 

در دولت.
  مبارزه جدی و بی امان با تمام مظاهر فساد دولتی و ریشه کنی آن با ۴. 

همکاری با قوه قضائیه.
  حل مشکالت معیشتی مردم از طریق کنترل بازار و ثبات بخشی ۵. 

به قیمت ها. 
 رونق بخشی به تولید با پشتیبانی های واقعی از تولید و رفع موانع از جمله 	. 

مبارزه جدی با کاالی قاچاق و جلوگیری از واردات هر آنچه امکان تولید 
در داخل دارد. 

 ساماندهی به بازار سرمایه و ایجاد مکانیزم ها و ساز و کارهای مناسب 	. 
برای تضمین سرمایه مردم. 

رونق بخشی به بخش تولید مسکن با طرح های مناسب و ایجاد ثبات در . ۸
بازار مسکن.

توجه به حقوق عامه در تمامی زمینه ها با کمک قوای دیگر.. ۹
گزارش مستمر و صادقانه به مردم از کارهای انجام شده و بیان دالیل . ۱۰

مشکالت موجود.
 به طور قطع چنانچه دولت سیزدهم، موارد دهگانه مذکور را به صورت جدی 
کشور در مسیر حل  و عملی به صورت هوشمندانه مورد توجه قرار دهد، 
مشکالت و معضالت به حرکت درآمده، امیدواری اجتماعی و اعتماد عمومی 

روند افزایشی پیدا می کند.



37
جمهوری 1400 ریاست  انتخابات 
ایپم اه ، آموزه اه و دستاورداه

رضا داوری



37

1515
مرداد ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

چکیده
کم بر پیام و سخنرانی رهبر معظم انقالب درباره انتخابات ریاست   روح حا
جمهوری سیزدهم » حماسه دیدن« رویدادی است که در ۲۸ خرداد اتفاق 
کام  افتاده است؛ حماسه ای که درآن اردوگاه وسیع تحریم گران انتخابات نا
کارآمدی های  ماندند و مردم علی رغم تخریب ها و ناامیدسازی ها، مشکالت و نا
اقتصادی و کرونا ، به پای صندوق رأی آمدند و آراء خود را به صندوق ها ریختند. 
اعتماد مردم برای تغییر وضع موجود به جریان انقالبی، بخشی دیگر از این 
حماسه بود. معتبر بودن گفتمان انقالب در جامعه برای حل مشکالت وامید 
آفرینی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی جریان انقالبی شد و علی رغم تحرکات 
دشمن جهت کم رونق شدن انتخابات، رئیس جمهور منتخب با رأی نسبتا 

باالیی راهی پاستور شد.
 برخالف ادعاهای مدعیان اصالح طلبی که همواره خود را نماینده گرایش 
کثریت مردم معرفی می کردند، این انتخابات نشان داد که آنها تقریبا اقبال  ا
عمومی مردم را از دست داده اند به گونه ای که اوال از آرای باطله شکست 
خوردند و ثانیا توسط خود مردم در پای صندوق های رأی رد صالحیت شدند.
آمریکا، انگلیس و اسرائیل، به واسطه انتخاب آقای رئیسی و پیش بینی روی 
کار آمدن دولتی باانگیزه و انقالبی، ضربه کم نظیری از ملت ایران خورده اند. 
کنون تقال می کنند حقیقت  کامی  در مأموریت اول، ا اما پادوهای آنها پس از نا

پیروزی بزرگ ملت ایران و شکست سهمگین دشمنان او را تحریف کنند.
موضوع کاهش مشارکت را در انتخابات ۱۴۰۰ باید درست روایت کرد. از تأثیر 
کز نظرسنجی که بگذریم،  حداقل ده درصدی کرونا بر اساس پیش بینی همه مرا
بسیاری از مردم چند سال است با نتایج سوءمدیریت برخی دولتمردان، 
دست و پنجه نرم می کنند. در واقع کشور همزمان با تحریم دشمن، گرفتار 

سوءمدیریت داخلی بوده است.
 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور ۲۹ میلیونی، مشارکت 
۴۹ درصدی و رای ۲	 درصدی آیت اهلل رئیسی، تبدیل به خلق حماسه ای دیگر 
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در تابلو افتخارات ملت بزرگ ایران شد.
 »انتخابات« همچون هر پدیده سیاسی دیگر، آغاز و سرانجامی دارد، اما آنچه در اذهان و 
اوراق تاریخ باقی می ماند و به آن معنا می بخشد، تصویرسازی ها و روایت هایی است که 
توسط نخبگان و رسانه ها از این پدیده صورت می پذیرد چرا که پس از هر رخداد سیاسی، 
ک ها از آن آغاز می شود و این بازیگران  رقابت و جدالی میان خوانش ها و روایت ها و ادرا
سیاسی هستند که تالش دارند برداشت خود را به عنوان تصویر واقعی از آن رخداد ارائه 

نمایند.
الف- پیام های انتخابات 1400

 درباره پیام ها، آموزه ها، دستاوردها و عبرت های انتخابات سیزدهم نیز تحلیل و 
تفسیرهای مختلفی ابراز شده اما بدون تردید دقیق ترین ارزیابی از این اتفاق بزرگ توسط 
رهبر معظم انقالب ، فردی که شناختی جامع و عمیق از رفتار سیاسی ملت ایران دارد، 
ارائه شده است. تاملی بر کلیدواژه های استفاده شده در بیانات رهبر انقالب، گواهی بر 

عظمت خلق حماسه ای دارد که توسط ملت ایران رقم خورده است.
کنون در قالب یک پیام تبریک و همچنین یک سخنرانی به تحلیل  رهبر معظم انقالب تا
کم بر پیام و سخنرانی رهبر معظم  انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری پرداخته  اند. روح حا
انقالب درباره انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم » حماسه دیدن« رویدادی است که در 
کام  ۲۸ خرداد اتفاق افتاده است؛ حماسه ای که درآن اردوگاه وسیع تحریم گران انتخابات نا
کارآمدی های اقتصادی و  ماندند و مردم علی رغم تخریب ها و ناامیدسازی ها، مشکالت و نا

کرونا به پای صندوق رأی آمدند و آراء خود را به صندوق ها ریختند. 
 معظم له در فردای انتخابات و در پیام تبریک و تشکر از حضور مردم می فرمایند: » ملت 
بزرگ و سربلند ایران! حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه ی 
که هریک به گونه ای  درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه ی عواملی 
کز  می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز اجتماعات شما در مرا
رأی گیری در سراسر کشور، نشانه ی آشکاری از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده ی بیدار بود.”
همچنین در دیدار هفتم تیرماه، با رییس قوه قضاییه و مدیران این دستگاه، بار دیگر 
در تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آن را یک » حماسه« خواندند و فرمودند: » این 
که چشم به انتخابات ایران  انتخابات حقاً و انصافًا یک حماسه بود و تحلیلگرانی 

داشتند، فهمیدند چه اتفاق مهمی رقم خورد.”
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حماسی بودن حضور مردم، عصاره روایت رهبرى از انتخابات ۱۴۰۰ است. طبعا 
حماسه در هر زمان به اقتضاى شرایط خاص خود اتفاق می افتد. با این نگاه 

انتخابات را می توان حماسه نامید زیرا:
اوال- این انتخابات در زیر سهمگین ترین تهاجم رسانه اى دشمن انجام شد. 
توجه دنیا به خصوص استکبار جهانی به انتخابات ایران بی نظیر بود. به 
جرأت می توان میزان توجه جهانی به انتخابات ایران را در تراز توجه جهانی 
به انتخابات در کشورهاى بزرگ دنیا دانست.  ۲۸ خرداد نمادی از روز جنگ 
احزاب بود زیرا تمام کفر و نفاق و یهود و نظام سلطه با تمام توان و امکانات و 
قابلیت هابه صحنه آمده بودند تا از شرایط اعتراضی جامعه در آستانه انتخابات 
کارآمدی کارگزاران اجرایی کشور بود، نهایت استفاده را  که معلول عملکرد و نا
برای تحریم مشارکت اتخاذ کنند، اما ملت ایران با مشارکت ۲۹ میلیونی ، باطل 

السحرسناریوی تحریم کنندگان شد.
این انتخابات در حالی برگزار شد که مردم و کشور همزمان با چند رویداد و 

موضوع مواجه بودند.
کثری آمریکا ۱- اعمال و تداوم سیاست فشار حدا

کارآمدی غربگرایان در دولت دوازدهم ۲- نا
۳- جنگ روانی دشمنان و بدخواهان برای تحریم انتخابات و کاهش مشارکت

۴- همه گیری بیماری کرونا به ویژه در موج چهارم
گیر مردم از وعده های دروغ و عملی نشده برخی  ۵- گله مندی و دلخوری فرا

کارگزاران اجرایی
	- شرایط بد معیشتی با باالترین نرخ تورم طی هفتاد و پنج سال اخیر

	-  اختالل در فرآیند اخذ رای در هنگام برگزاری انتخابات
کارآمدان و مدیران ضعیف و منفعل  در واقع، مردم در انتخابات ۱۴۰۰، حساب نا
را که بخشی از آنها مرهون انتخاب نادرست گذشته بودند را با انتخاب درست 
جبران کردند و به عدم مشارکت و قهر با صندوق یک » نه« بزرگ گفتند تا حساب 

کارآمدان جدا کنند. اصل انقالب را از حساب نا
ثانیا- این انتخابات از آن جهت حماسه بود و به تعبیر رهبر عزیزمان؛ »باید 
ک سایید »چون مردم با رای خود  سجده سپاس و شکرگزاری از خداوند به خا

در واقع، مردم در 
انتخابات 1400، 

حساب ناکارآمدان و 
مدیران ضعیف و 

منفعل را که بخشی 
از آنها مرهون انتخاب 

نادرست گذشته 
بودند را با انتخاب 

درست جبران کردند 
و به عدم مشارکت و 

قهر با صندوق یک 
» نه« بزرگ گفتند 

تا حساب اصل 
انقالب را از حساب 

ناکارآمدان جدا کنند.
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مجموعه ای از جبهه رقیب و معارض همچون سلطنت طلبان، منافقین، تجزیه طلبان، 
جریان انحراف،جریان فتنه، سازشکاران، تقی زاده های داخلی، غرب پرستان، را در یک 
روز و با کمترین هزینه به نابودی و اضمحالل کشاندند تا به فرموده رهبر معظم انقالب در 
صبح روز ۲۸ خرداد و در اولین دقایق شروع رای گیری؛ »ملت از این انتخابات و انتخاب 

خیر خواهد دید«.
ثالثا- این حماسه را باید در رویدادهاى قبل، حین و پس از انتخابات دید. از جمله در 
رویدادهاى پسینی که در نوع مواجهه کاندیداها و رئیس جمهور مستقر می توان دید. به 
عبارت دیگر »فرداى انتخابات آمریکا« و »فرداى انتخابات ایران« قابل مقایسه، تحلیل 

و بررسی است.
 در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، از فرایند ثبت نام، تایید 
صالحیت ها، تبلیغات، مناظره ها، رای گیری تا اعالم نتایج و معرفی کاندیدای پیروز با 
کمترین تنش و ناامنی همراه بود و علیرغم همه طراحی ها و تهدیدهای دشمنان خارجی 
و ایادی داخلی شان، انتخابات را در امنیت و آرامش کامل برگزار کردیم اما در آمریکا شاهد 
شورش ها، اعتراضات خیابانی و حمله به کاخ سفید و کنگره و حضور ماموران پلیس و 
اف بی آی تا هفته های پس از اعالم نتایج بودیم اما در ایران چند روز پس از انتخابات، 
تصاویری از دیدار و هم اندیشی نامزدهای انتخابات با رئیس جمهور منتخب را مشاهده 

می کنیم. 
 رابعا- اعتماد مردم برای تغییر وضع موجود به جریان انقالبی ، بخشی دیگر از این حماسه 
بود. معتبر بودن گفتمان انقالب در جامعه برای حل مشکالت و امید آفرینی باعث ارتقای 
سرمایه اجتماعی جریان انقالبی شد و علی رغم تحرکات دشمن جهت کم رونق شدن 

انتخابات، رئیس جمهور منتخب با رأی نسبتا باالیی راهی پاستور شد.
خامسا- برخالف ادعاهای مدعیان اصالح طلبی که همواره خود را نماینده گرایش 
کثریت مردم معرفی می کردند، این انتخابات نشان داد که آنها تقریبا اقبال عمومی مردم  ا
را از دست داده اند به گونه ای که اوال از آرای باطله شکست خوردند و ثانیا توسط خود 

مردم در پای صندوق های رأی رد صالحیت شدند.
  آمریکا، انگلیس و اسرائیل، به واسطه انتخاب آقای رئیسی و پیش بینی روی کار آمدن 
دولتی باانگیزه و انقالبی، ضربه کم نظیری از ملت ایران خورده اند. اما پادوهای آنها پس از 
کنون تقال می کنند حقیقت پیروزی بزرگ ملت ایران و شکست  کامی  در مأموریت اول، ا نا
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کنند. حتما میزان مشارکت و تحلیل علل  سهمگین دشمنان او را تحریف 
نوسان آن مهم است و باید آسیب شناسی شود. اما مهم ترین اتفاق انتخابات، 
شکست اردوگاه دروغی است که به مدت چند ماه، در حال اجرای سنگین ترین 
عملیات روانی برای تمدید »مدیریت منفعل نسبت به غرب« و ممانعت از 

انتخاب رئیس جمهور انقالبی بود. 
ب-دستاوردهای انتخابات 1400

   مشارکت ۴۹ درصدی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی 
رقم خورد که در انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه ۱۳۹۸، میزان 
مشارکت مردمی حدود ۴۰ درصد بود و بر همین اساس، پیش بینی می شد که 
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ حتی این میزان مشارکت با افت هم مواجه شود. با این حال، 
این پیش بینی نه تنها محقق نشد، بلکه در روندی پیش بینی نشده، با افزایش 
مشارکت در مقایسه با انتخابات اسفند ۹۸ هم مواجه بودیم. شگفتی این حضور 
مردمی آنجاست که در این مدت؛ یعنی در فاصله ی اسفند ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، 

به هیچ وجه در اوضاع مردم بهبودی مشاهده نمی شود. 
  

جریان تحریم و تحریف، دوشادوش هم، با برجسته کردن مشکالت اقتصادی 
- معیشتی مردم و ترساندن آنها از مشارکت در انتخابات با این بهانه که حضور 
مردم در انتخابات، رأی به وضع موجود است، تالش کردند تا محاسبات مردم را 
به گونه ای تغییر دهند که اوالً در انتخابات شرکت نکنند و ثانیًا در صورت شرکت 
در انتخابات، به نامزد انقالبی رأی ندهند؛ زیرا وجه دیگر فعالیت جریان تحریف 
آن بود که تالش داشت روی کار آمدن نامزد انقالبی را مساوی با قطع ارتباط با 
دنیا، تداوم تحریم و بستن فضای فرهنگی اجتماعی کشور قلمداد کند. با این 
حال، مشارکت باالی مردم در انتخابات و رأی آنها به گزینه ای که نماد تغییر 

آمریکا، انگلیس و اسرائیل، به واسطه انتخاب آقای رئیسی و پیش بینی روی کار آمدن 
دولتی باانگیزه و انقالبی، ضربه کم نظیری از ملت ایران خورده اند. اما پادوهای آنها پس 
از ناکامی  در مأموریت اول، اکنون تقال می کنند حقیقت پیروزی بزرگ ملت ایران و 
شکست سهمگین دشمنان او را تحریف کنند. حتما میزان مشارکت و تحلیل علل 

نوسان آن مهم است و باید آسیب شناسی شود.

 اما مهم ترین اتفاق 
انتخابات، شکست 

اردوگاه دروغی 
است که به مدت 
چند ماه، در حال 

اجرای سنگین ترین 
عملیات روانی 

برای تمدید 
»مدیریت منفعل 

نسبت به غرب« و 
ممانعت از انتخاب 

رئیس جمهور 
انقالبی بود. 
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وضع موجود است، نشان از تحمیل شکستی سنگین بر جریان تحریم و تحریف بود.
 نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که جریان تحریم و تحریف مترصد آن بود تا با 
افت مشارکت مردم در انتخابات، پروژه ی تغییر رژیم را به طور جدی در دستورکار قرار 
دهد، اما با حضور مردم در انتخابات، ثابت شد که پروژه ی ملت ایران نه تغییر رژیم، 
بلکه تغییر دولتمردان و رویکردها از غرب گرایی)برون گرایی( به درون گرایی و توجه به 
کارآمدی به کارآمدی، از فسادگستری و بی تفاوتی در مقابل  ظرفیت های درونی، از نا

کی و... است.  فساد به فسادستیزی، از تنبلی به چاال
 هرچند با دید انصاف نمی توان از خدمات دولت های گذشته در طول حیات ۴۳ ساله 
انقالب اسالمی در دوره های مختلف چشم پوشی کرد اما مردم که دولت های مختلف را 
با رای و مشارکت ارزشمند خود و با امید به رفع موانع و مشکالت به صحنه خدمت وارد 
کرده اند از مواردی همچون اصرار و افتخار به مانور تجمل در دولت سازندگی و تولد نسلی 

از مسئوالنی که با فاصله گرفتن از خلق و خوی انقالبی گری و ساده زیستی و رفتن به سمت 
 اشرافی گری مسیر خود را از مردمی که چشم امید به خدمتگزاری آنها داشتند جدا کردند 
یا از پرداختن به حواشی بی ثمر و افزایش سیاست زدگی ها و رفتارهای ساختارشکنانه به 

جای تمرکز بر خدمت به مردم در دولت اصالحات گالیه ها دارند. 
مردم از سرانجام تلخ و ناخوشایند دولتی که با روحیه خدمت و تالش وارد میدان شد 
و امید به بازگشت ریل مدیریتی کشور به مسیر اصلی انقالب را در مردم زنده کرد اما در 
پایان، اسیر حواشی و حلقه انحرافی دشمنان دوست نما شد گالیه دارند. جالب آنکه امروز 
برخی از سردمداران آن دولت به جای شرمندگی از خیانت به امید مردم انقالبی، ژست 
طلبکار نیز گرفته اند. مردم از کندی و کم کاری دولتی که کلید تدبیر به آنها نشان داد اما 
۸ سال از عمر یک کشور و ملت را در پای وعده های واهی و لبخند تصنعی دشمن هدر 
داد و با غفلت از مهم ترین وظایف و کم توجهی به ظرفیت های داخلی در موارد بسیاری 

 نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که جریان تحریم و تحریف مترصد آن بود تا با افت 
مشارکت مردم در انتخابات، پروژه ی تغییر رژیم را به طور جدی در دستورکار قرار دهد، اما با حضور 
مردم در انتخابات، ثابت شد که پروژه ی ملت ایران نه تغییر رژیم، بلکه تغییر دولتمردان و رویکردها 

از غرب گرایی)برون گرایی( به درون گرایی و توجه به ظرفیت های درونی، از ناکارآمدی به کارآمدی، از 
فسادگستری و بی تفاوتی در مقابل فساد به فسادستیزی، از تنبلی به چاالکی و... است. 
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بدترین شاخص ها و نمرات را از خود به جای گذاشت و سخت ترین فشارها را 
با سوءتدبیر و پرداختن به دوقطبی های غیرواقعی بر کشور و مردم تحمیل کرد 
گالیه دارند. مردم از رانت خواری ها و مقدم دانستن جناح و گروه و برخی نزدیکان 
بر مصالح ملی ناراحتند. متأسفانه به همان نسبت که این دولت ها به جای 
در پیش گرفتن مشی انقالبی و مورد تایید و انتظار مردم از خط اصلی انقالب 
فاصله گرفتند، نه تنها به خود بلکه به سرمایه اجتماعی و ارزشمند انقالب نیز 

آسیب زدند.
اما اینکه امروز فردی با شعار و تابلوی بازگشت به اصول و ارزش های انقالب از 
جمله ساده زیستی و مبارزه با  اشرافیت در مدیران، عدالت طلبی، مبارزه با فساد 
و رانت، توجه به کرامت اقشار ضعیف و آسیب پذیر و معتقد به حضور مسئوالن 
در بین مردم برای شنیدن دردها و نظرات آنها در عرصه انتخابات حاضر می شود 
و مردم با اتکا به صداقت و کارنامه ای که موید این شعارها است وی را برای 
ریاست جمهوری بر می گزینند نشان دهنده این است که مردم بر خالف عده ای 
از مسئوالن و سیاست بازان و بر خالف تالش دشمن و رسانه های وابسته برای 
القای روگردانی ملت از انقالب، همچنان دل در گرو ارزش های انقالب اسالمی 
دارند و اتفاقاً نسخه شفابخش دردهای امروز جامعه و کلید واقعی باز کردن 
قفل های موجود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و... را 

در بازگشت به آرمان های انقالب می دانند.
کارآمدی های سال های اخیر با رای خود  که امروز مردم خسته از نا حال 
اعتقادشان به اصالح طلبی و لزوم تغییر وضع موجود نه با الگوبرداری نامعقول 
از نسخه های نامأنوس غربی یا دل سپردن به شعارهای پررنگ و لعاب اما 
توخالی روشنفکرنماهای مدعی سیاست دانی، بلکه از طریق بازگشت به اصول 
و مبانی ارزشمند انقالب اسالمی جلوه گر کرده اند، وظیفه سنگینی بر دوش 
رئیس جمهور منتخب و دولت جدید قرار گرفته است تا ضمن تشکیل کابینه ای 
قوی و خدمتگزار، طعم واقعی و شیرین اثرات فعالیت و خدمت دولتی در تراز 
انقالب را به مردمی که یا خاطره سال های نخست انقالب و این طعم شیرین 
را در ذهن دارند و یا جوانانی که زیر بمباران تبلیغاتی دشمن به ویژه در فضای 
مجازی کمتر شناختی از عینیت یافتن این نسخه ارزشمند دارند بچشانند و 

 *آمریکا، انگلیس و 
اسرائیل، به واسطه 

انتخاب آقای رئیسی 
و پیش بینی روی کار 
آمدن دولتی باانگیزه 

و انقالبی، ضربه 
کم نظیری از ملت ایران 
خورده اند. اما پادوهای 
آنها پس از ناکامی  در 
مأموریت اول، اکنون 

تقال می کنند حقیقت 
پیروزی بزرگ ملت 

ایران و شکست 
سهمگین دشمنان او 

را تحریف کنند.
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البته سرمایه اجتماعی ارزشمند نظام جمهوری اسالمی را بیش از پیش  ترمیم کرده و 
افزایش دهند.

بی شک با وجود حجم انبوهی از مشکالت موجود اقتصادی و اجتماعی که بخشی از آن 
ناشی از کم کاری و سوءتدبیر دولت فعلی و بخشی نیز مشکالت ریشه دار گذشته است 
کار دولت جدید دشوار است و باید توقع و مطالبه ما نیز منطقی باشد اما از آنجا که هرجا و 
در هر عرصه ای انقالبی عمل کرده ایم به خوبی و گاه معجزه آسا پیش رفته ایم قطعاً یک 

دولت انقالبی و مردمی و پرتالش هم پشت دیوار و بن بست ها نمی ماند.  
عوامل پیروزی نامزد جبهه انقالب

۱- اقتدار و قدرتمندی در عرصه سیاست داخلی و خارجی: بی شک یکی از مهم ترین 
مؤلفه های گفتمانی که آیت اهلل رئیسی آن را نمایندگی می کرد، بازیابی اقتدار دولت در 
عرصه داخلی و خارجی بود. در گفتمان آیت اهلل رئیسی، اقتدار تنها در معنای جامعه 
شناسی آن به کار گرفته نشد بلکه مؤلفه مهمی با عنوان »توان دولت در پیگیری حل 

مسائل« به آن افزوده شد. این نگاه به اقتدار دولت، سبب شد تا معنای آن بسط یابد. 
۲- فساد ستیزی: پس از آنچه در مناظره ها گفته شد شاید دیگر بیان این جمله ی دردآور، 
تکراری باشد اّما باید گفت که مردم از فساد در سطوح مختلف اداری، تجربیات بسیار 

گواری دارند. گفتمان جبهه انقالب اسالمی، در مناظره ها موفق شد تا با اتکاء به سابقه  نا
آیت اهلل رئیسی در فساد ستیزی، شهروندان را اقناع کند که دشمن اصلی، فساد است. 
آیت اهلل رئیسی در زمان ثبت نام، "رقیب" خود را "فساد"، "بیکاری" و" تورم" دانست و همین 
مسأله پیامی را به مردم تشنه عدالت مخابره می کرد که : »دولت آینده مبارزه با فساد را در 
دستور کار خود قرار خواهد داد.« در چنین شرایطی، پیشینه آیت اهلل رئیسی و سیاستهای 
مشهود وی در زمینه فسادستیزی پذیرش این گفتمان را برای بدنه جامعه سهل ساخت.

 و در هر عرصه ای 
انقالبی عمل 
کرده ایم به خوبی 
و گاه معجزه آسا 
پیش رفته ایم 
قطعاً یک دولت 
انقالبی و مردمی 
و پرتالش هم 
پشت دیوار 
و بن بست ها 
نمی ماند.  

 در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، از فرایند ثبت نام، تایید صالحیت ها، 
تبلیغات، مناظره ها، رای گیری تا اعالم نتایج و معرفی کاندیدای پیروز با کمترین تنش و ناامنی 
همراه بود و علیرغم همه طراحی ها و تهدیدهای دشمنان خارجی و ایادی داخلی شان، انتخابات 
را در امنیت و آرامش کامل برگزار کردیم اما در آمریکا شاهد شورش ها، اعتراضات خیابانی و 
حمله به کاخ سفید و کنگره و حضور ماموران پلیس و اف بی آی تا هفته های پس از اعالم نتایج 
بودیم اما در ایران چند روز پس از انتخابات، تصاویری از دیدار و هم اندیشی نامزدهای انتخابات 

با رئیس جمهور منتخب را مشاهده می کنیم. 
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۳- بازتعریف مفهوم عدالت اجتماعی: چند دهه سیاست های اقتصاددانان 
لیبرال در حوزه عدالتهای اجتماعی به توسعه متوازن در کشور نیانجامیده 
کز استان ها، سبب شده است  است. تجمیع امکانات در پایتخت و برخی مرا
که برخی نقاط کشور تشنه چشیدن عدالت اجتماعی باشند. گفتمان جبهه 
انقالب اسالمی این بار در میان نامزدهای خود به سراغ کسی رفت که بیش 
از دیگران به رعایت حقوق مردم و عدالت اجتماعی اشتهار داشت. آیت اهلل 
رئیسی، در جریان انتخابات و به ویژه مناظره ها کوشید تا صدای اقشار آسیب 

دیده و فراموش شده را به دیگران یادآوری کند. 
۴- اخالق محوری: در میان تمامی کاندیداهای حاضر در رقابت، تنها آیت اهلل 
رئیسی بود که در برابر تهمت هایی که از سوی رقبا نثارش شد، با متانت و اخالق 
سخن گفت، پاسخ ها را به مردم سپرد و حتی از حق خود برای پاسخگویی 
کنش اخالقی در تاریخ مناظره های انتخاباتی در ایران بی  گذشت. این نوع وا
نظیر بوده و هیچ مانندی نداشته است. مردم ایران که به انواع اتهام زنی در 
تاریخ مناظره ها عادت داشتند، این بار با گفتمانی روبرو بودند که نه تنها تهمت 

نمی زد بلکه با روی گشاده از نقدها استقبال می کرد. 
آنچه ذکر شد، مهم ترین مؤلفه هایی هستند که پیروزی آیت اهلل رئیسی در 
انتخابات ۱۴۰۰ را رقم زدند. در این بین، نباید از یاد برد که گفتمان رقیب نیز 
به سبب ضعف عملکرد پیشین )دولت تدبیر و امید( و اشتباهات استراتژیک 
در عرصه انتخابات )چنددستگی و تردید در حمایت یا عدم حمایت از آقای 
همتی(، با همان استراتژی »بترسان و پیروز شو« وارد نبردگفتمانی شد؛ غافل از 
آنکه در عالم سیاست، نمی توان از یک حربه چندبار سود جست. بازنده اصلی 
این انتخابات، افراد و احزابی بودند که با علم به عملکرد ضعیف و عدم اقبال 
مردم، از حمایت رسمی از کاندیدایشان تن باز زده و یا برای حضور در صحنه 

دچار تردید شده بودند؛ اینان از ترس مرگ، خودکشی کردند.
گفتمان رقیب به واسطه تهمت ها و افتراهایش، نه تنها به گفتمان آیت اهلل 
رئیسی اخالق را باخت بلکه به جامعه ایران نیز سیاست را باخت. این گفتمان، 
نه تنها دلیلی برای وضعیت نامناسب موجود ارائه نکرد بلکه با مردم ایران نیز 
به خاطر تنگناهای زندگی روزمره از باب دلجویی برنیامد. در عالم سیاست، 

 مردم ایران 
هیچگاه 

سیاستمداران 
اخالق گرا را از 

یاد نمی برند. کاش 
کسی این را به 

سیاسیون یادآوری 
کند که راه پیروزی 

همیشه از دروغ 
نمی گذرد بلکه 

آنچه پاینده است 
و همیشه ماندگار 

خواهد ماند، 
کیمیای »صداقت« 

است که بر تارک 
»اخالق« می 

درخشد.
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گفتمان ها با دولت ها می آیند، به اوج می رسند )جایگاه هژمون می یابند( و روزی وداع 
می کنند؛ اما گفتمانی در تاریخ حافظه ها به نیکی به یادگار می ماند که بازی اخالق را 
نباخته باشد. مردم ایران هیچگاه سیاستمداران اخالق گرا را از یاد نمی برند. کاش 
کسی این را به سیاسیون یادآوری کند که راه پیروزی همیشه از دروغ نمی گذرد بلکه 
آنچه پاینده است و همیشه ماندگار خواهد ماند، کیمیای »صداقت« است که بر تارک 

»اخالق« می درخشد.

دالیل افت شدید آرای اصالح طلبی
نکته مهم دیگر اینکه با وجود حمایت سران اصالحات و 	۱ حزب از جبهه ی اصالحات از 
آقای همتی، در نهایت وی اندکی بیش از دو میلیون رأی را کسب کرد، جای تأمل جدی 
دارد. در واقع، سؤال این است که دلیل افت شدید آرای اصالح طلبی چیست و آن را 

چگونه باید تحلیل کرد؟ در پاسخ می توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- این موضوع برای دومین بار است که جریان اصالح طلبی را گرفتار چالش می کند؛ زیرا 
در انتخابات اسفند ۹۸ نیز هیچ یک از اعضای این جریان و لیستی که ارائه داده بودند، 
نتوانست در انتخابات شهر تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر کشور وارد مجلس 

شود.
۲- محبوبیت اصالح طلبان در جامعه و در میان پایگاه رأی خود، به دلیل چسبندگی و 
کت اصالح طلبان با دولت، بشدت متزلزل شده است. در این میان، به نظر می رسد  شرا
که حتی حضور چهره های دیگر اصالح طلبی همچون آقایان جهانگیری و پزشکیان 
وحتی الریجانی نمی توانست بر این بدنه ی اجتماعی سرخورده شوکی وارد کند. کما 
اینکه براساس نظرسنجی ها، رأی آقای الریجانی در اردیبهشت ۲/۱ درصد، جهانگیری 

۲ درصد و پزشکیان 	  دهم درصد بوده است.

مردم از کندی و کم کاری دولتی که کلید تدبیر به آنها نشان داد اما 8 سال از عمر یک کشور و 
ملت را در پای وعده های واهی و لبخند تصنعی دشمن هدر داد و با غفلت از مهم ترین وظایف و 
کم توجهی به ظرفیت های داخلی در موارد بسیاری بدترین شاخص ها و نمرات را از خود به جای 
گذاشت و سخت ترین فشارها را با سوءتدبیر و پرداختن به دوقطبی های غیرواقعی بر کشور و 
مردم تحمیل کرد گالیه دارند. مردم از رانت خواری ها و مقدم دانستن جناح و گروه و برخی 

نزدیکان بر مصالح ملی ناراحتند. 
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کاهش آرای اصالح طلبی در  که در باال اشاره شد،  باتوجه به دو نکته ای 
انتخابات، ربطی به شیوه ی احراز صالحیت شورای نگهبان ندارد؛ زیرا 
اصالح طلبان مشکل اساسی شان در سرخوردگی بدنه ی اجتماعی طرفدار آنها 
ریشه دارد که به دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی و تناقضات ادعائی و اصولی 
خ داده است.  با عملکرد و بر زمین ماندن وعده های دولت و مطالبات مردمی ر
۳- اصالح طلبان این دوره دست خالی وارد صحنه ی رقابت شدند به چند 
دلیل؛ اول، کهنگی شعار و راهبرد انتخاباتی که مبتنی بر تخریب رقیب و ایجاد 
هراس از وی بود که در دوره ی قبل کارآمدی خود را نشان داده بود، اما این 
دوره دیگر معتبر تلقی نشد. دوم، بی اعتباری ایده ی حکمرانی اصالح طلبی. 
ایده ی حکمرانی این جریان عبارت است از حل مشکالت کشور با نگاه به بیرون 
کنون این ایده هم نامعتبر  کره. برجام اوج عینی شدن این ایده بود، اما ا و مذا
کرات  است به دو دلیل؛ اول عدم موفقیت برجام و دوم، به نتیجه نرسیدن مذا
احیای برجام در وین. براین اساس، اصالح طلبان نتوانستند موج الزم را در 
انتخابات به نفع خود ایجاد کنند. بنابراین، برخالف برخی ادعاها، باز باید 
گفت که عدم  اقبال به این جریان به بی اعتباری ایده ی حکمرانی، راهبردها و 

شعارهای انتخاباتی آن برمی گردد و نه چیز دیگری. 
  حقیقت دیگر آنکه در این انتخابات »بانیان وضع موجود« حرفی برای گفتن 
نداشتند، نه آنکه نماینده ای برای حضور نداشته باشند! بهترین گزینه های 
نیز  نشدند(  صالحیت  احراز  قانون  بر  مبتنی  اغلب شان  )که  جریان  این 
نمی توانست چندان به آرای آقای همتی در انتخابات بیفزاید! چرا که کارنامه 
باز این جریان پیش روی ملت، اعتباری برای این جریان باقی نگذاشته است! 
کامی تاریخی فهرست مطلوب این جریان در انتخابات  شاهد این مدعا، نا
شوراهای شهر است که تحت عنوان »لیست جمهور« انتشار یافت و حمایت 
رسمی رئیس دولت اصالحات را نیز به همراه داشت، اما با اختالف فاحشی 
ناتوان از ورود به ساختمان بهشت شد! ضمن آنکه مشاوران افراطی همتی 
کردن اوضاع  و مهرعلیزاده در مناظرات همه تالش خود را برای رادیکال 
فضای انتخابات از طریق رقیب هراسی کردند، اما شگردهای سوخته آنان 
نتوانست اعتمادی در مردم ایجاد کند و رأی ۲/۵ میلیونی نامزد این جریان 

گفتمان رقیب به 
واسطه تهمت ها و 

افتراهایش، نه تنها 
به گفتمان آیت اهلل 

رئیسی اخالق را باخت 
بلکه به جامعه ایران 

نیز سیاست را باخت. 
این گفتمان، نه تنها 
دلیلی برای وضعیت 

نامناسب موجود ارائه 
نکرد بلکه با مردم 
ایران نیز به خاطر 
تنگناهای زندگی 

روزمره از باب دلجویی 
برنیامد.
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کرد! اصالح طلبان به جای فرافکنی و متهم کردن  کار آنان را آشکار  به خوبی پایان 
جمهوری اسالمی به عبور از جمهوریت، باید عامل اصلی به محاق رفتن اصالح طلبی را 
کارآمدی این جریان دنبال کنند که جز با بازاندیشی و خانه تکانی جدی اردوگاهی  در نا

قابل جبران نخواهد بود.
حکایت آرای باطله

در این دوره از انتخابات آرای باطله مأخوذه ۸۸	/۴۰	/۳ رأی بود که معادل 	/۱۳ 
درصد کل آرا را به خود اختصاص داده بود. همچنین میزان آرای باطله غیرمأخوذه درون 
صندوق ۱۰۰/۲۳۱ بوده و ۹۳	/۲۳۸ برگه رأی به عنوان تعرفه کنده شده، اما در صندوق 

ریخته نشده است.
یکی از ابعاد عجیب انتخابات ۲۸ خرداد، رشد بی سابقه ی میزان آرای باطله در این 
انتخابات تا مرز چهار میلیون رأی است. این موضوع را چگونه باید تحلیل کرد؟ در پاسخ 

می توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- آرای باطله در هر انتخاباتی وجود داشته و به طور میانگین، در انتخابات مختلف، رقم 
آرای باطله بیش از یک میلیون رأی بوده است. بنابراین، تا رقم بیش از یک میلیون رأی 

باطله، طبیعی به نظر می رسد. 
۲- باتوجه به تعدد یا تداخل انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی و همچنین، انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا، گفته می شود که حدود ۴۰۰ هزار رأی به صورت اشتباه یا جابجا به صندوق ها 

واریز شده و جزو آرای باطله محسوب شده است.
۳-یکی از دالیل افزایش میزان آرای باطله به شیوه ی احراز صالحیت ها برمی گردد؛ 
بدین معنا که برخی افراد که عالقه مند و وفادار به نظام و انقالب هستند، خود را موظف 
به شرکت در انتخابات می دانند، اما چون کاندیدای موردنظر آنها در صحنه ی رقابت 
حضور ندارد، رأی خود را به گونه ای به صندوق واریز می کنند که باطله اعالم می شود. 
بنابراین، برخالف ادعای برخی افراد و شخصیت ها مبنی بر تأثیر جدی شیوه ی احراز 
صالحیت ها بر کاهش مشارکت، اما این موضوع، تأثیر تعیین کننده و باالیی بر میزان 

مشارکت نداشته است. 
گرچه به سبد هیچ جریانی واریز نمی شود، اما می توان بخشی از آن را آرای  ۴-آرای باطله ا
گرچه به هر دلیلی نام  ایدئولوژیِک انقالبی دانست؛ زیرا این آرا مختص کسانی است که ا
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هیچ نامزدی را در برگه رأی خود قید نمی کنند، اما خود را موظف به شرکت در 
انتخابات به منظور حمایت از نظام و انقالب می دانند.

گرچه  ۵-بخش دیگری از این آرا را می توان مختص شهروندانی دانست که ا
ممکن است رابطه ای با نظام و انقالب هم نداشته باشند، اما به منظور حمایت 
از کشور و نه گفتن به بیگانگان در انتخابات مشارکت کرده باشند.بنابراین، به 
هیچ وجه نمی توان این آرا را به نفع فرد یا جریان خاصی، مصادره به مطلوب کرد. 
رای باطله در حد فاصل »مشارکت ایجابی« و »تحریم« جنبه »مشارکت منفی” 
دارد. رای سفید یک کنش اعتراضی و از سر دلخوری و سرخوردگی و شاید یک 
مرحله قبل از رادیکالیسم و یا حتی ناامیدی است؛ به دنبال رساندن صدای 
خود است چون احساس می کند که صدای او شنیده نمی شود. در عین حال 
مایل نیست که گالیه و یا حتی خشم خود را تبدیل به رادیکالیسم کند و البته 
هنوز ناامید و افسرده نشده و مانند تحریمی ها بی طرف یا حتی قهر با صندوق 
نیست و شکل منفعالنه به خود نگرفته است. از همین رو رای باطله صورت 

منفی مشارکت و صورت مثبت تحریم است.
اینکه آرای باطله چه سرانجامی خواهند داشت بستگی به عملکرد دولت آینده 
دارد. چه بسا رضایت از دولت موجب ایجابی شدن این آرا و »مشارکت مثبت” 
شود حال آنکه عدم رضایت از دولت می تواند این آرا را به آرای تحریمی اضافه 

کند.
ج-آموزه های انتخابات 1400

   موضوع کاهش مشارکت را در انتخابات ۱۴۰۰ باید درست روایت کرد. از تأثیر 
کز نظرسنجی که بگذریم،  حداقل ده درصدی کرونا بر اساس پیش بینی همه مرا
بسیاری از مردم چند سال است با نتایج سوءمدیریت برخی دولتمردان، 
دست و پنجه نرم می کنند. در واقع کشور همزمان با تحریم دشمن، گرفتار 

سوءمدیریت داخلی بوده است. 
 مردم در هفت، هشت ماه گذشته، شاهد دستورهای پیاپی گرانی از سمت 
دولت، دپوی چندباره میلیون ها تن کاال در گمرکات و بنادر، کمیابی کاالهای 
اساسی، و معضل مسکن و اجاره بها بوده اند. برخی مدیران، متأسفانه چنان 
گویا نه غم مردم را  قبل از انتخابات با معیشت طبقات ضعیف تا کردند که 

 اصالح طلبان به 
جای فرافکنی 
و متهم کردن 

جمهوری اسالمی به 
عبور از جمهوریت، 

باید عامل اصلی 
به محاق رفتن 
اصالح طلبی را 

در ناکارآمدی این 
جریان دنبال کنند 

که جز با بازاندیشی 
و خانه تکانی جدی 

اردوگاهی قابل 
جبران نخواهد بود.
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می خورند و نه متولی تدارک امید و نشاط برای مشارکت انتخاباتی هستند.
  به عبارتی، ما یک »جنگ رسانه ای، روانی ۸ساله« را پشت سرگذارده ایم که مردم از 
آسمان و زمین در زیر آتش دشمن قرار داشته اند. طبیعی است که در چنین شرایطی 
کثری فراهم نخواهد شد. این عوامل را می توان برای کاهش  امکان حضور و مشارکت حدا

مشارکت برشمرد:
اول- وضعیت کرونایی؛ کرونا از سه جهت بر زندگی مردم تأثیر گذاشت یکی تأثیر بر سالمت 
و بهداشت که طبق پیش بینی نظرسنجی ها، حداقل ده درصد در کاهش مشارکت مردم 

نقش داشته است. 
بر اساس گفته مشاور وزیر بهداشت ؛ حدود ده میلیون نفر به خاطر مشکالت کرونایی، 
امکان حضور در پای صندوق رأی را نیافتند. البته همه می دانیم چنانچه شرایط کرونایی 
گر این  هم نبود چه بسا ۵۰درصد این جمعیت برای مشارکت حاضر نمی شدند. حتی ا
امکان برای ۵میلیون نفر دیگر فراهم بود، ما شاهد یک مشارکت ۳۴میلیونی در پای 

صندوق رأی بودیم که، ۵۴درصد واجدین شرایط را شامل میشد. 

دومین تأثیر کرونا بر اقتصاد و معیشت و اشتغال مردم بود. موج های چهارگانه کرونا در 
طول یکسال و نیم گذشته، خصوصا موج سوم و چهارم که این آخرین موج تاثیرات منفی 
زیادی بر روحیه مردم گذاشت. در این میان مدیریت ضعیف و ناهماهنگ دولت در 

کنترل کرونا و نقش منفی آن در زندگی مردم بسیاری از انگیزه ها را کاهش داد. 
نکته مهم دیگر این که؛ شرایط کرونایی و تعطیلی تجمعات و متینگ های تبلیغاتی و 
فقدان حضور خیابانی هواداران کاندیداها هم در برگزاری تبلیغاِت کم اثر انتخاباتی موثر 

بود. 
دوم- مدیریت ضعیف دولت در ۸ساله گذشته؛ عامل مهم و اساسی دیگر؛ فاصله گرفتن 
مردم از نظام بخاطر عملکرد ضعیف دولت در ۸سال گذشته بود. گره زدن اقتصاد مملکت 

 28 خرداد نمادی از روز جنگ احزاب بود زیرا تمام کفر و نفاق و یهود و نظام سلطه با تمام 
توان و امکانات و قابلیت ها به صحنه آمده بودند تا از شرایط اعتراضی جامعه در آستانه 

انتخابات که معلول عملکرد و ناکارآمدی کارگزاران اجرایی کشور بود، نهایت استفاده را برای 
تحریم مشارکت اتخاذ کنند، اما ملت ایران با مشارکت 29 میلیونی ، باطل السحرسناریوی 

تحریم کنندگان شد.
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غ های اداره مملکت در سبد سیاست خارجی  به برجام و گذاردن همه تخم مر
با رویکرد توجه به چهار-پنج کشور و غفلت از ظرفیت بی نظیر داخل و نیز عدم 
توجه به ظرفیت خارجی مستقر در شرق دنیا، موجب شد، سفره مردم روزبروز 
ج روزمره خود در بمانند. هشت  کوچکتر شود و بسیاری از مردم در هزینه و مخار
سال -آن هم در فرصت طالیی شکوفایی اقتصاد- فرصت کمی نیست. طبیعی 
است که گالیه های مردم و دلخوری های آنان افزایش یابد و در مشارکت تاثیر 

منفی بگذارد. 
سوم- فاصله گرفتن بسیاری از مدیران از مردم؛ یکی دیگر از عوامل مهم کاهش 
مشارکت، احساس تبعیض مردم بود. مردم تحت فشار تنگی معیشت و سختی 
تحریم و رنج کرونا، آنگاه که مسئوالن را در بین خود نبینند و اشرافیگری و 
آقازادگی و امتیازطلبی های زیاده خواهانه و در کنج رفتن مسئوالن را مشاهده 
کنند، احساس ناخوشایندی پیدا میکنند. چگونه است حال رزمندگانی که 
ببینند فرمانده شان به جای حضور در کنار ایشان و پیشتازی در جنگ به 
گوشه ای رفته و از دور دستی برآتش دارد؟ برخی مسئوالن -به بهانه کرونا- حتی 
حضور بخشی از مسئوالن در بین مردم را دیوانگی تلقی کرده و کوشیدند آن را 

ناهنجار جلوه دهند!
چهارم- جنگ روانی و رسانه ای دشمن و پیاده نظام او؛ واقعیت این است که 
ملت ما این سالها، خصوصا سه سال اخیر زیر بمباران و موشکباران و گلوله باران 
ک و رفتار آنها را هدف قرار گرفته بود.  روانی و رسانه ای دشمن بودند که ادرا
روزانه میلیون ها کلمه و عکس و تصویر در قالب های مختلف به سمت ذهن و 
دل و فکر مردم و جوانان ما شلیک شد. هدف آنها یک چیز بود؛ سرایت دادن 
کارآمدی عملکرد مسئوالن به نظام و مخدوش کردن اعتماد مردم  ضعف و نا
به نظام. طبیعی است هر چه به زمان انتخابات نزدیک می شدیم این حمالت 

افزایش می یافت و در اقشاری از مردم تاثیر خود را می گذاشت. 
 پنجم- سیاه نمایی خودی ها در داخل کشور؛ بسیاری از عناصر خودی و لو با 
نیت خیرخواهانه و دلسوزانه و به قصد انتقاد از دولت و دستگاههای مختلف 
نوک پیکان حمله را به سمت جبهه خودی می گرفتند. گروهی با شعار انقالبی 
گری و برخی با شعار عدالت خواهی تمام نهادهای نظام از دستگاههای 

 *اعتماد مردم برای 
تغییر وضع موجود 
به جریان انقالبی، 

بخشی دیگر از این 
حماسه بود. معتبر 

بودن گفتمان انقالب 
در جامعه برای حل 

مشکالت وامید 
آفرینی باعث ارتقای 

سرمایه اجتماعی 
جریان انقالبی شد و 

علی رغم تحرکات 
دشمن جهت کم رونق 
شدن انتخابات، رئیس 
جمهور منتخب با رأی 

نسبتا باالیی راهی 
پاستور شد.
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زیرمجموعه رهبری تا باقی نهادها را زیر هجمه انتقادات بی محابای خود قرار می دادند 
کارآمدی نظام نبود. این عناصر  که نتیجه ای جز اجماع مرکب مردم مبنی بر فساد و نا
هر نقد دلسوزانه به عملکرد خودشان را روحیه سازشکارانه دانسته و هیچ گونه نقد را بر 
نمی تابیدند. نمونه بارز آن را در مناظرات انتخاباتی همین دوره دیدیم که چگونه برخی 
گری به جان اعتماد مردم  کاندیداها- از دو گروه مقابل- داس برداشته و به نام افشا
افتادند. نمونه دیگر آن، اظهار نظرات ناپخته در بیان خاطرات از احراز صالحیت برخی 

کاندیداهای انتخابات سال ۹۲ بود که موجب هزینه سازی های بی مورد شد. 
ششم- مدیریت ضعیف فرایند انتخابات به ویژه در روز ۲۸ خرداد و پس ازآن؛ در این 
انتخابات شاهد برخی اختالل های به وجود آمده در روز رأی گیری بودیم که پیشاپیش 
رهبر انقالب برای جلوگیری از آن تذکر داده بودند. متاسفانه در روز رأی گیری اتفاقاتی 
افتاد که موجب تأخیر در شروع رأی گیری و معطلی مردم و کمبود تعرفه و در نتیجه 
نارضایتی جمع زیادی از مردم گردید. همچنین ضعف در اطالع رسانی نتایج انتخابات 

و برخی ناهماهنگی های مدیریتی موجب حرف و حدیث هایی شد. 
گر چه در مرحله احراز صالحیت به ُمّر قانون  ازجمله این که شورای محترم نگهبان ا
عمل کرد و از این جهت تقدیر هم باید کرد لکن از جهت قوت کار رسانه ای و پیوست 
رسانه ای برای اقناع افکار عمومی دارای نارسایی هایی است که باید برای رفع آن بکوشد. 
همچنین نیاز است تا سازوکارهای احراز و عدم احراز صالحیت ها را بهبود بخشیده و به 

روزرسانی کند. 
  و نکته تلخ این بخش از یادداشت آن است که؛ کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰؛ 
یک واقعیت تلخ است که باید آن را پذیرفت و در پی توجیه آن برنیامد. یک بیماری است 

که باید درمان کرد.
گرفتن« مردم از نظام  کاهش مشارکت مردم را نشان » فاصله   رهبر حکیم انقالب 
دانستند. ) 	۲خرداد ۱۴۰۰( این نکته هشداردهنده ای است. البته عده ای می کوشند، 
فاصله گرفتن مردم از نظام را نشانه » ِاعراض« مردم از نظام القاء کنند که کار غلط و خیانت 
آلودی است. بله، این فاصله گرفتن، نشانه »اعتراض« هست. نشانه دلخوری و گالیه 
هست. فرض کنیم کرونا هم نبود و ۵۵ درصد مردم در انتخابات شرکت می کردند. سئوال 
این است که فاصله ۳	درصد در سال	۹ با۵۵ درصد)در فرض نبوِد کرونا( در سال ۱۴۰۰؛ 
هیجده درصد است. مقصر این کاهش ۱۸تا ۲۰درصدی کیست؟ سهم دولت و قوای 
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دیگر چقدر است؟ شایسته است در مسیر آسیب شناسی، بدون خودسانسوری 
و کتمان، عوامل و بسترهای کاهش مشارکت را شناسایی و تمام همت خود را 

مصروف حل این مشکل کرد. 
و نکته پایانی آنکه؛ دولت آقای رئیسی می تواند و باید عزم خود را جزم نماید 
تا امید و اعتماد مردم به نظام اسالمی را افزایش دهد. در انتخابات ۱۴۰۴ 
کابینه وی به ثمر خواهد  ان شاء ا... نتیجه مجاهدت های آقای رئیسی و 
نشست و امیدواریم ظرف چهار سال آینده ، بارقه های امید به آینده ای 
روشن آنچنان در جان و دل این ملت برافروخته شود که با مشارکت باالی 
۰	درصد بتوانیم انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری را پرشور و شورانگیز 

رقم بزنیم. ان شاء ا...

  حقیقت دیگر آنکه 
در این انتخابات 

»بانیان وضع 
موجود« حرفی برای 

گفتن نداشتند، 
نه آنکه نماینده ای 

برای حضور نداشته 
باشند!



37
رئیسی دولت  مطلوب  حکمرانی   شاخصهای 
ای خامنه  امام  رفمایشات  از  منبعث 

دکرت علیرضا معاف
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تا چند روز آینده، نظام جمهوری اسالمی شاهد یکی از بزرگترین »چرخش های 
کمیتی« در تاریخ ۴۲ ساله خود خواهد بود و عالوه  حکمرانی« و »پیچ های حا
بر تغییرات بنیادین در روش ها و منش های دولتمردان، چهار هزار مدیر ارشد 
و سی هزار مدیر میانی در فاصله چندماه ابتدایی دولت تغییر خواهند کرد و یا 
خود را با راه بردها و روی کردهای جدید دولت تطبیق خواهند داد. کشور ما 
در آستانه یک »انتقال حکمرانی« مهم قرار دارد. انتقال حکمرانی از حکمرانی 
بد، فاجعه بار، بی انگیزه، بی اندیشه، بی انگیخته و ناطرازمند و نامتعادل 
غربگرایان غرب پرست که به بی عدالتی های تصاعدی، بحران های فزاینده، 
کارآمدی های اشباع شده و نابسندگی های ساختارمند منجرشد، به دوره و  نا
عصر جدید جمهوری اسالمی که وعده دولت عدالت گستر، فسادستیز، علم 
خواه و اندیشه پیشه به مردم داده شده است، نخبگان و مردم سواالت مهم و 

زیادی پیرامون دوره پیش رو دارند: 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی چگونه حکومت خواهد کرد؟ 

کارگزاران دولت او و زمامداران جدید کشور واجد چه ویژگی هایی هستند؟
خط قرمزهای حکمروایی و زمامداری رئیسی چیست؟

رئیسی چگونه مرز انتظارات به حق مردم و توانایی های حکومت را به هم 
نزدیک خواهد کرد؟

ایده مرکزی رئیسی برای حکمرانی کارآمد چیست؟
آیا رئیسی می تواند دولت را بهتر و منطقی تر اداره کند؟

آیا هیئت دولت رئیسی مجموعه ای از عناصر باتقوا، ساده زیست، فسادستیز 
و تبعیض پرهیز، پرتالش، دردمند برای درد مردم و کاردان است و یا طیفی از 
عناصر پرحرف، سّیاس، چاپلوس، همه کاره و هیچکاره و رسانه باز، هیئت 

دولت او را تشکیل خواهند داد؟
آیا رئیسی می تواند همزمان سه ضلع الف( پیوند ارگانیستی-دینامیستی )زنده 

و پویا( با مستضعفین و صاحبان انقالب 
ب( عدم لکنت در پیگیری آزادیهای اجتماعی و فرهنگی مردم و جوانان. ج( 
رویکرد حل المسائلی به مسائل اساسی و راهبردی کشور را در دولت خود پیاده 

سازی کند؟

چرا باید این همه 
»خوبی« و »صفا« و 

»صداقت« و »زاللی« 
و »پاکی« را در میان 

مردم ندید و بر اساس 
»لکه های کوچک«، 
دربارۀ جامعه داوری 

کرد و جامعه و سبک 
زندگی مردم را »فاسد« 

و »تباه« و »سیاه« و 
»آلوده« تصّور کرد؟! و 
حّتی دربارۀ ضعف ها و 

کاستی  های فرهنگی، آیا 
باید گریبان »مدیران« 

و »کارگزاران« فرهنگی 
را گرفت، یا »مردم« و 

»جوانان« را؟!
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آیا رئیسی می تواند نظام تجویز مریض و سیستم تدبیر علیل کشور را درمان کند؟
آیا رئیسی به دلیل آنکه از دستگاه عدلیه و قوه قضائیه آمده است می تواند نظارتهای 
پسینی کم خاصیت و دیراثر را به نظارتهای پیشینی موثر و کنترلهای آنالین پرخاصیت 

در قوه مجریه تبدیل کند؟
آیا رئیسی می تواند با در اختیارداشتن »سرمایه ایدئولوژیک باال« و »سرمایه سیاسی 
فراوان« که با اعتماد و حمایت رهبر حکیم انقالب در اختیار او قرارگرفته است، »سرمایه 

اجتماعی« حکومت را احیاء کند؟
آیا رئیسی می تواند در برابر جریان آریستوکراسی الیگارشیک )اشرافیت آهنین( و در 
مواجهه با طبقه بروکرات-تکنوکرات که اصلی ترین گلوگاهها و امضاهای طالیی کشور را 

در اختیار دارند بایستد و استقامت کند و صدای مردم باشد؟
آیا مچ اندازی رئیسی با جریان اشرافی که به »اسراف، اتراف و اتالف« مشغولند، به 

بهبودمعیشت و اقتصاد طبقات زحمتکش و ناراضی منجر خواهد شد؟
آیا رئیسی می تواند در برابر »هم آیندی بحرانها« که مسائل اجتماعی به راحتی و با کمترین 
عملیات رسانه ای دشمن به مسائل امنیتی تبدیل می شود و حکومت را دچار آنتروپی 
و مردم را درگیر آنارشیسم می کند، طرح و برنامه قابل اجرا ارائه دهد و دولتمردان برنامه 

مند و دغدغه مند را به درستی گزینش و در مناصب حساس بگمارد؟
رئیسی باید هم بخواهد و هم بداند تا بتواند. او باید بتواند ظرفیتهای عظیم دانشگاهی، 
پژوهشگاهی، اندیشگاهی و مهارت گاهی کشور را در خدمت اهداف دولت خود به کار 

گیرد. آیا رئیسی می تواند؟
رئیسی با تجربه و اقتداری که از او سراغ داریم، باید حکمرانی فشل، پرکسالت و آمیخته با 
بی عملی ها، بدعملی ها، دیرعملی ها و کم عملی ها را به حکمرانی خوب، کارآمد، کاربلد، 

کارآ و کارساز برای مردم تبدیل کند. 
رئیسی چگونه می تواند این حجم از کارهای سخت و پیچیده را سامان و سازمان دهد؟
آیا دولت رئیسی می تواند »نشاط ملی« و »شور اجتماعی« را جایگزین »افسردگی ملی« 
و »تلخی اجتماعی« که محصول حکمرانی نامتناسب و نامناسب غربزدگان در سالهای 

اخیر  است، نماید؟
کنون که پس از عبور از یک انتخابات تاریخ ساز در یک مرحلۀ  نگارنده معتقد است ا
تعیین کننده و جهت بخش از تاریخ انقالب اسالمی قرارگرفته ایم و انتخاب آیت اهلل رئیسی 
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به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم، ما را در یک موقعیت حساس و تاریخی 
و در یک وضعیت بسیار دلهره آور و در عین حال امیدوارکننده قرار داده است، 
مطلقا و هرگز فرصت اشتباه کردن و حتی شاید فرصت جبران اشتباه را هم 
نداریم. برای بازگشت دولت به مسیر انقالب و مردم، مبنایی ترین کار رئیسی در 
آغاز کار، درک دقیق از »اصلی ترین مسأله ها و دردهای ملی« و داشتن تصویری 
اجمالی از »راه حل ها« و »راهکارها«ست تا در طول دوران خدمت با عمل به 
راهکارهای تفصیلی، دولت به سمت درمان این دردها و حل این مسائل حرکت 
کند. این که »معضله ها و مشکله های اصلی« چه هستند و چه دردهایی، 
»اولوّیت« دارند و »گره های کانونی« را تشکیل می دهند و »ریشه« و »خاستگاه« 
گر هر  آنها چه هستند و در مقابل شان »چه باید کرد«، پرسش هایی هستند که ا
ایرانی بصیر و زیرک، از هر دولتمرد انقالبی و مردمی پاسخ صریح و شفاف به آنها را 
طلب کند و به سخنان »شعاری« و »فریبنده« راضی نگردد، »روزگار شیرین تر« و 
»مشکالت کمتری« خواهیم داشت. در واقع می توان این صورتبندی از مسائل 
و دردها و راهکارهای اجمالی آنها را در قالب یک »منشور حکمرانی« برای »دولت 

مردمی، ایرانی قوی« که شعار رئیسی بوده، تلقی کرد.
گر انقالبی نباشد همه چیز را باخته است. دولت انقالبی  ]۱[. دولت رئیسی ا
گی ها و خصایص  رئیسی باید فرزند خلف انقالب اسالمی باشد و همه ویژ
انقالب اسالمی را در وجنات و سکنات دولت رئیسی ببینیم. انقالب اسالمی 
مردم ایران در سال 	۵ یک انقالب خدابنیان و مردم باور بود. انقالب اسالمی 
َّما أَِعُظُکْم  ایران با رهبری حضرت امام خمینی)ره( و با الهام از آیه شریفه »ُقْل إِن
ِ َمْثنى  َو ُفرادى « )سبأ: 	۴( شکل گرفت. امام)ره( با اتکاء  بِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا ِلَّ
به »خداوند« نهضت انقالبی را آغازکرد و از آنجا که حرکت امام)ره( سرشار از 
»صداقت« و »اخالص« بود، خداوند نیز محّبت او را به دلهای مردم القاء نمود: 
ا؛ کسانی که  ْحمُن ُودًّ الِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الرَّ َِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ل »إِنَّ ا
ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، خداوند رحمن محبت آنها را در دلها 

می افکند.« )مریم: 	۹(
و سرانجام با تعامل و همراهی که میان »امام« و »مردم« شکل گرفت، انقالب 

به پیروزی رسید؛ و این همان سّنت الهی است که فرمود: 

هرچند »مذاکره« و 
»گفتگو« را به طور 

کّل، نفی و نهی 
نمی کنیم، اّما در 

عین حال، بر این 
باوریم که مذاکره با 
»دست های خالی« 
و از »موضع ضعف« 
و »بدون داشته های 
پیشینی«، به معنای 
پذیرش »نسخه« و 
»دیکته« دشمنان 

است، که حاصلش، 
تماماً »خسارت«، 

»پسرفت«  و 
»عقبگرد« است
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»ُهَو الَِّذى أَیََّدَک بَِنْصِرِه َو بِالُْمْؤِمِنیَن؛ او همان کسی است که تو را با یارى خود و مؤمنان 
تقویت کرد.« )انفال: ۲	(

و درآیه ای دیگر فرمود: 
ُ َو َمِن اتََّبَعَک ِمَن الُْمْؤِمِنیَن؛ اى پیامبر! خداوند و مؤمنانی که  »یا أَیَُّها النَِّبىُّ َحْسُبَک الَّ

از تو پیروى می کنند، براى حمایت تو کافی است.« )انفال: ۴	( 
این همه، نشان می دهد که در شکل گیری هر قیام و نهضتی، بدون »یاری خداوند« و 

خ نخواهد داد.  »همراهی مردم«، هیچ اتفاق تحّول خواهانه ای ر
بدون همراهی مردم هیچ قسط و عدلی برپا نخواهد شد: 

»لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الِْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط؛ ما 
رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم، و با آنها »کتاب« و »میزان« نازل کردیم، تا 

»مردم« قیام به »عدالت« کنند.«)حدید: ۲۵(
و بدون همراهی مردم هیچ امنّیت و پیشرفتی نیز محقق نخواهد شد: 

ةٍ أَْجَعْل بَْیَنُکْم َو بَْیَنُهْم َرْدماً؛ )ذوالقرنین به مردم گفت:( مرا با نیرویی یارى  »َفأَِعیُنونِى بُِقوَّ
کنید، تا میان شما و آنان)دشمنان( سد محکمی ایجاد کنم.« )کهف: ۹۵(

از آن سو، همراهی مردم با کارگزاران نیز شروطی دارد: 
اول، احساس مسئولیت و تالش شبانه روزی برای مردم؛ مسئول انقالبی باید همچون 

کرم)ص(، برای اصالح جامعه سر از پا نشناسد: پیامبرا
»لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز َعلَْیِه ما َعِنتُّْم َحِریٌص َعلَْیُکْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤٌف َرِحیٌم؛ 
به یقین، رسولی از جنس خودتان بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است؛ و 
نسبت به هدایت شما حریص است؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!«)توبه: 

)۱۲۸
کرم)ص( می فرماید: و دوم، مدارا و نرمخویی با مردم؛ آنگونه که خطاب به پیامبرا

وا ِمْن َحْولَِک؛ پس به  ا َغلِیَظ الَْقلِْب النَْفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُکْنَت َفظًّ »َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الَّ
گر تندخو و سختدل بودى، قطعاً  ]برکِت [ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و ُپر ِمهر[ شدى، و ا

کنده می شدند.« )آل عمران: ۱۵۹( از پیرامون تو پرا
کرم)ص( فرمود: و در آیاتی دیگر خطاب به پیامبرا

»َو اْخِفْض َجناَحَک لِلُْمْؤِمِنیَن؛ و بال )مهر و محبت( خویش را براى مؤمنان فرو 
گستر.«)حجر: ۸۸(

 دولِت مردمی، 
سخن تبلیغی 
و شعار پوشالی 
نیست، بلکه 
سبِک مدیریّتی 
خاصی است که 
در آغاز انقالب 
رواج داشته است 
و اینک نیز باید 
دوباره احیا و 
متداول گردد.
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و این توصیه امام امیرالمؤمنین)ع( به همه کارگزاران حکومت اسالمی درباره 
مردم است که فرمودند:

ِعیَِّة، َوالَْمَحبََّة لَُهْم، َواللُّْطَف بِِهْم، َواَل تَُکونَنَّ َعلَْیِهْم َسُبعاً  ْحَمَة لِلرَّ »َوأَْشِعْر َقلَْبَک  الرَّ
ا نَِظیٌر لََک فِى الَْخلِْق؛  یِن، َوإِمَّ ا أٌَخ لََک فِى الدِّ َُّهْم ِصْنَفاِن: إِمَّ َضارِیاً تَْغَتِنُم أَْکلَُهْم، َفإِن
و قلب خویش را کانون رحمت و محّبت و لطف به رعیت قرار ده و در مورد آنان 
همچون درنده اى مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى، زیرا آنها دو گروهند 
یا برادر دینی تواند و یا انسان هایی که در آفرینش شبیه تو هستند )در هر حال 

باید حقوق آنها را محترم بشمارى و بدان(.«)نهج البالغه؛ نامه ۵۳(  
  و در نامه ای دیگر خطاب به کارگزارانش فرمود:

»َفاْخِفْض لَُهْم َجَناَحَک، َو أَلِنْ  لَُهمْ  َجانَِبَک ، َو ابُْسْط لَُهْم َوْجَهَک؛ بالهاى محّبت 
و حمایتت را براى آنها بگستران و در برابر همه متواضع باش، چهره خویش را 

براى آنها گشاده دار.« )نهج البالغه؛ نامه 	۲(
]۲[. دولت رئیسی، اولین دولت گام دوم انقالب اسالمی است. درونمایه اصلی 
و دالّ مرکزی بیانیه فاخر و فخیم گام دوم که توسط رهبر شجاع، اندیشمند 
و حکیم انقالب اسالمی صادر شد امیدآفرینی، امیدزایی و یاس زدایی است 
کلمه باشد.  گام دومی به معنای حقیقی  و دولت رئیسی باید یک دولت 
ت درخور توّجهی است که همۀ مردم در »احساس ناخوشایند  متاسفانه مدّ
و تلخی« که درون شان را می رنجاند و زندگی شان را به چالش می ِکشد، سهیم 
و شریک هستند، و آن »احساس جمعی«، این است که وضعّیت موجود، 
گرفتار »حفره ها و  »خرسندکننده« و »رضایت بخش« نیست و حکمرانی، 
کاستی های تکرارشونده« است. آری، به هیچ رو نباید »خدمات« و »َحسنات« را 
نادیده انگاشت و چشم بر روی »پیشرفت ها« و »موفقّیت ها« فروبست و دست 
به عمل ناجوانمردانۀ »سیاه نمایی« و »منفی بافی« زد، بلکه باید برای جلوگیری 
ا  از ایجاد یأس و ناامیدی در مردم، دائماً موفقیت ها را به مردم یادآور شد: »َو أَمَّ

ثْ « )ضحی: ۱۱( َِّک َفَحدِّ بِِنْعَمِة َرب
کنار این، »واقعّیت های تلخ« را نیز نباید نادیده انگاشت و نباید   اّما در 
»ضعف ها« و »نقص ها« را از دامنۀ تحلیل و داوری خویش، بیرون راند. 
واقعّیت، ترکیبی از همۀ اینهاست؛ چه »کامیابی ها« و »پیشروی ها« و چه 

مدیریّت های 
»اشرافی« و 

»تکنوکرات« که 
نگاه از باال به پایین 

دارند و خودشان، 
قطب های اقتصادی 
و کانون های ثروت 

پدید آورده و به 
»ثر وت اندوزان 

حاکمیتی« تبدیل 
شده اند، هرگز 
نمی توانند گره 
از کار فروبستۀ 

اقتصاد بگشایند. 
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»شکست ها« و »عقب ماندگی ها«. ندیدن یکی از این دو، »خوش خیالی« و »ساده نگری« 
است. براین اساس باید گفت که چندی ست زخم ها و دردهای مردم، بیش از همیشه 
»آزاردهنده« و »رنج زا« شده  و »فریادهای اعتراض« را در آنها برانگیخته اند. به طور 
خاص، ندانم کاری ها و بی عملی ها در دولت اخیر، وضعی را پدید آورده است که مردم از 
آن دفاع نمی کند و آن را مطلوب و خوشایند نمی انگارند. از طرف دیگر، »امراض دیرینه« 
و »مشکالت مزمن«، به اعتماد و اطمینان مردم، آسیب رسانده اند؛ به این معنی که ما با 
پاره ای از »زخم های چرکین شده« و »مسأله های پایان نیافته« روبرو هستیم که از دوره ای 
به دورۀ دیگر و از دولتی به دولت دیگر »منتقل« شده اند، بی آن که »گشوده« و »برطرف« 
شوند. وجود این قبیل مشکالت مزمن، برخی را به سوی »تحلیل ها و تفسیرهای 
نومیدانه« سوق داده و آنها را گرفتار »مرداب نشینی« و »بی تفاوتی« کرده است، حال آن که 
هیچ »بن بست« و »انسدادی« در میان نیست و مشکالت مزمن، بر عجز و ضعف انقالب، 
مل های بزرگ« و »دردهای انباشته« حکایت  لت ندارند. مشکالت مزمن، از »دُ دال
می کنند، اّما هرگز به معنی »نشدن« و »نتوانستن« نیستند. به هرحال، قدم نخست این 
است که شفاف و بی پرده، بپذیریم که چنین زخم ها و امراضی وجود دارند و اینها، مردم را 
به صورت جدّی و گسترده، »آزار« می دهند و برخی از آنها را »بدبین« و »منفعل« کرده اند. 
طبیعی انگاشتن این وضع و حکم کردن به اینکه »َمَرضى« و »آسیب گونه« نیست، نه فقط 
کم« و »انباشتگِی« زخم ها و  گرهی را نمی گشاید، بلکه »گره های کور« می آفریند و بر »ترا

دردها می افزاید.
]۳[. در برابر این وضع، چاره ای جز به دست گرفتن پرچم »تحّول خواهی« نداریم. هرگونه 
»محافظه کاری« و »مصلحت اندیشی«، ما را در »حصار وضع موجود« نگاه می دارد، 
بلکه به »عقب« می راند و دستاوردها و فتوحات انقالب را می بلعد. پس باید »شجاعانه« 
و »قاطعانه«، پرچم تحّول خواهی را برافراشت و از تغییر و دگرگونی، نهراسید. آنان که به 
وضعّیت موجود، »خو« گرفته اند و »تداوم« آن را طلب می کنند، تحّولی را رقم نمی زنند، 
گر در زبان، خود را تحّول خواه معرفی کنند و کارگزار تغییر بنمایانند. اینان نه فقط  حّتى ا
نسبتی با تحّول خواهی ندارند، بلکه »عامالن« و »بانیاِن« وضع موجود هستند و با 
»همراهی منفعت جویانه« یا »سکوت سیاسی کارانۀ« خویش، آن را رقم زده اند. پس باید 
کی« عوض شود  مراقب »فریب ها« و »خدعه ها« بود و اجازه نداد که جای »متهم« و »شا
و بدهکاران، طلب کارانه سخن بگویند. به هرحال، مسألۀ »راهگشا« و »پیش برنده«، 
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تحّول خواهی است و راضی شدن به هر آنچه که »کمتر« و »فروتر« از این باشد، 
روا و بجا نیست. مردم از »تکرار« و »تداوِم« مشکالت مزمن، خسته و فرسوده اند 
و از خود می پرسند آیا این مشکالت دیرینه و دیرپا، حل شدنی نیستند و ما باید 
به وجود آزاردهندۀ آنها عادت کنیم؟! آیا کسی نیست که یکبار برای همیشه، 
آستین های هّمت و قاطعّیت خویش را باال بزند و به میدان مجاهدت پا بگذارد 
و مردانه، از پس آنها برآید؟! آیا هیچ راه حلی وجود ندارد و مشکالت مزمن، 

اجتناب ناپذیر و بی عالج هستند؟!  
یا اینکه پدید آمدن مشکالت مزمن، ناشی از اهمال کاری ها و نسنجیده کاری ها 
هستند و خو کنندگان به وضع موجود، آنها را به عنوان بخشی قهری و حتمی 
از واقعّیت پذیرفته اند و قصد برطرف کردن آنها را ندارند؟! آری، در اینجاست 
که نیروهای سیاسی و مدیران، دو دسته می شوند: یکی کسانی که »تحّول« را 
طلب کرده اند و دیگری، آنان  که حامی »تداوم« هستند. این در حالی است که 
راه برون رفت و چارۀ کار، »تحّول« است و تحّول نیز به معنی »جهش مبتکرانه« 
است. در جهش مبتکرانه نباید به »روندهای رایج« و »سازوکارهای جاری«، تکیه 
کرد و در درون آنها، محدود شد، بلکه باید راه حل را در »خالقّیت های روشی« و 
»بازاندیشی های ساختاری« جستجو نمود و ذهن خود را از اسارت »کلیشه ها« و 
»تکرارها« و »تداوم ها« خالی کرد. تحّول خواهی یعنی در طلب »اتفاق های بزرگ« 

بودن و »گام های بلند« برداشتن و بر »تحّرکات چالشی« تکیه کردن.
به این ترتیب، چنانچه بخواهیم از مشکالت مزمن عبور کنیم و وارد دورۀ تاریخی 

جدید شویم، چاره ای جز استقبال جمعی از قافلۀ تحّول نداریم.
کرد؟ و تحّول، چه معنایی دارد؟ »پاسخ ها« و  ]۴[. برای تحّول چه باید 
»نسخه ها« دراین باره، یکسان نیستند. کسانی گشاده دستانه و بی پروا، 
سخن از »تغییر قانون اساسی« می گویند و می خواهند به این بهانه، »انقالب« 
را به »ضدّانقالب« تبدیل کنند و »جمهوری اسالمِی تقلبی و ظاهری« بسازند، 
درحالی که قانون اساسی، نه تنها کفایت و بضاعت دارد، بلکه به جای تغییر 
آن، باید در پی استفاده از ظرفّیت ها و قابلّیت های »به کارگرفته نشدۀ« آن بود. 
دسته ای نیز، »سیاست های کلّى نظام« را به چالش می ِکشند و این سیاست ها 
را نادرست معرفی می کنند و معتقدند این سیاست ها، هزینه های بیهوده بر 

مدیریّت های »تنبل« 
و »گزارش خوان« 

و »غیرمیدانی« که 
دردها را از نزدیک 

احساس نمی کنند و 
از حضور در میدان 

مواجهه با »مردم 
و واقعّیت های 

معیشتی شان« 
بیگانه هستند، درک 

درستی از آنچه که 
می گذرد ندارند. اگر 

اقتصاد مردم به دست 
»سفیهان« اداره شود، 

آنگاه »قوام زندگی« 
مردم نیز به هم خواهد 

خورد
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جامعه تحمیل کرده و چرخۀ باطل پدید آورده اند، درحالی که کژی ها و ضعف های وضع 
موجود، برخاسته از »فاصله گیری« از سیاست های کلّى نظام و نگاه »غیرمتعهدانه« 
و »صوری« به آنهاست، نه »عملیاتی شدن«شان. منصفانه نیست که تیغ نقد و نفی 
بر چهرۀ امری کشیده شود که مهجور و مظلوم بوده و در شکل گیری وضع موجود، 
نقش آفرین نبوده است. عّده اى دیگر، تصّور می کنند که باید »ساختارها« و »سازوکارها« 
که معتقدند  را اصالح کنند و آنها را هرچه بیشتر و جّدى تر به خدمت آرمان ها درآورند؛ چرا
چنین نیست که نهادها و روندها با تمام قابلّیت ها و استعدادهای خود، در راستای 
مقاصد و غایات قرار داشته باشد و تحّقق آنها را تسهیل کنند، بلکه حّتى گاه، »بازدارنده« 
و »مزاحم« نیز هستند و »سّد راه« می شوند. این سخن، بجاست و از واقعّیت، حکایت 
می کند؛ به طوری که آشکارا مشاهده می کنیم که ساختارها و سازوکارها، در بسیاری 
مواقع، مسیری متفاوت را در پیش گرفته اند و در برابر هدف ها و ارزش های انقالبی 
و مردمی، »سرکش« و »عصیان گر« هستند. پس باید بخشی از تحّول را به ساختارها 
و سازوکارها نسبت داد و موانع بازدارندۀ نهادی و روشی را از سر راه برداشت؛ هر چند 
گیر و تثبیت شده باشند و در برابر موج تحّول، سرکشی کنند. پاره ای  سالیان سال، جا
دیگر از تحلیل گران، سخت بر این باورند که چاره ای جز »تجدیدنظرهای مدیرّیتی« و 
»دگرگونی های کارگزاری« در میان نیست و باید »حلقۀ بستۀ مدیرّیتی« را شکست و 
به طور خاص و برجسته، از »نیروهای جوان مؤمن انقالبی« بهره گرفت و »مسئولّیت های 
مهّم« را به آنها سپرد. »انقالب« در ابتدای حرکت خویش، بر روی شانه های جوانان 
قرار داشت و در »دفاع مقّدس« نیز گره های دشوار و بزرگ، به دست هّمت و مجاهدت 
جوانان، گشوده شد، اّما »تکرارها« و »تداوم ها«، یکنواختی به همراه آورد و قدرت سیاسی 
و مسئولّیت های مدیرّیتی را در چنگ عّده اى اندک، محدود کرد و اجازه نداد »چرخش 
که کسانی در عرصه های  خ بدهد. ازاین رو، سال ها و بلکه دهه هاست  نخبگان« ر
مدیرّیتی، جابجا می شوند و از این کرسی به آن کرسی منتقل می گردند و قدرت را میان 
خود، دست به دست می کنند. این وضع ناخوشایند، هم موجب گردیده است که هم 
کارآمدی ها و فسادهای مدیرّیتی، فزونی یابند و هم از ظرفّیت ها و توانمندی های  نا
جوانان استفاده نشود و آنها همچنان »نظاره گر« و »حاشیه نشین« باشند. باید اینان را 
به عرصه های مهّم مدیرّیتی فراخواند و زمام و عنان ایران را به دست آنها سپرد. »اعتماد« 
به جوانان و »به کارگرفتن« آنها، یک ضرورت تاریخی است، نه شعار سیاسی و انتخاباتی 
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برای تفاخر و وعده فروشی. این یک »راه حل قطعی و حتمی« است و چنانچه 
در دولت پیش رو، آن را محّقق نکنیم و به جوانان، میدان »مدیرّیت« و »عمل 
رسمی« ندهیم، بسیار از شتاب حرکت انقالب کاسته ایم. نسل قبلی، هرآنچه 
که در توان داشت را به کار گرفت و خدمت کرد و اینک باید »تجربه ها« و »دانش 
دیرینۀ« خود را در صحنه نگاه دارد و در اختیار نیروهای جوان قرار دهد تا آنها در 

گام دّوم انقالب، پرچم دار حرکت تکاملی و پیش روندۀ انقالب شوند.
]۵[. باید راه را از بیراهه بازشناخت و هرچه غیر از »استحکام ساخت درونی نظام« 
است، بیراهه است. »استحکام ساخت درونی نظام« به این معنی است که باید 
خویش را از »درون«، قوی و مقاوم سازیم تا در برابر تکانه ها و تنش ها، دچار تالطم 
و گزند نشویم و اقتدار و اعتبار خویش را از دست ندهیم. آنچه که دشمن را از 
کره« و »سازش« و »توافق« نیست؛  دشمنی کردن، منصرف و ناامید می کند، »مذا

کره و سازش چیزی جز فریب نیست: هدف دشمن از پیشنهاد مذا
؛ چه  نِّ َل َفُخْذ بِالَْحْزِم َو اتَِّهْم فِى َذلَِک ُحْسَن الظَّ ََّما َقاَرَب لَِیَتَغفَّ »َفإِنَّ الَْعُدوَّ ُرب
بسا دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند؛ پس دوراندیش و محتاط باش و 

خوشبینی خود را )به دشمن( مّتهم کن.« )نهج البالغه؛ نامه۵۳(
بنابراین نباید فریب لبخندها و وعده های آنان را خورد؛ دولت های غربی و 
بیش از همه، »شیطان بزرگ« )آمریکا(، هیچ تعهدی به آنچه می گویند ندارند 
و به آسانی، همۀ »وعده ها« و »قول ها«ی خود را زیر پا می گذارند؛ و هرکس به 

وعده های این شیطان بزرگ اعتماد کند، بی تردید خسارت خواهد دید:
ِ َفَقْد َخِسَر ُخْسراناً ُمِبیناً * یَِعُدُهْم  ا ِمْن ُدوِن الَّ ْیطاَن َولِیًّ »َو َمْن یَتَِّخِذ الشَّ
ْیطاُن إاِلَّ ُغُروراً؛ و آنان که شیطان را به جاى خدا  َو یَُمنِّیِهْم َو ما یَِعُدُهُم الشَّ
کرده اند. * شیطان به آنها وعده ها)ى  ولّی خود برگزینند، زیان آشکارى 
دروغین( می دهد و به آرزوها سرگرم می سازد و جز فریب و نیرنگ به آنها وعده 

نمی دهد.«)نساء: ۱۱۹-۱۲۰(
کم شده است، »اخالق« و »راستی«  در جهان کنونی که ارزش های غربی بر آن حا
کم نیست،  و »وفاداری« بر مناسبات بین المللِی دولت های غربی با دیگران حا
بلکه تنها »قدرت« و برتری مبتنی بر قدرت، تعیین کننده و بازدارنده است. ما در 
طول سال های اخیر، این واقعّیت را بیش از گذشته، به صورت آشکار مشاهده 

 آنچه  که وضع موجود 
را پدید آورده است، 
»تحریم« به تنهایی 

نیست، بلکه باید گفت، 
نقش تحریم، »نقش 

حداقلی« است و درصد 
محدودی از تنگناهای 

اقتصادی، به تحریم 
بازمی گردد. ریشۀ اصلی و 
عمدۀ مشکل، »ضعف های 

مدیریّتی آشکار« است 
که به حرکت طبیعِی 

»چرخ های معیشت و 
تولید«، گزندهای فراوان 

رسانده و همگان را 
ناخرسند و معترض کرده 

است.
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کردیم و از آن، ضربه های بزرگ و خسارت های تلخ خوردیم. پس نباید به »گفتگوها« و 
»وعده ها« و »توافق ها« دلخوش کنیم، بلکه باید بر »قدرت داخلی« خویش بیفزاییم 
و ایران را از لحاظ »عناصر قدرت«، به پیش ببریم. هر چه عناصر قدرت درونی در ایران 
کم تر باشند، دولت های غربی نیز به ناچار، محدودتر و محافظه کارتر و  بیشتر و مترا
پایبندتر به تعهدات خود خواهند بود، و در غیر این صورت، هر لحظه ممکن است تمام 
کره و گفتگو انجام پذیرفته است، نقش بر آب شود و به واسطۀ  تالش هایی که در بستر مذا
»فشار« و »تهدید« و »زورگویی« آنها، منافع ملّى ما مخدوش گردد. این در حالی است 
که وجود و انباشتگی »قدرت« ما، بسیار بازدارنده است و آنها را از »تقابل« و »تعارض« و 
»کارشکنی«، پرهیز می دهد. ملتی که قوی باشد، هم دشمن را از تهاجم منصرف خواهد 

کرد و هم اجازه نخواهد داد، به او ظلم کنند و حق او را غصب نمایند:
ُکْم َو  ِ َو َعُدوَّ ٍة َو ِمْن ِرباِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ الَّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ »َو أَِعدُّ
ِ یَُوفَّ  ُ یَْعلَُمُهْم َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َشىْ ٍء فِى َسِبیِل الَّ آَخِریَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم الَّ
إِلَْیُکْم َو أَنُْتْم ال تُْظلَُموَن؛ )در برابر دشمنان( هرچه می توانید، از »قدرت« آماده سازید 
و)همچنین( اسبهاى ورزیده )براى میدان نبرد( تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن 
خویش را بترسانید؛ و )همچنین( دشمنان دیگرى غیر از اینها را )بترسانید( که شما آنان 
را نمی شناسید و خدا می شناسد؛ و هر چه در راه خدا انفاق کنید، به شما بازگردانده 

می شود و به شما ظلم نخواهد شد.« )انفال: ۰	(
کره« و   تجربه های عملی و واقعی ما، شاهدی بر این تحلیل است. پس هرچند »مذا
کره  »گفتگو« را به طور کل، نفی و نهی نمی کنیم، اّما در عین حال، بر این باوریم که مذا
با »دست های خالی« و از »موضع ضعف« و »بدون داشته های پیشینی«، به معنای 
پذیرش »نسخه« و »دیکته« دشمنان است، که حاصلش، تماماً »خسارت«، »پسرفت« 

و »عقبگرد« است:
وُکْم َعلى  أَْعقابُِکْم َفَتْنَقلُِبوا خاِسِریَن؛ اى  َِّذیَن َکَفُروا یَُردُّ َِّذیَن آَمُنوا إِْن تُِطیُعوا ال َُّها ال »یا أَی
گر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به »عقب«  کسانی که ایمان آورده اید ا

باز می گردانند و سرانجام »زیانکار« خواهید شد.« )آل عمران: ۱۴۹(
 به این ترتیب، کاری که امروز باید انجام داد، عبارت است از »تقوّیت عناصر قدرت درونی 
کره برای رفع  گذار کردن سخاوتمندانه و بی پروای این عناصر در بستر مذا و ملی«، نه وا
کره های سال های اخیر، بخشی از »اندوخته ها« و »داشته ها«ی  تحریم. ما در روند مذا

 نباید همواره در پی 
»راه حل های سخت 
و آمرانه« بود و از 
»اقناع« و »گفتگو« 
غفلت کرد؛ و نیز 
نباید از »امکان ها 
و اهرم های 
حاکمّیتی« برای 
هدایت جامعه 
دست کشید و تنها 
»توصیه« کرد. 
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خود را به دشمن بخشیدیم تا از تحریم عبور کنیم، اّما نه فقط »قدرت« خویش را 
گذار کردیم، بلکه »تحریم« نیز هرگز برطرف نشد. این تجربه نشان  فروختیم و وا
می دهد که کسانی، ایران را به بیراهه سوق دادند و ندانم کارانه و نسنجیده 
کره را پیش روی مردم نهادند. ازاین رو، مسأله و  و خام اندیشانه، بیراهۀ مذا

دغدغۀ اصلی عبارت است از »قوی شدن ایران« و رسیدن به »ایران قوی«.
]	[. سال ها ست که در میان تمام مسأله ها، »اقتصاد« به اولوّیت اصلی تبدیل 
شده است و هر چند قدم هایی برداشته شده اند، اّما همچنان اقتصاد، گرفتار 
گوار«  »چالش های مزمن« است و سفرۀ معیشت مردم، با »دشواری های نا
روبروست. می بینیم که روزگار بر »طبقات محروم«، اّما نجیب و باآبرو، بسیار 
سخت می گذرد و اینان از هر جهت و به شّدت، با »چاله ها و چاه های معیشتی« 
دست به گریبان هستند، بلکه امر معیشت حّتى بر قشر متوسط مردم نیز، سخت 
و تلخ است. گذشته از این، »چرخ تولید« نیز با دشواری حرکت می کند و حّتى در 
زمینه هایی، با شتاب اندک می گردد یا از حرکت بازایستاده است. آری، اقتصاد 
و معیشت، مسألۀ نخست و قطعی عموم مردم است و مردم از عملکرد دولت 
در این زمینه، بسیار ناخرسند هستند و گالیه های فراوان دارند. آنچه  که وضع 
موجود را پدید آورده است، »تحریم« به تنهایی نیست، بلکه باید گفت، نقش 
تحریم، »نقش حداقلی« است و درصد محدودی از تنگناهای اقتصادی، به 
تحریم بازمی گردد. ریشۀ اصلی و عمدۀ مشکل، »ضعف های مدیرّیتی آشکار« 
خ های معیشت و تولید«، گزندهای فراوان  است که به حرکت طبیعِی »چر
رسانده و همگان را ناخرسند و معترض کرده است. مدیرّیت های »اشرافی« و 
»تکنوکرات« که نگاه از باال به پایین دارند و خودشان، قطب های اقتصادی و 
کمیتی« تبدیل شده اند،  کانون های ثروت پدید آورده و به »ثر وت اندوزان حا
هرگز نمی توانند گره از کار فروبستۀ اقتصاد بگشایند. مدیرّیت های »تنبل« 
و »گزارش خوان« و »غیرمیدانی« که دردها را از نزدیک احساس نمی کنند و 
از حضور در میدان مواجهه با »مردم و واقعّیت های معیشتی شان« بیگانه 
گر اقتصاد مردم به دست  هستند، درک درستی از آنچه که می گذرد ندارند. ا

»سفیهان« اداره شود، آنگاه »قوام زندگی« مردم نیز به هم خواهد خورد:
ُ لَُکْم قِیاماً؛ و اموال خود را- که خداوند  َفهاَء أَْموالَُکُم الَِّتى َجَعَل الَّ »َو ال تُْؤتُوا السُّ

 نباید »انقالب« و 
»نظام« را مساوی 
با »چند شخصّیت 

سیاسی« انگاشت و 
»نقادی« آنها را »جرم« 

انگاشت؛ و نیز نباید 
»اخالق« و »ادب« 
و »حرمت« را کنار 

زد و »پرده دری« و 
»هتاکی« کرد. نباید 

همواره از »منع« و 
»محدودیّت« سخن 

گفت و دامنۀ عمل 
مردم را تنگ کرد و 

از »مصونّیت بخشی« 
غفلت نمود
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آن را وسیله قوام ]زندگی [ شما قرار داده- به دست سفیهان نسپارید.« )نساء: ۵(
کدست« سپرده شود، تا بتوانند  مدیریت اقتصادی باید به افراد »عالم«، »امانتدار« و »پا

از زندگی مردم گره گشایی نمایند: 
ِّى َحِفیٌظ َعلِیٌم؛ )یوسف( گفت: مرا سرپرست خزائن  »قاَل اْجَعلِْنى َعلى  َخزائِِن الْْرِض إِن

سرزمین )مصر( قرار ده، چرا که من نگهبان و دانایم.« )یوسف: ۵۵(
که سهم »تحریم« را در وضع اقتصادی، به صورتی »غیرواقعی« و  مدیرّیت هایی 
»مبالغه آمیز«، عمده و بزرگ تصویر می کنند و »آب« و »نان« مردم را به تحریم گره می زنند و 
همه چیز را از دریچۀ تنگ تحریم می بینند، طرح مستقلی برای گشایش اقتصادی ندارند. 
مدیرّیت های عادت کرده به »روندهای جاری«، قادر نیستند از »اقتصاد نفتی« عبور کنند 
و نفت را به یک عنصر فرعی و حاشیه ای که »نقطۀ ضعف« ما نیست، تبدیل نمایند، بلکه 
بر نفت تکیه می کنند تا کاستی ها و کم کاری های خود را پنهان نگاه دارند. مدیرّیت هایی 
که از »ظرفّیت های درونی« و »استعدادهای اینجایی« بى اّطالعند و همواره چشم به 
»بیرون« دوخته اند و از »بیگانه« انتظار کمک دارند، هیچ اتّفاق ماندگار و پایداری را رقم 
نمی زنند و »اقتصاد درون زا و مستحکم« پدید نمی آورند، بلکه اقتصاد را گرفتار بیماری 
کره های  »شرطی شدن« نسبت به اراده های متغّیر بیگانگان می کنند و آن را معطل »مذا
فرسایشی و بی حاصل« نگاه می دارند. از دل »اقتصاد شرطی شده به بیگانگان« نیز، 
هیچ نتیجۀ راهگشایی برنخواهد خاست، جز پاره ای »بهبودهای موقتی و صوری و 
پوشالی« که طعم شیرین شان، ماندگار نیست. توقع مردم، شکل گیری یک »اقتصاد 
بومِی قوی و باثبات« است که از »درون«، مایه بگیرد، و ریشه در »اراده های بومی« و 
»سیاست های ملی« داشته باشد، نه  این که از این توافق خارجی به آن توافق خارجی 
کره های بی بازده« با  ارجاع داده شود و وابسته به فرجام »گفتگوهای طوالنی« و »مذا
ج تبدیل کرد و از  بیگانگان باشد. آری، هرگز نباید ایران را به شبه جزیره ای بریده از خار
»امکان ها و فرصت های بیرونی« بهره نگرفت و دچار »خودتحریمی« شد، اّما ازآن سو، 
نباید در »مرداب ارادۀ بیگانگان« نیز غرق شد و وضع سفرۀ مردم و حال معیشت آنها را 
زیر سایۀ »سیاست های زیاده خواهانه و باج گیرانۀ دیگران« قرار داد. تجربۀ خسارت بار و 
کرات شکست خوردۀ هشت سال اخیر، در عمل نشان داد که از »نگاه به  خسران زدۀ مذا
بیرون« و »چشم دوختن به اغیار«، میوه ای به دست نمی آید و آفتابی جلوه گر نمی شود، 
بلکه ذهن مردم به صورت روزانه، درگیر »وعده های خیال اندود« و »سراب های 
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دروغینی« می شود که چون تحقق نمی یابند، جز به »سرخوردگی« و »دلسردی« 
نمی افزایند. به راستی، توان و حوصلۀ عصبی جامعۀ ما در طول این سال ها، 
کثری« و »وابستگی تمام عیار«،  بسیار فرسوده شده و »مشروط شدگی حدا
ذهن ها را خسته کرده است. باید به این روند، پایان داد و از نو آغاز کرد؛ آغازی 
که بر »خویشتن ملی مان« مبتنی باشد. باید بر روی پای خویش بایستیم و 
ایران را از »دورن« بسازیم و به آن »قدرت هرچه بیشتر« ببخشیم. آنچه  که در 
اختیار ماست، همین »ظرفّیت های درونی« و »قابلّیتهای وطنی« هستند و ما 
می توانیم با تکیه بر همین »بضاعت های در دسترس« و »فرصت های نقد«، 
گام های بلند برداریم و »وعده های واقعی« بدهیم و در کوتاه مدت، »نشاط« و 
»تحّرک« و »طراوت« را به اقتصاد و معیشت بازگردانیم. تنها در این صورت است 
که تحریم ها، »خنثی« و »بی اثر« می شوند و »کارایی« خود را برای فلج کردن و 
بازدارندگی از دست می دهند و دشمن نیز با مشاهدۀ این وضع، عقب شینی 
کرد. پس، راه رفع تحریم ها، »استحکام ساخت داخلی اقتصاد« و  خواهد 
کرات و  رقم زدن »اقتصادی مقاومتی« است؛ نه آرزوپردازی دربارۀ نتیجۀ مذا

شرطی کردن اقتصاد به خواست و ارادۀ بی قاعدۀ بیگانگان.
]	[. ساختار اجرایی نباید به گونه ای باشد که به دلیل »سستی نظارت ها« 
به  »خویشاوندساالری ها«،  و  »سهل انگاری ها«  و  »سیاسی کاری ها«  و 
کارخانۀ تولید فسادهای مالی و پرونده های اقتصادی تبدیل شود و موجب 
بی اعتبارشدن مدیرّیت های اجرایی و دولتی در دیدۀ مردم گردد. باید آب 
گرفت و سرچشمه، »دولت« است؛ دولت باید به صورت  را از »سرچشمه« 
»پیشگیرانه« و »قاطع« عمل کند تا فساد و قانون شکنی و ویژه خواری، اقلّى 
و ناچیز شود و مفسدان و دست اندازان به بیت المال، هراسان و لرزان، از 
دولت و مدیرّیت های دولتی بگریزند، نه این که میان »ثروت« و »قدرت«، 
ک ایجاد کنند و دولت را به »حاشیۀ امن« برای  پیوندهای نامشروع و ناپا
باید روحیۀ »قناعت« و  بادآورده« تبدیل نمایند.  تحصیل »ثروت های 
کرد و »زهد علوی« را میان مدیران و  »ساده زیستی« را در دولت بازسازی 
کارگزاران، برجسته ساخت. همچنان  که در سال های نخست انقالب و در دهۀ 
شصت، »ثروت اندوزی« و »سرمایه ساالری«، سبب ساز شرمساری و خجلت 

در روند مذاکره های 
سال های اخیر، بخشی 

از »اندوخته ها« و 
»داشته ها«ی خود را به 
دشمن بخشیدیم تا از 
تحریم عبور کنیم، اّما 

نه فقط »قدرت« خویش را 
فروختیم و واگذار کردیم، 

بلکه »تحریم« نیز هرگز 
برطرف نشد. این تجربه 

نشان می دهد که کسانی، 
ایران را به بیراهه سوق 

دادند و ندانم کارانه و 
نسنجیده و خام اندیشانه، 

بیراهۀ مذاکره را پیش 
روی مردم نهادند. ازاین رو، 

مسأله و دغدغۀ اصلی 
عبارت است از »قوی شدن 
ایران« و رسیدن به »ایران 

قوی«.
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بود، اینک نیز باید »فضیلت ثروت و سرمایه« را زدود و از »زندگی مردمی و متوسط«، 
الگوپردازی کرد. آنان که غرق در »رفاه های آنچنانی« هستند و »ثروت  های انبوه« 
اندوخته اند، هرگز شایستگی حکمرانی ندارند و در طراز نظام اسالمی نیستند. باید 
کسانی بر سرکار بیایند که از »جنس مردم« باشند تا درد مردم را بفهمند وبا آنان همراه و 

همدل شوند:
»لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم؛ به یقین، رسولی از جنس خودتان بسویتان آمد.« 

)توبه: ۱۲۸(
ک دستی« اقتصادی، به رسم رایج تبدیل شود و »حرام خواری« و  کی« و »پا باید »پا
»خیانت به بیت المال«، شنیع ترین رفتارها تصّور گردد. در طول سال های گذشته، 
آنچه  که بیش از هر چیز، داغ بر دل مردم نهاد و به اعتماد سیاسی آنها ضربه زد، 
کمّیتی« بود؛ مردم، تاب آوری فراوانی دارند و  »اشرافّیت دولتی« و »ثروت اندوزی حا
آبروی فقر و قناعت را نمی َبرند، اّما چگونه می توان توقع داشت که در کنار سفره های 
کوچک شده شان، مشاهده کنند که برخی از مدیران دولتی یا اطرافیان آنها، بی پروا و 
ناجوانمردانه به جان بیت المال بیفتند و به واسطۀ ارتباط و اّطالع و نفوذ، »ثروت های 
گر طعم »فقر« و  افسانه ای« به چنگ آورند و یک شبه، ره صدساله را بپیمایند؟! ا
»نداری«، تلخ است، »فساد« و »تبعیض« و »بی عدالتی«، همچون زهر، ُکشنده و مهلک 

است و صدای اعتراض مردم را بلند می کند. 
ُروا أَنُْفَسُهْم بَِضَعَفِة النَّاِس َکْیاَل یََتَبیََّغ بِالَْفِقیِر  ِة الَْعْدِل أَْن یَُقدِّ َ تََعالَى َفَرَض َعلَى أَئِمَّ »إِنَّ الَّ
َفْقُرُه؛ خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر 

و ندارى، تنگدست را به هیجان و سرکشی نیاورد.« )نهج البالغه؛ خطبه ۲۰۹(
دراین باره نباید کمترین مدارا و تساهلی در میان باشد و نباید هیچ گونه فسادی برتابیده 
ک، از عرصۀ مدیرّیت اجرایی قطع شوند و آبرو و  شود. باید تمام دست های آلوده و ناپا
اعتبار انقالب، فدای منزلت سیاسی این کارگزار و آن آقازاده نشود. سهل انگاری در برابر 

مفسدان، »همراهی« و »همدستی« با آنها و خیانت آشکار به مردم است.
]۸[. از جمله لطمه های ترورهای دهۀ شصت این بود که موجب فاصله افتادن های 
نسبی میان مردم و مسئوالن شد و چه  بسا برخی که دچار غرور و خودخواهی های 
مدیرّیتی بودند، این امر را بهانه و دستاویزی برای »گسستن از مردم« و »بسنده کردن به 
گزارش ها و روایت ها« و »انزوای از جامعه« تبدیل کردند و به این واسطه، از »واقعّیت ها« 
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و »عینّیت ها« دور افتادند. این در حالی است که مردم به حّق، خواهان »ارتباط 
نزدیک و صمیمانه« با کارگزاران هستند و می خواهند منتخبان و برگزیدگان 
خویش را ببیند و با آنها سخن بگویند و حرف ها و دردهای خود را بی واسطه 
و چهره به چهره به آنها انتقال دهند. »کاخ نشینی« و »گزارش خوانی«، رسم و 
مرامی نیست که مردم آن را بپسندند. باید به میان مردم رفت و در کنار مردم 
زیست تا دغدغه ها و مسأله های آنها، آنچنان که هستند، فهمیده و درک شوند. 
باید »از نزدیک«، با انتقاد و اعتراض و ناخشنودی مردم مواجه شد و حرف ها 
را »گزینش نشده« و »مستقیم« شنید. باید به »میدان واقعّیت ها« پا نهاد و 
گر چنین شود، مردم احساس خواهند  »زندگی روزمّرۀ مردم« را لمس کرد. ا
کرد که ساختار سیاسی نسبت به مشکالت و دشواری های آنها، »بى اّطالع« یا 
»بی تفاوت« نیست، بلکه »از آنها« و »در کنار آنها« است و حقایق را »از زبان خوِد 

مردم« و »در متن زندگی مردم«، می یابد و می فهمد: 
»َواْجَعْل لَِذوِى  الَْحاَجاتِ  ِمْنَک قِْسماً تَُفرُِّغ لَُهْم فِیِه َشْخَصَک، َوتَْجلُِس لَُهْم َمْجلِساً 
ِ الَِّذى َخلََقَک، َوتُْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَک َوأَْعَوانََک ِمْن أَْحَراِسَک  َعاّماً َفَتَتَواَضُع فِیِه ِلَّ
ِ )صلى  ِّى َسِمْعُت َرُسوَل الَّ َوُشَرِطَک؛ َحتَّى یَُکلَِّمَک ُمَتَکلُِّمُهْم َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع، َفإِن
ِعیِف فِیَها  ٌة اَلیُْؤَخُذ لِلضَّ َس أُمَّ الَّ علیه و آله و سلم( یَُقوُل فِى َغْیِر َمْوِطٍن، لَْن تَُقدَّ
َحقُُّه ِمَن الَْقِوىِّ َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع؛ براى کسانی که به تو نیاز دارند وقتی مقرر کن که 
شخصاً به نیاز آنها رسیدگی کنی و مجلسی عمومی و همگانی براى آنها تشکیل 
ده؛ در آن مجلس براى خدایی که تو را آفریده است تواضع کن و لشکریان و 
معاونانت اعم از پاسداران و نیروى انتظامی را از آنها دور ساز تا هر کس بخواهد 
بتواند با صراحت و بدون ترس و لکنت زبان، سخن خود را با تو بگوید زیرا من 
بارها از رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( این سخن را شنیدم که می فرمود: »امتی 
کی  که در آن حق ضعیف از زورمند با صراحت گرفته نشود هرگز روى قداست و پا

را نخواهد دید.« )نهج البالغه؛ نامه۵۳(
دوری از مردم، عواقب جبران ناپذیری برای جامعه اسالمی به دنبال خواهد 
گاهی از مشکالت واقعی مردم  داشت. مهمترین آنها، تغییر اولویت ها و عدم آ

است:
ِعیَِّة ُشْعَبٌة  ا بَْعُد َفاَل تَُطوِّلَنَ  اْحِتَجابََک َعْن َرِعیَِّتَک، َفإِنَّ اْحِتَجاَب الُْواَلةِ َعِن الرَّ »َوأَمَّ

 آری، هرگز نباید ایران 
را به شبه جزیره ای بریده 
از خارج تبدیل کرد و از 
»امکان ها و فرصت های 

بیرونی« بهره نگرفت و دچار 
»خودتحریمی« شد، اّما 

ازآن سو، نباید در »مرداب 
ارادۀ بیگانگان« نیز غرق شد 

و وضع سفرۀ مردم و حال 
معیشت آنها را زیر سایۀ 

»سیاست های زیاده خواهانه 
و باج گیرانۀ دیگران« قرار 

داد. تجربۀ خسارت بار 
و خسران زدۀ مذاکرات 

شکست خوردۀ هشت سال 
اخیر، در عمل نشان داد 
که از »نگاه به بیرون« و 

»چشم دوختن به اغیار«، 
میوه ای به دست نمی آید و 

آفتابی جلوه گر نمی شود
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یِق، َوقِلَُّة ِعلٍْم بِاْلُُموِر؛ َوااِلْحِتَجاُب ِمْنُهْم یَْقَطُع َعْنُهْم ِعلَْم َما اْحَتَجُبوا ُدونَُه َفَیْصُغُر  ِمَن الضِّ
ِغیُر، َویَْقُبُح الَْحَسُن، َویَْحُسُن الَْقِبیُح َویَُشاُب الَْحقُّ بِالَْباِطِل؛ و اما  ِعْنَدُهُم الَْکِبیُر، َویَْعُظُم الصَّ
بعد! هیچ گاه خود را در زمانی طوالنی از مردم پنهان مدار، زیرا پنهان ماندن زمامداران از 
چشم مردم موجب نوعی کم اطالعی نسبت به امور )مردم و کشور( می شود و آنها را از آنچه 
نسبت به آن پنهان مانده اند بی خبر می سازد؛ در نتیجه مسائل بزرگ نزد آنان کوچک و 
امور کوچک در نظر آنها بزرگ می شود؛ کار خوب، زشت جلوه می کند و کار زشت، خوب؛ 

و حّق و باطل با یکدیگر آمیخته می شود.« )نهج البالغه؛ نامه۵۳(
مدیرّیتی که به چنین منش و مرامی عالقه ندارد و از صندلی خویش برنمی خیزد و از اتاق 
ج نمی شود و وظیفه ای جز گزارش خوانی و جلسه نشینی را برای خود در نظر  کارش خار
نمی گیرد، لیاقت حکمرانی ندارد و باید کناره گیری کند. هیچ توجیهی برای فاصله گیری 
از مردم و بسنده کردن به روندهای رایج اداری، پذیرفتنی نیست. آنان که پای رفتن به 
میدان واقعّیت ها را ندارند و می خواهند از »باال« و »پشت میز«، امور را سامان دهند، 
راه تازه ای را نخواهند گشود و دردهای مردم را نخواهند ساخت. دولِت مردمی، سخن 
تبلیغی و شعار پوشالی نیست، بلکه سبِک مدیرّیتی خاصی است که در آغاز انقالب 
رواج داشته است و اینک نیز باید دوباره احیا و متداول گردد. از طرف دیگر، در دولت 
مردمی، »مردم« نیز به عرصۀ حکمرانی راه می یابند و آنها در همۀ امور، »مشارکت« داده 
می شوند و چنین نیست که تدبیر مسائل، در »حلقه های بستۀ مدیرّیتی« صورت بپذیرد 
و مردم، تنها از تصمیم ها، »مّطلع« گردند. تصمیم گیری برای مردم، نباید »آمرانه« و »از 
باال« باشد و بدین جهت، »خواسته ها« و »نیازها« و »دغدغه ها«ی آنها در تصمیم های 
کمّیتی دیده نشود. دولت مردمی، از مردم می خواهد که دولت را »از خود« و »برای  حا
خود« بدانند و »هم افزایانه« و »همدالنه«، در متن آن حضور و تأثیر داشته باشند. و 
نه فقط »می خواهد«، بلکه به گونه ای »رفتار« می کند که چنین حس و برداشتی در ذهن 
مردم پدید آید و »فاصله ها« و »زوایه ها«ی به وجود آمده میان »دولت« و »ملّت«، برطرف 
شوند. »دولِت جدا افتاده از مردم«، تصمیم می گیرد اّما تصمیم هایش به اجرا و عمل 
نزدیک نمی شوند؛ چون متن جامعه با آن هماهنگ و همسو نیستند و سیاست هایش از 
عمق مطالبه های جامعه برنخواسته است. مردم از »دیده نشدن« و »در حاشیه ماندن«، 
گله های فراوان دارند و رنجیده خاطر شده اند. باید بی درنگ، گذشتۀ غیرمردمی را جبران 
کرد؛ باید به جامعه و بدنۀ اجتماعی بازگشت و مردم کوچه و بازار را در آغوش گرفت و در 

 اگر ما خاموش 
بنشینیم و نظاره گر 
اوضاع و احوال 
فرهنگی جامعه 
باشیم، دشمنان 
ارزش ها و فضیلت ها، 
بیکار نخواهند ماند و 
از این عرصۀ خالی از 
رقیب و مزاحم، به نفع 
خود بهره خواهند برد 
و جامعه و مردم را با 
دیانت و تقوا، بیگانه 
خواهند ساخت.
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چهارچوب دردها و دغدغه های واقعی و روزمّره اشان، سیاست گذاری کرد.
]۹[. نباید با »برداشت های سلیقه ای و تنگ نظرانه از قانون«، آزادی را محدود 
ج« و »ولنگاری« را رواج داد. نباید  ج ومر کرد؛ و نیز نباید به نام آزادی، »هر
از آزادی، هراسید و از خویش، »قداست سازی« کرد؛ و نیز نباید »اخالق« و 
»انصاف« را از آزادی زدود. نباید آزادی را در برابر »دین« قرار داد؛ و نیز نباید 
»آزادی های نامشروع« را تأیید کرد. نباید جامعه را بر اساس »زور« و »جبر« اداره 
کرد و آزادی را مختل نمود؛ و نیز نباید به »هنجارشکنان اندک«، اجازه داد که 
حقوق معنوی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارند. نباید آزادی را در »مکتب های 
غربی« ُجست و اسالم را فاقد توصیه به آزادی شمرد؛ و نباید از آزادی، 
»روایت سکوالر و ضّددینى« داشت. نباید جامعه را از »تجربه های آزادانه«  و 
گاهانه« محروم کرد و همگان را »مهار« و »متمرکز« کرد؛ و نیز  »انتخاب  های آ
نباید جامعه را در »گرداب دست اندازی بددالن و بدخواهان« رها نمود. نباید 
همواره خود را »حّق محض« انگاشت و همگان را »طرد« و »تخطئه« کرد؛ و نیز 
نباید حقایق را »نسبی« و »دلبخواهانه« انگاشت. نباید جامعه را »یکدست« و 
»یکنواخت« انگاشت و آن را »پیوستاری« و »متنّوع« ندید؛ و نیز نباید »ارزش ها« 
را به »سالیق« فروکاست و »خطوط قرمز« را درنوردید. نباید همواره در پی 
»راه حل های سخت و آمرانه« بود و از »اقناع« و »گفتگو« غفلت کرد؛ و نیز نباید 
کمّیتی« برای هدایت جامعه دست کشید و تنها  از »امکان ها و اهرم های حا
»توصیه« کرد. نباید »انقالب« و »نظام« را مساوی با »چند شخصّیت سیاسی« 
انگاشت و »نقادی« آنها را »جرم« انگاشت؛ و نیز نباید »اخالق« و »ادب« و 
کی« کرد. نباید همواره از »منع« و  »حرمت« را کنار زد و »پرده دری« و »هتا
»محدودّیت« سخن گفت و دامنۀ عمل مردم را تنگ کرد و از »مصونّیت بخشی« 
غفلت نمود؛ و نیز نباید »امنّیت اجتماعی« را نادیده انگاشت و مردم را در مقابل 
هنجارشکنان لجوج و اراذِل قلدر، تنها نهاد. چنانچه بخواهیم به آزادی از 
چشم اندازی واقع بینانه و انسانی بنگریم، به چنین برداشتی دست خواهیم 
یافت که دولت اسالمی باید با تمام وجود خویش، »حافظ« و »حامی« آن باشد 
و آن را به معنی واقعی کلمه، یک »ارزش عالی« و »حقیقت ُقدسى« قلمداد 

نماید.

مدیریّتی که به چنین 
منش و مرامی عالقه 

ندارد و از صندلی خویش 
برنمی خیزد و از اتاق 

کارش خارج نمی شود و 
وظیفه ای جز گزارش خوانی 

و جلسه نشینی را برای 
خود در نظر نمی گیرد، 

لیاقت حکمرانی ندارد و 
باید کناره گیری کند. هیچ 
توجیهی برای فاصله گیری 

از مردم و بسنده کردن 
به روندهای رایج اداری، 
پذیرفتنی نیست. آنان 
که پای رفتن به میدان 

واقعّیت ها را ندارند و 
می خواهند از »باال« و »پشت 

میز«، امور را سامان دهند، 
راه تازه ای را نخواهند گشود 
و دردهای مردم را نخواهند 

ساخت
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شاخصهای 
حکمرانی مطلوب 
دولت رئیسی منبعث 
از فرمایشات امام 
خامنه ای

دکتر علیرضا معاف 

مرداد ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

]۱۰[. هدایت فرهنگی جامعه به سوی »اخالق« و »معنوّیت«، وظیفۀ قطعی دولت اسالمی 
است و دولت اسالمی از آن جهت که اسالمی است، نمی تواند نسبت به »فضیلت« و 
»دیانت«، بی طرف و بی تفاوت باشد. باید نسبت به »سالمت معنوی« و »سعادت 

اُخروى« مردم، حّساس بود و احساس مسئولّیت کرد.
که اصوال فلسفه تشکیل حکومت اسالمی جز این نبوده و نیست: چرا

کاَة َو أََمُروا بِالَْمْعُروِف َو نََهْوا َعِن الُْمْنَکِر  الَة َو آتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِى الْْرِض أَقاُموا الصَّ َِّذیَن إِْن َمکَّ »ال
ِ عاقَِبُة اْلُُموِر؛ یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم،  َو ِلَّ
نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان 

همه کارها از آن خداست.« )حج: ۴۱(
 جامعۀ دینی، جامعه ای است که در آن، خیر و صالح و رستگاری، »جریان غالب« 
کمال و انسانّیت است، باید  که در طلب  کسی  و »رودخانۀ خروشان« است و هر 
بتواند راه خود را در آن بیابد و ساختارها و نهادها و فضای عمومی را، »کمک کننده« و 
»تسهیل کننده« ببیند. این همه به معنی آن است که باید از امکان ها و توانمندی های 
دولت در راستای زمینه سازی برای »ارتقای فرهنگ دینی« و »رونق ارزش های الهی« در 
جامعه بهره گرفت، نه آن که مسیر بی نتیجۀ »تحمیل« و »تحّکم« و »فشار« را انتخاب کرد و 
با »بدرفتاری« نسبت به مردم، آنها را از دین و ارزش ها، »گریزان« و »متنّفر« ساخت. پس، 
سخن در »زمینه سازی« است، نه »زور«. کسانی  که می خواهند خود را از این »وظیفۀ 
هدایتی« برکنار دارند و مردم را در »تندبادهای فرهنگی«، به حال خویش رها کنند، 
صورت مسأله را تغییر می دهند و دخالت دولت در فرهنگ و ارزش ها را، تنها به معنی 
استفادۀ از »قّوۀ قهرّیه« و »خشونت« تفسیر می کنند، درحالی که تالش و برنامه ریزی 
فرهنگی دولت، می تواند شکل های مختلفی داشته باشد و این گونه نیست که هر اقدام 
کراه« برخاسته باشد. هرگز نمی توان اّدعا  دولتی در قلمروی فرهنگ، فقط از »اجبار« و »ا
که همۀ کم حجاب ها، »مغرض« و »لجوج« اند؛ هرگز نمی توان گفت همۀ موسیقی ها 
و کنسرت ها، »مبتذل« و »نامشروع« اند؛ هرگز نباید تصّور کرد که همۀ سلبریتی ها، 
با »اخالق« و »دیانت« بیگانه اند؛ هرگز راه حل گسترش بخشیدن به عفاف و حیا در 
جامعه، »دیوار کشیدن« و »بازداشت« و »بازجویی« و »مداخله در حریم خصوصی« 
نیست؛ هرگز نباید »فضای مجازی« را نفی کرد و فرصت ارتباط سالم و تعامل بهینه را از 
مردم گرفت؛ هرگز »خفقان« و »انسداد« و »استبداد«، معبر رسیدن به جامعۀ اسالمی 
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نیست؛ و ... . هرگز و هرگز! چرا باید این همه »خوبی« و »صفا« و »صداقت« و 
کی« را در میان مردم ندید و بر اساس »لکه های کوچک«، دربارۀ  لی« و »پا »زال
جامعه داوری کرد و جامعه و سبک زندگی مردم را »فاسد« و »تباه« و »سیاه« 
و »آلوده« تصّور کرد؟! و حّتی دربارۀ ضعف ها و کاستی  های فرهنگی، آیا باید 
گریبان »مدیران« و »کارگزاران« فرهنگی را گرفت، یا »مردم« و »جوانان« را؟! در 
منطق فرهنگی اسالم، باید از »دعوت« آغاز کرد و با »زبان فطرت« سخن گفت 
و ذهن را با »استدالل« و »گفتگوی عالمانه«، متقاعد و خاضع ساخت، و این 
امر، سازوکاری کامیاب و راه گشا نخواهد بود، مگر این که »ساختارهای رسمی 
فرهنگی«، به تکالیف فرهنگی خود عمل کنند و فضای فرهنگی را در اختیار 
گر ما خاموش بنشینیم و نظاره گر اوضاع  جبهۀ کمین کردۀ دشمن قرار ندهند. ا
و احوال فرهنگی جامعه باشیم، دشمنان ارزش ها و فضیلت ها، بیکار نخواهند 
ماند و از این عرصۀ خالی از رقیب و مزاحم، به نفع خود بهره خواهند برد و جامعه 

و مردم را با دیانت و تقوا، بیگانه خواهند ساخت.
]۱۱[. دولت انقالبی باید خود را موظف بداند مشکالت کشور را با همراهی و 
مشورت دائمی با نخبگان و اندیشمندان در حوزه های مختلف، برطرف نماید. 
بدون دخالت نخبگان و اندیشمندان هیچ تحول اساسی در اقتصاد و فرهنگ 
خ نخواهد داد. و این توصیه موالیمان امیرالمؤمنین)سالم اهلل علیه( به  مردم ر

جناب مالک اشتر است که فرمود: 
»َو أَْکِثْر ُمَداَرَسَة الُْعلََماِء َو ُمَناَقَشَة الُْحَکَماِء فِى تَْثِبیِت َما َصلََح َعلَْیِه أَْمُر باَِلِدَک 
َو إَِقاَمِة َما اْسَتَقاَم بِِه النَّاُس َقْبلََک؛ با دانشمندان زیاد گفتگو کن و با حکیمان 
زیاد بحث نما؛ این گفتگوها و بحثها باید درباره امورى باشد که بوسیله آن وضع 
کشورت را اصالح می کند و برپایی آنچه موجب قوام کار مردم پیش از تو بوده 

است.«)نهج البالغه؛ نامه ۵۳(
که در این متن راهبردی و مدیریتی ارائه شد، پیشنهادی از جنس  آنچه 
مانیفست حکمرانی و منشور حکومتی برای سالهای آتی انقالب اسالمی است. 
طبعا همه محققان و اندیشه وران می توانند نکاتی از این دست را به دولت 
تحول و عدالت ارائه نمایند. مهم آن است که رئیسی سریعا و قاطعانه به آنچه 

که با مردم عهد بسته است، وفا کند.

 نباید »امنّیت 
اجتماعی« را نادیده 

انگاشت و مردم را در 
مقابل هنجارشکنان 
لجوج و اراذِل قلدر، 

تنها نهاد. چنانچه 
بخواهیم به آزادی از 

چشم اندازی واقع بینانه 
و انسانی بنگریم، به 

چنین برداشتی دست 
خواهیم یافت که دولت 

اسالمی باید با تمام 
وجود خویش، »حافظ« 

و »حامی« آن باشد و 
آن را به معنی واقعی 

کلمه، یک »ارزش عالی« 
و »حقیقت ُقدسی« 

قلمداد نماید.
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چکیده
برای اثبات حماسه سازی مردم ایران در انتخابات 28 خردادماه که نماد وحدت 
کثر مردم با نظام بود، دالیل متعددی را می توان برشمرد،  ملی و همراهی ا
اما شاید مهم ترین دلیل آن بعد از انتخابات و در جریان جنجال سازی های 
اخیر  رسانه های بیگانه در موضوع آب خوزستان آشکار شد؛ آنگاه که دشمنان 
بیرونی نظام و معاندان داخلی در پی غائله سازی پیرامون موضوع آب در 
این استان، اذعان کردند که اقداماتشان  از طریق وارد آوردن فشار از بیرون و 
تحریم ها و ...برای مهار حرکت انقالب اسالمی مردم  ایران به شکست انجامیده 
است  و تنها راه این است که بتوانند از داخل ایران را به هم  بریزند و جنگ 
داخلی راه بیندازند و مردم را در برابر نظام قرار دهند! که البته حماسه مردم 
در 28 خردادماه این توطئه را از قبل خنثی کرده بود وهوشیاری مردم در برابر 

فراخوانهای شبکه های معاند آن را اثبات کرد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور ارزشمند و 
شکوهمند مردم ایران برگزار شد که پروژه تحریم آن از مدت ها قبل و حتی قبل 
از ثبت  نام نامزدها و اعالم نظر شورای نگهبان در مورد صالحیت آن ها  توسط  
گردانندگان نظام سلطه و پادوهای داخلی آن ها رقم خورده و در این میان  
تمامی ظرفیت های ممکن  برای تحریم انتخابات  و کم رونق کردن حضور 
مردم در پای صندوق های رأی  با استفاده از  تمام رسانه های در اختیار نظام 
سلطه  و فضای مجازی بکار گرفته  شده بود.در عرصه میدانی نیز  با راه اندازی 
ج  کمپین های متعدد و حتی تهدید شرکت کنندگان که نمونه فیزیکی آن در خار
از کشور و مصادیق عملیات روانی و رسانه ای  آن که روح و روان  مردم ایران را در 
داخل هدف گرفته  بود، تالش کردند که پای صندوق های رأی را خالی کنند.
اما به رغم این جنگ روانی و  شیوع موج جدید بیماری کرونا موسوم به دلتا که 
کارشناسان سهم آن را در کاهش مشارکت،۱۰ تا ۱۵درصد ارزیابی می کنند و برخی 
اختالالت در جریان رأی گیری در ساعاتی از روِز انتخابات و همچنین مدیریت 
ضعیف دولتمردان در اداره کشور و بروز برخی مشکالت در آستانه انتخابات نظیر 
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افزایش سرسام آور برخی قیمت ها و قطعی برق و همچنین  انباشت مشکالت و مسائل 
اقتصادی و اجتماعی، اعم از تورم و گرانی، بیکاری و تبعیض و فساد  که هرکدام برای 
دلسردی وعدم حضور مردم در پای صندوق ها کفایت می کرد، اما مردم ایران به این باور 
 رسیدند که میان حضور آن ها در عرصه انتخابات و صف گسترده دشمنان و معاندان  
کثری به یک  رابطه معناداری وجود دارد و این حضور آن ها در عرصه انتخابات و رأی حدا
نامزد انقالبی و توانمند است که می تواند تمامی توطئه ها و ترفندهای آن ها را خنثی 
کرده و امید به شکل گیری یک دولت تراز اسالمی را در این دوران حساس از تاریخ انقالب 

اسالمی فراهم کند.

مقدهم
مردم ایران در طول چهل وسه سال گذشته با حضور در عرصه های مختلف حمایت 
و دفاع از نظام اسالمی، نظیر شرکت در اجتماعات مردمی در مناسبت های تاریخی و 
انقالبی، شرکت در انتخابات، حضور در عرصه دفاع مقدس در دهه اول و حمایت از 
مقاومت در سال های اخیر و... صحنه های بدیعی را آفریده اند، اما حضور حماسی و 
شورانگیزشان در پای صندوق های رأی در انتخابات ۲۸ خرداد به رغم همه مشکالت 
کارآمدی های دستگاه های اجرایی، شیوع بیماری کرونا و جنگ روانی  و سختی ها و نا
و رسانه ای گسترده دشمنان ملت ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و طبعاً 
مسئولیت  منتخبان مردم در جایگاه واالی ریاست جمهوری یا عضویت شوراها را 

دوچندان کرده است. 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در روز ۲۹ خردادماه ،  در پیامی 
پیروز این میدان را مردم ایران دانسته و یادآور شدند: » حضور حماسی و شورانگیز در 
انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه ی درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه ی 
عواملی که هریک به گونه ای می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر 
کز رأی گیری در سراسر کشور، نشانه ی آشکاری از عزم  چشم نواِز اجتماعات شما در مرا
راسخ و دِل امیدوار و دیده ی بیدار بود. پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران است 
که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و وسوسه ی خام اندیشان 
و بدخواهان،  قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد. 
گیر، نه  نه گالیه از دشواری معیشت طبقات ضعیف، نه دل تنگی از تهدید بیمارِی فرا



37

5555
مرداد ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

مخالف  خوانی هایی که باانگیزه ی دلسرد کردن مردم از ماه ها پیش آغازشده 
بود، و نه حتی برخی اختالالت در جریان رأی گیری در ساعاتی از روِز انتخاب، 
هیچ یک نتوانست بر عزم ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم ریاست جمهوری 

و شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل سازد.«
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه در روز هفتم 
کید  بر  اینکه  انتخابات حقاً و انصافًا حماسه بود، یادآور شدند :»  تیرماه نیز با تأ
تحلیلگرانی که چشمشان به این انتخابات بود، آن ها می فهمند چه اتفاقی 
افتاد. در کجای دنیا معمول است و دیده می شود که همه ی دستگاه های 
تبلیغاتی مخالف، فعال و مؤثر به کار بیفتند برای اینکه به مردم نهیب بزنند که 
در انتخابات شرکت نکنید. رادیوهای آمریکا، رادیوهای انگلیس، رادیوهای 
بعضی از کشورهای مرتجع و روسیاه به کار بیفتند، عناصری از خودشان، عناصر 
خائنی هم از ایرانی هایی که زیر پرچم آمریکا و انگلیس زندگی می کنند و از آن ها 
ارتزاق می کنند، این ها شروع کنند از مدت ها پیش در رادیو، در تلویزیون، در 
ماهواره، در فضای مجازی به خصوص، نه یکی دو تا، صدها بلکه هزاران شبکه 
و کار و مسیر برای اینکه مردم را از انتخابات دور کنند.دستگاه تبلیغاتی دشمن 

برای کاهش مشارکت به مشکل معیشتی مردم امید بسته بود.«
اما شناخت چرایی تمرکز دشمنان بر تحریم انتخابات و دالیل حضور حماسی 
مردم در پای صندوق های رأی مسئولیت منتخبان مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری و شورای شهر را دوچندان می کند،که موضوع بحث ما در این مقاله 

است.
چرایی تمرکز دشمنان بر تحریم انتخابات 

اعالم نگرانی از روند انتخابات در ایران و نتایج آن  از سوی قدرت های غربی 
ح بوده و   و رسانه های وابسته به آن ها در همه انتخابات گذشته ایران مطر
سلطه گران متناسب با برآوردشان از شرایط داخلی و تأثیری که نتیجه آن 
انتخابات می تواند در تثبیت و تحکیم اقتدار نظام و یا تضعیف آن داشته باشد، 
موضع گیری کرده اند، که مصداق بارز آن را می توان حمایت دولت اوباما از 
جریان فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دانست که طی آن 
کاخ سفید و کنگره آمریکا چندین بار  از آن فتنه برای براندازی نظام اسالمی 
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حمایت کردند که تنها یک مورد آن اختصاص  ۵۵میلیون دالر برای حمایت از فتنه گران  
بود و خانم کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا چندین با اعالم کرد که آمریکا در جریان آن 

فتنه هرچه از دستش برمی آمد کرد و البته از مردم ایران شکست خورد.
کثری و  کامی غرب در پیش برد فشار حدا در سال های اخیر و در دوران ترامپ ؛پس از نا
ایستادگی مردم در برابر این فشارها که به اعتراف دولتمردان گذشته و کنونی آمریکا، مردم 
کمان کاخ سفید و دیگر قدرت های  ایران پیروز این میدان بودند، این  برآورد در میان حا
غربی ایجاد شد که ادامه این روند، انسجام ملی در ایران را در پی داشته و ممکن است 
کارآمدی های دولت کنونی ایران، مردم ایران به سمت انتخاب  به دلیل ضعف ها و نا
یک دولت انقالبی و کارآمد و یا آن گونه که نشریه هیل وابسته به کنگره آمریکا نسبت به 
آن اعالم  نگرانی کند و از آن به عنوان احتمال شکل گیری یک »دولت سخت گیرتر« یاد 
می کند، گرایش پیدا کنند. به همین دلیل در آستانه انتخابات ، جنگ روانی و رسانه ای  
کرده بود ،تحرکات و کمپین  آن ها به سمت کاهش حضور مردم در انتخابات جهت پیدا
سازی هایی که در فضای مجازی و رسانه های آن ها در روزهای قبل از انتخابات در 
شبکه هایی نظیر بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، دویچه وله و... با بهره گیری از 
عوامل ضدانقالب تحت عنوان » نه به جمهوری اسالمی«و»رأی بی رأی«و یا»من رأی 
نمی دهم « صورت گرفته و یا فراخوان زود هنگام سران برخی از گروهک های تروریستی 
برای عدم مشارکت در انتخابات نشانه آن است. نکته ای که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سخنرانی خود  در روز  اول  سال جدید، نسبت  به آن هشدار داده و یادآور شدند که 
» دستگاه های جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش 
کنند و به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندسی  دارند تا انتخابات را بی رونق 
انتخابات، و یا شورای نگهبان را متهم می کنند و یا تالش دارند با القای بی اثر بودن رأی 
کثری  مردم در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد کنند.«معظم له با اشاره به استفاده حدا
دشمن از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات، 
با انتقاد از نحوه ی مدیریت فضای مجازی در کشور خاطرنشان کردند:» دشمن تالش 
دارد با شیوه های روانی مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد که امیدواریم مردم با 

پاسخ رد، دشمنان را ناامید کنند.«
و این در حالی بود که عالوه بر جنگ روانی دشمن، سطح و میزان مشارکت مردم در 
انتخابات مجلس در سال ۹۸ تحت الشعاع مسائلی، نظیر تشدید تحریم های اقتصادی 
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دشمنان و افزایش فشار بر طبقات محروم جامعه ناشی از ضعف های مدیریتی، 
افزایش شکاف طبقاتی در جامعه و گسترش مفاسد اقتصادی و پیامدهای 
فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا، قرارگرفته که کاهش مشارکت 
مردم در انتخابات یازدهم مجلس یکی از مظاهر آن بود، لذا سطح مشارکت 
که اولین انتخابات بعد از  مردم در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری 
انتخابات یازده مجلس در اسفند سال ۱۳۹۸ بود، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
شده بود. و به همین دلیل بود که دشمنان نظام اسالمی از مدت ها قبل  برای 
تحت الشعاع قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و کاهش مشارکت 
مردم و یا حتی عدم برگزاری انتخابات، گسترده ترین جنگ تبلیغاتی را به راه 
انداخته و موضوع تحریم انتخابات و یا حتی آشوب آفرینی در کشور را محور 
برنامه های خود قرار داده بودند، علت این دخالت ها و بهره گیری غربی ها از 
فرصت انتخابات برای مواجهه با نظام جمهوری اسالمی ایران را در چند  نکته 

می توان خالصه کرد:
الگوی  با  مقتدر  ایران  یک  شکل گیری  بیگانه  قدرت های  آنکه  اول 
که از منظر آنان تشکیل یک نظام  مردم ساالری دینی را برنمی تابند، چرا
سیاسی مبتنی بر ارزش های اسالمی که بهترین فرصت را برای گردش نخبگان 
و اجرای احکام اسالمی فراهم می آورد، بزرگ ترین تهدید برای لیبرال دموکراسی 
ک تر  غرب است و حتی از توان موشکی و هسته ای ایران نیز برای آنان خطرنا
غ از نتیجه آن به یک  است و به همین دلیل زیر سؤال بردن سالمت انتخابات فار

اصل کلی در سیاست های تبلیغی آنان تبدیل  شده است.
دوم: تمرکز بیگانگان بر انتخابات برای تغییر در ایران، ناشی از شکست آن ها 
که زمانی  در براندازی و یا تغییر در نظام اسالمی از طریق سایر روش هاست چرا
کثری و تحریم فلج کننده اقتصادی قادر به تغییر در  که دشمن با فشار حدا
نظام جمهوری اسالمی ایران نیست و اقتدار ایران اسالمی در عرصه ها نظامی 
و امنیتی، سبب حذف گزینه تهدید نظامی علیه ایران شده و یا تمرکز آنان بر 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، به رغم آسیب ها و لطماتی که بر مردم ایران تحمیل 
کرده، نتیجه ای برای آنان نداشته است، تمسک آنان به انتخابات برای تغییر 
تنها راه بود و سوگمندانه اینکه در این وادی برخی  جریان ها و فعاالن سیاسی 
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در داخل هم با آن ها هم نوا شده و زمینه را برای آن ها فراهم کردند.
سوم: ناامید سازی مردم ایران یکی دیگر از سناریوهایی است که توسط دشمن دنبال 
که بزرگ ترین قدرت جمهوری اسالمی مستظهر  می شود. آنان به خوبی می دانند 
گر این پشتوانه مردمی رو به افول رود، جمهوری اسالمی  بودن به رأی ملت است. ا
با چالش های مختلفی مواجه خواهد شد. لذا همواره تالش می کنند تا با القاء یاس 
و ناامیدی و بی اعتمادی، مانع از حضور گسترده مردم در عرصه های حساس نظام و 
کام  کثری را نا به ویژه پای صندوق های رأی شوند و راهبرد نظام برای تحقق مشارکت حدا
بگذارند. لذا برای دشمن همواره خط تحریم مهم ترین سناریو انتخاباتی بوده است. تنها 
کثری را ابزاری برای به قدرت رسیدن نامزد  مورد استثنا آنجایی است که مشارکت حدا
موردحمایت جریان غرب گرا دانسته، و یا آن را ابزاری برای کودتای رنگین یافته اند! در این 

صورت بصورت موقت تغییر سیاست داده و از خط تحریم دست کشیده اند!

چهارم :تبدیل انتخابات به فرصتی برای استحاله و براندازی: در کنار اهداف فوق، 
دشمنان انقالب اسالمی به انتخابات به مثابه فرصتی برای استحاله نظام اسالمی و حتی 
ح شعارهای ساختارشکنانه  براندازی آن نیز می اندیشند. استحاله انقالب از طریق طر
و ترویج سکوالریسم که تضعیف کننده اسالمیت نظام اسالمی است، تضعیف نهادهای 
حافظ اسالمیت نظام همچون شورای نگهبان، و در عالی ترین سطح به قدرت رسیدن 
نامزد غرب گرایان در کشور، آن چیزی است که از آن می توان تحت عنوان  فرآیند استحاله 
کثری و نهایی تبدیل انتخابات را به رفراندومی علیه نظام و  سازی یادکرد. در حالت حدا
انفجاری علیه حکومت و برپایی شورشی باهدف  تغییر رژیم  دنبال می کردند. توهماتی 

که حضور شکوهمند  مردم آن را خنثی کرد.
پنجم: ممانعت از تشکیل دولت انقالبی: یکی از دیگر راهبردهای مهم انتخاباتی 
غرب گرایان ممانعت از پیروزی جریان انقالبی در انتخابات و تشکیل دولت انقالبی بود. 

تأکید رسانه های معاند بر این بود که مردم به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی در انتخابات شرکت 
نمی کنند اما بیشترین مشارکت و حضور در نقاطی اتفاق افتاد که مردم درآمد کمتر و مشکالت 

اقتصادی بیشتری داشتند و این بیانگر آن است  که مردم فراتر از مسائل اقتصادی به صحنه 
انتخابات  نگاه می کنند و برای آن ها حفظ نظام و انقالب و دفاع از تمامیت جمهوری اسالمی مهم 

است
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غرب به خوبی می داند که در صورت پیروزی یکی از نامزدهای جریان انقالبی، 
حرکت استقالل طلبانه و کاستن از وابستگی به غرب شدت خواهد یافت و مسیر 
کاستن از اثر تحریم های ظالمانه هموار خواهد شد. و تنها ابزار غرب برای فشار 
کثری نیز مهار و بی اعتبار خواهد شد.و به همین دلیل  یکی از مهم ترین  حدا
سناریوهای کاخ سفید، تالش برای تشکیل دولتی غرب گرا در ایران بود که شاید  
کره بازگشته و ضمن تداوم برجام، برجام های بعدی  بتواند بار دیگر به میز مذا

را نیز دنبال نماید.
گسترش فرهنگ مقاومت: پیروزی جریان انقالبی،  ششم: ممانعت از 
سبب خواهد شدکه منطق مقاومت باقدرت بیشتری توسط سیاست خارجه 
جمهوری اسالمی دنبال شود. هماهنگ شدن بیشتر وزارت خارجه و نیروی 
قدس سبب محو دوگانه میدان و دیپلماسی شده و ظرفیت های بین المللی 

نظام اسالمی در راستای تقویت گفتمان انقالب هم راستا شود.
ابعاد این جنگ روانی که آستانه انتخابات محور  اصلی تبلیغات رسانه های 

اصلی  نظام سلطه علیه ایران را تشکیل می داد عبارت بودند از :
ج  ۱-بزرگنمایی مواضع برخی افراد و گروه های مجهول الهویه و یا مطرود خار

نشین  تحت  عنوان تحریم انتخابات ریاست جمهوری 
۲-راه اندازی و بزرگنمایی برخی پویش ها با عنوان» نه به جمهوری اسالمی« و 

ج از  کشور  یا »رأی بی رأی « و یا»من رأی نمی دهم « در خار
به  آن  کردن  معطوف  و  انتخاباتی  نظام  ساختار  کشاندن  چالش  ۳-به 

سیاست های کلی  و اداره نظام  
۴-تالش برای سلیقه ای جلوه دادن اقدام شورای نگهبان و القای مهندسی 

انتخابات باهدف کم فروغ کردن مشارکت مردم در انتخابات
۵-تالش برای تحریک مخالفین برای راه اندازی اعتراضات خیابانی برای 

اعتراض به روند احراز صالحیت ها با ادعای پایان جمهوریت
	-تحریک مردم به ویژه اقشار محروم جامعه علیه نظام و متهم سازی مسئوالن 

کشور به نداشتن اراده حل مشکالت   مردم 
	-تالش مشترک گروهک های ضدانقالب برای بهره برداری از مسائل قومی و 

مذهبی  باهدف  تبدیل آن به چالش های سیاسی و امنیتی؛

 دولت آینده 
باید تالش 

کند مشکالت 
اقتصادی و 

معیشتی را به 
حداقل برساند 

و پاسخ مناسبی 
به رأی اعتماد 

طبقات کم درآمد 
به رئیس جمهور 

منتخب بدهد.
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۸-تشدید ایران هراسی با ادعای تالش ایران به دستیابی به سالح اتمی در صورت 
تشکیل دولتی انقالبی

چرا انتخابات حماسه بود؟
طبعاً وقتی سخن  از حماسه بودن انتخابات ۲۸ خرداد به میان می آید، اولیه شبهه ای که 
ح می شود میزان مشارکت قریب به ۴۹ درصدی مردم در آن و مقایسه  نسبت به آن مطر
آن با برخی از انتخابات گذشته نظیر انتخابات دهم ریاست جمهوری است که میزان  
گرچه آن انتخابات به دلیل رقابت تنگاتنگ نامزدها  مشارکت در آن به ۸۵ در صد رسید.ا
و دوقطبی شدن جامعه در طول ۴۳ سال گذشته بی نظیر بود  و البته در حماسه بودن 
گر فتنه گران  با طرح شبهه تقلب و ایجاد غائله  آن انتخابات نیز تردیدی نیست و چه بسا ا
۸ ماهه در کشور شیرینی آن را به کام مردم ایران تلخ نکرده بودند، دشمنان فرصتی برای 
کثری علیه مردم ایران نمی یافتند و به طورقطع شرایط  تحریم فلج کننده و یا فشار حدا

کنون بود. کشور بسیار بهتر از ا
گر این انتخابات با انتخابات سال 	۹مقایسه شود که در آن مشارکت مردم بالغ بر۳	  اما ا
درصد بود  و در آن انتخابات هم البته رقابت تنگاتنگ بود با توجه به دالیل زیر چرایی  
ح شده  تعبیر " حضور حماسی و شورانگیز "مردم که از سوی رهبر معظم انقالب مطر
است را می توان درک کرد. با در نظر گرفتن اینکه در ادبیات جاری جامعه ما حماسه 
به کاری افتخارآفرین گفته می شود که با شجاعت و دالوری انجام شده و برای دوستان 

تحسین آمیز و برای دشمنان شگفتی ساز به حساب می آید:
۱-پدیده همه گیری کرونا و نگرانی برای حفظ جان و سالمتی، یکی از دالیل اصلی عدم 
غ از گرایش های سیاسی و حتی عدم توجه به تکلیف شرعی  حضور بخشی از مردم فار
کز  ... برای حضور در پای صندوق های رأی  بود .سهم این عامل در نظرسنجی های مرا
معتبر که از خود مردم سؤال شده است بین ۱۰ تا ۱۵درصد برآورد می شود . البته این امر 
که در برگزاری هم زمان انتخابات شوراهای  تنها معطوف به انتخابات ایران نمی شود ، چرا
محلی در فرانسه، میزان این کاهش ۲۰درصد بود. گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 
۱۴۰۰/۴/۸ در بررسی تطبیقی موسسه بین المللی دموکراسی و همکاری های انتخاباتی 
)IDEA( بر روی انتخابات ۱۵ کشور دنیا ،پیش و پس از کرونا،بیانگر این است که کرونا ، 

به طور متوسط تأثیر   ۱۴،۴۲ درصدی در کاهش مشارکت داشته است.
که برای آن دالیل  ۲-تأخیر در آغاز رأی گیری در تعداد قابل توجهی از صندوق ها 
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قابل توجهی نظیر ؛تأخیر ورود عوامل اجرایی صندوق ها، ناآشنایی آن ها در 
اجرای درست وظایفشان، اخالل عمدی و غیرعمدی  در سامانه احراز هویت 
رأی دهندگان و... مطرح شده است، سبب بازگشت و انصراف تعداد قابل توجهی 

از رأی دهندگان گردید که برخی رقم آن را تا ۳ میلیون نفر برآورد می کنند.
کثری دشمن  ۳- این نصاب مشارکت  در شرایطی به ثبت رسیده که فشار حدا
کمیت و  کثری  باهدف جدایی مردم از حا در تحریم های ظالمانه و فشار حدا
دلسردسازی آنان از همراهی و همکاری با نظام، برای ایجاد شرایط اعتراضی 
کمیت کفایت داشته و در بسیاری از کشور ها می توانست  منجر  و یا قهر با حا
کثریت مردم ایران ضمن تحمل بی نظیرترین  به آشوب و شورش شود، اما ا
تحریم ها، همراهی با نظام را برگزیده و در انتخابات با حضور در پای صندوق های 
رأی  به نامزدی رأی داده اند که از خط ایستادگی و مقاومت دفاع کرده و هرگونه 

سازش با تحریم کنندگان را نفی کرده است.
کارآمدی دولت دوازدهم یکی از بهانه های  اصلی قهر بخشی  ۴-ضعف و نا
از مردم با صندوق رأی و ناامیدی آن ها از اصالح وضع بود . اما به رغم آن و 
چشم انداز تداوم فشارها و تحریم های دشمنان، حماسه حضور مردم ایران 
ناشی از این برآورد بود که تنها و تنها راه برون رفت از این شرایط حضور پرشور در 
پای صندوق های رأی و انتخاب یک دولت کارآمد است، دولتی که به  ظرفیت ها 
و توانمندی های داخلی باور داشته و فرصت های ملی را در امید و انتظار به 
ترحم بیگانگان به هدر ندهد. دولتی که باعث نشود آن ها در سال ۱۴۰۴ حسرت 
بخورند که چرا در انتخاب ۱۴۰۰ دقت نکردند. آن گونه که این روزها به دلیل  عدم 
دقت در انتخاب سال 	۱۳۹ حسرت می خورند. به گونه ای که آن روزنامه حامی 
دولت تیتر بزرگ صفحه اول خود را این گونه انتخاب کند که »کسی دل تنگ 

رفتن روحانی نمی شود«.
۵- این میزان مشارکت و رأی در انتخابات در حالی به ثبت رسید که انباشتی از 
مشکالت و مسائل اقتصادی و اجتماعی، اعم از تورم و گرانی، بیکاری و تبعیض 
و فساد موجب نارضایتی و دلخوری مردم شده بود، اما با مشارکت و کنش 
ایثارگرانه، دفاع از آرمان ها و ارزش های دینی و انقالبی خود را به تسویه حساب 

سیاسی ترجیح دادند.
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کید رسانه های معاند بر این بود که مردم به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی در  	-تأ
انتخابات شرکت نمی کنند اما بیشترین مشارکت و حضور در نقاطی اتفاق افتاد که مردم 
درآمد کمتر و مشکالت اقتصادی بیشتری داشتند و این بیانگر آن است  که مردم فراتر از 
مسائل اقتصادی به صحنه انتخابات  نگاه می کنند و برای آن ها حفظ نظام و انقالب و 
گرچه دولت آینده باید تالش کند مشکالت  دفاع از تمامیت جمهوری اسالمی مهم است.ا
اقتصادی و معیشتی را به حداقل برساند و پاسخ مناسبی به رأی اعتماد طبقات کم درآمد 

به رئیس جمهور منتخب بدهد.
گاهانه و هوشمندانه بود. دوقطبی اصلی به جای  	-رأی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد آ
موضوعات هیجانی و کاذب ،رقابت  بین هواداران تکرار وضع موجود و هواداران تغییر و 
کثریت ملت به بانیان و حامیان وضع موجود و تکرار همان مسیر گذشته  تحول بود. و ا

رأی ندادند. وعده های هیجان انگیز و اظهارات تحریک کننده ، اثرگذار نبود .
۸-انتخابات ۲۸خرداد  در شرایطی برگزار شد که دشمنان نظام برنامه های گسترده ای را 
برای  اخالل در امنیت کشور و ایجاد آشوب ها و اعتراضات اجتماعی در روزهای قبل، حین 
و پس از انتخابات، طراحی و مقدمات آن را فراهم کرده بودند که برخی از برنامه های آن ها 
نظیر انفجار در پاالیشگاه تهران برای ایجاد اخالل در سوخت رسانی در تهران عملیاتی 
شد، اما دستگیری گروه های متعدد گروه های تروریستی به دلیل آمادگی نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی و... سبب شد که انتخابات در شرایطی امن و با سالمت کامل برگزار 

شود .
۹-  مشارکت پرشور مردمی در انتخابات در شرایطی به منصه ظهور رسید که بیگانگان 
و نیرو های مخالف و معاند نظام، فضایی سنگین و مسموم علیه انتخابات و رأی دادن 
راه انداخته و حتی با بی آبرویی و وقاحت از تهدید نظری و رسانه ای عبور کرده و در روز 
کی و حتی ضرب و شتم رأی دهندگان رو آورده و به  ج از کشور به هتا رأی گیری در خار
دنبال ایجاد ممانعت از حضور مردم پای صندوق های رأی و مشارکت انتخاباتی آنان 
بودند. برخالف چنین فضای تهدید و ارعابی، مردم به پای صندوق های رأی آمده و 
بی اعتنایی خود را به تهدید و تحقیر نشان داده و شجاعانه پای مشارکت سیاسی و ترجیح 

آن بر قهر و بی تفاوتی ایستادند.
۱۰- زمانی که مردم ایران می دیدند که عامالن فتنه ۸۸ که با اقدامات ضد امنیتی خود 
زمینه  تصویب تحریم های سال های اخیر توسط قدرت های استکباری در سازمان های 
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بین المللی؛ نظیر قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در خردادماه ۱۳۸۹ را فراهم 
کردند و در آستانه انتخابات  با سوءاستفاده از حسن نیت نظام از النه های 
خودسر برآورده و دم از تحریم انتخابات می زدند، به این باور  رسیدند که میان 
حضور آن ها در عرصه انتخابات و صف گسترده دشمنان و معاندان  رابطه 
کثری  معناداری وجود دارد و این حضور آن ها در عرصه انتخابات و رأی حدا

به یک نامزد انقالبی و توانمند است که می تواند تمامی توطئه ها و ترفندهای 
آن ها را خنثی کرده و امید به شکل گیری یک دولت تراز اسالمی را در این دوران 

حساس از تاریخ انقالب اسالمی فراهم کند.
کنندگان یک بار دیگر از مردم ایران  که تحریم  ۱۱-تردیدی در این نیست 
کثری را این بار نه تنها  شکست خورده و خاطره شکست ترامپ در فشار حدا
آمریکائی ها که از گذشته دور  سردمدار تحریم مردم ایران بودند، بلکه امثال 
میرحسین موسوی  و احمدی نژاد هم که در سال های اخیربه تدریج از مردم 
گر  و آرمان های نظام فاصله گرفته اند، تجربه کردند  و این در حالی است که ا
کارآمد نمایی برخی از مسئولین  کارآمد سازی و نا پدیده هایی نظیر کرونا و خط نا
کشور نبود، به رغم این جنگ روانی دشمن بیرونی و بازیگران داخلی آن، درصد 

مشارکت مردم از خیلی از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بیشتر بود.
۱۲-انتخابات ۱۴۰۰ نشان داد مردم به رغم همه موج های تخریبی در فضای 
مجازی، به فردی رأی دادند که اتفاقاً بیشترین حمله به او در این فضا صورت 
کثر کارشناسان فضای مجازی در انتخاباتی که گذشت  می گرفت. به اذعان ا
تنها بستر تبلیغاتی بود که می توانست در سرنوشت نهایی تأثیرگذار باشد اما 

مشارکت پرشور مردمی در انتخابات در شرایطی به منصه ظهور رسید که بیگانگان و 
نیرو های مخالف و معاند نظام، فضایی سنگین و مسموم علیه انتخابات و رأی دادن راه 

انداخته و حتی با بی آبرویی و وقاحت از تهدید نظری و رسانه ای عبور کرده و در روز 
رأی گیری در خارج از کشور به هتاکی و حتی ضرب و شتم رأی دهندگان رو آورده و به 

دنبال ایجاد ممانعت از حضور مردم پای صندوق های رأی و مشارکت انتخاباتی آنان بودند. 
برخالف چنین فضای تهدید و ارعابی، مردم به پای صندوق های رأی آمده و بی اعتنایی 

خود را به تهدید و تحقیر نشان داده و شجاعانه پای مشارکت سیاسی و ترجیح آن بر قهر 
و بی تفاوتی ایستادند.



6464

37

چرا  انتخابات
 28 خردادماه 
حماسه بود 
عباس حاجی نجاری

مرداد ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

رأی مردم نشان داد دیگر قرار نیست هر آنچه اخبار جعلی و بی هویت در فضای مجازی را 
مشاهده می کنند باور کنند؛ به عبارت دیگر مردم در حوزه سواد رسانه ای باسوادتر از قبل 

شده اند و حاال خوب می دانند که فضای مجازی دیگر قابل اعتماد نیست.
۱۳-روشن شدن مرزها و صف بندی ها میان دوستان و دشمنان انقالب اسالمی یکی 
از نشانه های این مدعاست که تردیدها نسبت به حضور مردم در پای صندوق های 
رأی را از بین می برد. مردم ایران آنگاه که می بینند جبهه  مشترک رسانه ای دشمنانشان 
کثری می کوبیدند و به انتظار  که در دوران رئیس جمهور سابق آمریکا بر طبل فشار حدا
کثری به زانو درآمده و  نشسته بودند که مردم ایران از فرط گرسنگی ناشی از فشار حدا
کنون بر طبل تحریم انتخابات و عدم مشارکت در پای  با ذلت تسلیم دشمنان شوند، ا
کثری اعالم  شده  صندوق های رأی می کوبند، به این باور رسیده اند که میان  فشار حدا
دوران ترامپ و اعالم  نشده دوران بایدن و عدم شرکت در انتخابات رابطه معناداری 
وجود دارد و این دشمنان قسم خورده مردم ایران هستند که از کاهش مشارکت آن ها در 

انتخابات سود برده و خوشحال می شوند.
۱۴-زمانی که گروهک های ضدانقالب فراری  و منزوی شده از سوی مردم ایران  و عامالن 
گروه های  جنایات گذشته علیه مردم ایران نظیر؛ منافقین، سلطنت طلبان و دیگر 
تجزیه طلب، با صراحت و البته ملتمسانه از مردم ایران می خواهند تا کمتر در پای 
صندوق های رأی حضور یابند، تا آن ها به تبع آن بتوانند با دامن زدن به اقدامات ضد 
کید می کنند،  امنیتی، امنیت مردم ایران را از بین برده و احمقانه بر این خواسته خود تأ
کاهش مشارکت در انتخابات  و مطامع  که میان  تردیدی برایشان باقی نمی ماند 
منافقینی که دستشان به خون ده ها هزار تن از مردم و مسئوالن ایران آلوده است رابطه 
معناداری وجود دارد. به ویژه آنکه در جریان برگزاری انتخابات در خارج از کشور، منافقین 
و دیگر گروهک های ضدانقالب ماهیت پلید خود را برای مردم ایران و به ویژه نسل های 
جدید که سابقه جنایات آن ها را در ذهن ندارند آشکار کرده و با حمله به رأی دهندگان 
ایرانی ذیل حمایت پلیس در کشورهای اروپایی باعث شدند که پرده های نفاق بهتر 

کنار برود.
۱۵- یکی از اهداف اصلی دشمنان نظام در جنگ روانی خود علیه مردم ایران در جریان 
انتخابات  ۲۸خرداد و القای از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام، ناامید سازی دوستان 
نظام اسالمی در اقصی نقاط جهان و به ویژه نیروهای جبهه مقاومت بود که ایران 
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اسالمی را به عنوان الگوی خود برگزیده اند. اما حضور باشکوه مردم ایران در پای 
صندوق رأی به رغم همه موانع و مشکالت، که نماد همبستگی ملی و حمایت 
و پشتیبانی مردم از نظام اسالمی و  نتیجه بدیهی آن نیز  تجلی اقتدار و عظمت 
ایران اسالمی در جهان است، بهترین پشتوانه برای نیروهای جبهه مقاومت 
است که با اتکا به نظام اسالمی مبارزه با رژیم صهیونیستی و اذناب نظام سلطه 
کنون به عنوان مؤثرترین نیروها در منطقه به حساب  را در منطقه دنبال کرده و ا
می آیند. و آن ها می توانند بعدازاین روی یگانگی میدان و دیپلماسی حساب 

کنند.
	۱- می توان از دالیل عدم حضور بخش هایی  از جامعه در پای صندوق های 
رأی دریافت که  همه تصور آن ها از نظام مدیریت کشور، همین مدیران کنونی 
هستند و به همین دلیل این احساس به این بخش از آحاد جامعه دست داده 
که مشکالت قابل حل نیست، پس چرا باید در پای صندوق های رأی حاضر 
کثریتی که به رغم همه فشارها و تحریم ها و جنگ  شوند و در نقطه مقابل آن ا
روانی دشمن و بیماری کرونا در پای صندوق های رأی حاضرشده و با رأی به 
آقای رئیسی با مالحظه کارنامه روشن عملکرد ایشان درگذشته و دستاوردهای 
ارزنده ای که کشور از مدیریت انقالبی و جهادی در بسیاری دیگر از عرصه های 
کشور داشته است، به موفقیت دولت سیزدهم و عمل او مبتنی بر ارزش های 

دینی و انقالبی امیدوار  هستند.

تأکید رسانه های معاند 
بر این بود که مردم به 

دلیل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی در انتخابات 

شرکت نمی کنند اما 
بیشترین مشارکت و 

حضور در نقاطی اتفاق 
افتاد که مردم درآمد 

کمتر و مشکالت 
اقتصادی بیشتری 

داشتند و این بیانگر آن 
است  که مردم فراتر 

از مسائل اقتصادی به 
صحنه انتخابات  نگاه 
می کنند و برای آن ها 
حفظ نظام و انقالب و 

دفاع از تمامیت جمهوری 
اسالمی مهم است
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دکرت رسول سنایی راد
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 چکیده
کرات هسته ای در کشورمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و روی کار  مذا
آمدن آقای روحانی به عنوان یک موضوع مهم در سپهر سیاسی کشور جانمایی 
شده و در پیوند با تحریم ها و فشار اقتصادی حتی مردم را نیز شرطی کرده  است.
 وعده درمانی آمریکا و متحدان اروپایی و سپس خروج آمریکا از برجام در دوره 
ترامپ، نواقص و خألهای برجام را برمال ساخته و علی رغم اجرای تعهدات از 
سوی جمهوری اسالمی ایران، برجام به رفع تحریم ها منتهی نشد و اتفاقاً تله 

جدیدی برای مطالبه گری غرب پدید آورد.
کرات هسته ای آغاز شد که طرف آمریکا   با شکست ترامپ دور جدیدی از مذا
کرات به  با مفروضات غلط به دنبال بازگشت به برجام سخت تر و توسعه مذا
سایر مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران بوده و با استفاده از دیپلماسی 
هوشمند و پدید آوردن زمینه هم گرایی با اروپا، زمینه تحقق چنین اهدافی را 

فراهم می دید.
 اما تغییرات سیاسی در ایران، با روی کار آمدن مجلس جدید و تصویب قانون 
رفع تحریم ها و سپس به قدرت رسیدن جریان انقالبی در ریاست جمهوری با 
انتخاب آقای رئیسی از سوی مردم وضعیت جدیدی را رقم زده که می تواند رویه 

کرات را متفاوت از قبل نماید. و نتیجه مذا

مقدهم
با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کنار رفتن ترامپ دور 
کرات وین شهرت  کرات هسته ای در وین آغاز شده که به مذا جدیدی از مذا
یافته  است. ازآنجا که برجام در دوره ترامپ از سوی آمریکایی ها نقض شده بود و 
بایدن در شعارهای انتخاباتی از ضرورت بازگشت به برجام یاد می کرد، این تصور 
وجود داشت که در دولت جو بایدن امکان احیاء برجام فراهم بوده و گفتگوهای 

وین به نتیجه ای برسد.
اما برخالف این تصور و تالش دولت آقای روحانی، مدافع همیشگی و تحت 
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گروه ۱+۴ و حضور  کرات فشرده هسته ای با  هر شرایط برجام، پس  از شش دور مذا
کرات به نتیجه ای نرسید و دوره  کرات، این مذا غیرمستقیم آمریکا در حاشیه این مذا
هفتم آن نیز با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن آقای 

رئیسی به بعد از انتقال قدرت و شکل گیری دولت جدید موکول شده  است.
کرات و بازگشت به برجام  البته اشتیاق آقای روحانی و دولت او برای به نتیجه رساندن مذا
حتی در این دوره نیز ادامه داشته و او در آخرین روزهای ریاست  جمهوری خود، با پیوند 
کرات وین  برجام و تحریم ها، اعالم کرد: مجلس مانع لغو تحریم ها و به ثمر رسیدن مذا
شد. سخنگوی دولت نیز پیش  از این گفته بود: شورای عالی امنیت ملی باعث لغو توافق 

کرات وین شده است. اولیه حاصل شده در مذا
کرات در دولت سیزدهم به کجا خواهد انجامید یک سئوال   حال این که سرنوشت مذا
کرات  ح در محافل سیاسی و البته در میان عموم مردمی است که نسبت  به مذا مطر
هسته ای و برجام شرطی شده اند. پاسخ به این سئوال در شرایطی که کشور دچار 
تنگناهای اقتصادی است، که تصور حل آن با رفع تحریم ها وجود دارد، اهمیت بیشتری 

پیدا کرده است.
الف( مشکل برجام چیست؟

امروز با مروری بر سرنوشت برجام و درس ها و عبرت های ناشی از آن می توان ارزیابی 
دقیق تری از آن داشت. مقام معظم رهبری در خصوص تجربه برجام فرموده اند: 
»بهره گیری از تجربه ها، یا دو بار از یک سوراخ گزیده شدن؛ این هم یک مسئله ]است[. 
حاال در همین مسائل مواجهه ما با دشمنان خارجی مثالً با غرب، با آمریکا، با اروپا - 
خوب یک قضایایی داریم دیگر، قضایای گذشته را داریم. اما این اواخر هم قضیه برجام 
و تعهدات این ها و بعد هم زدن زیر تعهدها و عدم رعایتشان، عدم مالحظاتشان، خب 

این یک تجربه است. بدانیم که با این ها چگونه باید برخورد کنیم.«
به عبارتی، با نگاه به تجربه برجام و مشکالت آن می توان به تصحیح روندها و جبران 
اشتباهات پرداخت. مشکالتی که امروز پس  از بازخوانی کارکرد برجام پس  از توافق، 
کرات  پس  از نقض برجام توسط ترامپ و چگونگی برخورد غرب با ما در دور جدید مذا
هسته ای با روی کار آمدن بایدن، بهتر قابل  شناسایی است. موارد زیر بخشی از این 

مشکالت هستند:
کره و توافق که موجب غفلت از بار حقوقی متن برجام شد  1- شتاب زدگی و تعجیل در مذا

بنابراین به نظر 
می رسد از میان 
چند سناریو:
 1. پایان مذاکرات 
و کنار گذاشتن 
برجام، 2. تداوم 
مذاکرات و 
بازگشت به برجام، 
3. تداوم مذاکرات 
و اصالح برجام، 
اجرای سناریوی 
سوم محتمل تر 
است.
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و کفه سیاسی آن بر جنبه حقوقی فائق آمده و به  شدت مبهم و تفسیرپذیر است. 
از این  رو طرف غربی توانسته با بهانه تراشی های سیاسی از تعهدات خود طفره 
رفته و حتی قبل از نقض توسط ترامپ، فشارهای تحریمی آمریکا ادامه یافت و 
ایران قادر به مبادالت مالی خود با استفاده از روش های بین  بانکی نبود و پس 
 از نقض آشکار برجام توسط ترامپ هم اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند.
2- خوش بینی و اعتماد به طرف آمریکایی که موجب شد برای توافق هیچ 
تضمین مناسبی گرفته نشود و به قول و قرارهای سیاسی و پرستیژ بین المللی 
آمریکا تکیه شود. همین مسئله موجب شد تا با جابه جایی قدرت در آمریکا، 
کمیت آمریکا پاسخ گوی  ج و به  راحتی آن را نقض کرده و حا ترامپ از برجام خار

این توافق که بین المللی انگاشته شده بود، نباشد.
3- پیوند زدن مسائل داخلی به برجام و ارسال پیام ضعف به طرف مقابل 
که فشارهای ناشی از تحریم ها چاره ای جز پذیرش برجام باقی نگذاشته  است.
4- اتخاذ مواضع منفعالنه در برابر بدعهدی های طرف غربی و اجرای کامل 
تعهدات درحالی که بسیاری از تعهدات کشورهای غربی در حد وعده باقی ماند 
و این ایران بود که تعهدات خود را با تصور نشان دادن حسن نیت، اجرا کرده 
کنش مناسبی نشان  بود. ایران حتی در مقابل نقض برجام توسط ترامپ، وا

نداد و با تأخیر برخی از اقدامات جبرانی را آغاز کرد.
مجموعه مسائل فوق موجب شد چند مفروض غلط برای آمریکا و متحدان 
غربی آن شکل بگیرد و آنان از برجام به  عنوان حربه ای برای فشار بیشتر علیه 

ایران سوء استفاده نمایند. آن مفروضات غلط عبارتند از:
۱- تحریم های اقتصادی بر جمهوری اسالمی اثرگذار بوده و مسئوالن را مجبور 

به پذیرش برجام کرده  است.
ج و یا از تعهدات خود شانه  ۲- ایران در شرایطی نیست که بتواند از برجام خار

خالی کند.
از این  رو حتی پس  از نقض برجام توسط آمریکا، آژانس انرژی اتمی همچنان 
کشورهای اروپایی نیز بدون جبران  نظارت های فوق پادمانی را حفظ و 
بدعهدی آمریکا و همراهی کامل با اقدامات ظالمانه کاخ سفید، خواستار حفظ 

برجام بودند.

البته اشتیاق آقای 
روحانی و دولت او 

برای به نتیجه رساندن 
مذاکرات و بازگشت 

به برجام حتی در این 
دوره نیز ادامه داشته و 

او در آخرین روزهای 
ریاست  جمهوری خود، با 
پیوند برجام و تحریم ها، 
اعالم کرد: مجلس مانع 

لغو تحریم ها و به ثمر 
رسیدن مذاکرات وین 

شد. سخنگوی دولت نیز 
پیش  از این گفته بود: 

شورای عالی امنیت ملی 
باعث لغو توافق اولیه 

حاصل شده در مذاکرات 
وین شده است.
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در این وضعیت رژیم صهیونیستی نیز رویکرد تهاجمی را علیه ایران اتخاذ و با اقدامات 
کنش  خرابکارانه و تروریستی به  دنبال انتقال این پیام بود که حتی ایران نمی تواند وا

مناسبی در برابر مواضع غیرمنطقی و ظالمانه آمریکا و غرب داشته باشد.
کرات مجدد در وین ب( تغییر وضعیت برجام و شروع مذا

با ورود جو بایدن رییس جمهور دموکرات آمریکا به کاخ سفید که شعار بازگشت به برجام 
داده بود و وارث سیاست های اوباما در دیپلماسی محسوب می شد، وضعیت جدیدی 
کرات هسته ای پدید آمد که این  بار بدون حضور مستقیم طرف آمریکا و در قالب  برای مذا

۱+۴ دنبال می شد.
کرات تشویق می کرد، شروع اقداماتی از سوی  آنچه طرف غربی را به انجام دوباره مذا
جمهوری اسالمی ایران بود که در مقابل نقض برجام به احیاء صنعت هسته ای رو آورده 
و بخشی از تعطیلی ها و تعلیق هایی را که در برجام پذیرفته بود، کنار گذاشته و به افزایش 

ذخایر اورانیوم غنی شده رو آورده بود.
این  بار غرب با تکیه  بر وضعیتی که ترامپ پدید آورده بود، یعنی تشدید فشارهای تحریمی 
و ادامه وضعیت ناشی از برجام یعنی اختالل در روند فعالیت های هسته ای در ایران به 

ترتیباتی می اندیشید که می توانست اهداف برجامی را تکمیل کند. اهدافی چون:
۱- طوالنی تر کردن محدودیت های هسته ای ایران که در برجام به مدت محدود مورد 

قبول قرار گرفته بود و به بندهای غروب آفتاب شهرت داشت.
کرات هسته ای به موضوعات فراهسته ای یعنی موشکی و نفوذ منطقه ای  ۲- توسعه مذا

که خواسته برخی دشمنان منطقه ای ایران نیز به حساب می آمد.
کمیت جمهوری  ۳- کمک به حفظ و تقویت جریان غرب گرای سیاسی در درون حا
کمیت در ایران، هیچ جدایی  اسالمی که تا پیش  از این ترامپ با یکدست تلقی کردن حا

بین آنان به عنوان میانه رو یا جریان انقالبی )که تندرو نامیده می شد( قائل نبود.
کرات هسته ای در وین شکل گرفت که تصور می شد  این گونه بود که دور جدیدی از مذا

تا پایان سال ۹۹ به توافق جدیدی بر روی برجام منتهی شود.
اما در ایران انتخابات مجلس به تغییراتی در عرصه قدرت انجامید و رهبری نیز با توجه به 
تجربه برجام و عملکرد قلدرمآبانه ترامپ و بدعهدی طرف های غربی که در افکار عمومی 
گاهی  ایرانیان نیز بازتاب داشته و بی اعتمادی به آمریکا را تقویت و به نوعی بصیرت و آ
کرات شروط واضح و شفافی اعالم فرمودند که  سیاسی جدید انجامیده بود، برای مذا
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عبارت بودند از:
 ۱- برداشتن تحریم ها و راستی آزمایی آن 

کرات مخالفت نکردند،  ۲- راستی آزمایی اقدامات. یعنی رهبری با ادامه مذا
اما آن را مقید به شروطی نمودند که رعایت آن می توانست از تکرار سرنوشت 

کرات قبلی ممانعت به عمل آورد. مذا
کره کننده تحت فشار سیاست های دولت آقای روحانی،  اما این بار هم تیم مذا
کرات  برای رسیدن به هر توافقی تعجیل داشت و همان منطق قبلی را در مذا
ح اقدام راهبردی مجلس  محور قرار داده بود. از دل چنین منطقی بود که طر
کرات  که با نگاه به فلسفه اصلی پذیرش مذا برای رفع تحریم ها متولد شد 
هسته ای یعنی برداشته شدن تحریم، به دنبال فراهم کردن شرایط و ابزار 

کره کننده بود. چانه زنی با غرب رئالیست و ایجاد پشتوانه ای برای تیم مذا
گرچه  ح به تصویب مجلس رسیده و برای اجرا به دولت اعالم شد و ا این طر
کنش منفی دولتی ها مواجه گردید، اما مورد تأیید رهبری و  متأسفانه با وا

شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و زمینه عملیاتی شدن آن فراهم گردید.
احیای سایت غنی سازی فردو، استفاده از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته، 
افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده، تولید اورانیوم فلزی و ... از دستاوردهای این 
قانون بود که در ادامه ایجاد محدودیت ها برای نظارت آژانس بدان افزوده شد.
با تغییر وضعیت، طرف غربی که تا پیش از این، زمان را به نفع خود می دید و 
بر تغییر وضعیت ناشی از سیاست های تهاجمی ترامپ برای تحمیل ترتیبات 
کید داشت، این بار خواستار توجه ایران به مفاد برجام و سرعت  جدید بر ایران تا
کرات بود، اما در عمل به همان رویه قلدری و همیشگی خود  دادن به روند مذا

تکیه داشت.
کرات وین ج( انتقال قدرت و بروز وضعیت جدید برای مذا

با پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و قطعی شدن انتقال 
قدرت به جریان سیاسی دارای گرایش انقالبی و هم سویی بیشتر قوای مجریه و 

کرات وین پدید آمد. مقننه در ایران، شرایط جدیدی برای مذا
کرات  هم زمان با این رخداد، وجود برخی اختالف نگاه ها نسبت  به نتایج مذا
وین و کشیده شدن موضوع به شورای عالی امنیت ملی، کمیته ای ویژه برای 

این طرح به تصویب 
مجلس رسیده و 

برای اجرا به دولت 
اعالم شد و اگرچه 
متأسفانه با واکنش 

منفی دولتی ها 
مواجه گردید، اما 

مورد تأیید رهبری و 
شورای عالی امنیت 

ملی قرار گرفته و 
زمینه عملیاتی شدن 

آن فراهم گردید.

احیای سایت 
غنی سازی 

فردو، استفاده از 
سانتریفیوژهای 

جدید و پیشرفته، 
افزایش ذخایر اورانیوم 

غنی شده، تولید 
اورانیوم فلزی و ... 

از دستاوردهای این 
قانون بود که در ادامه 

ایجاد محدودیت ها 
برای نظارت آژانس 

بدان افزوده شد.
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تطبیق مفاد مورد توافق ادعایی با شرایط تعیین شده از سوی رهبری و قانون مجلس در 
کرات هسته ای شکل گرفت که رئیس جمهور منتخب نیز نمایندگانی در این  مورد مذا

کمیته معرفی کرد.
کرات شرایط و نظرات جمهوری اسالمی  بررسی های این کمیته نشان می داد که روند مذا
کرات وین مغایر منافع ملی کشورمان می باشد. از این  رو  را تامین نمی کند و لذا ادامه مذا
کرات  جمع  بندی این شد که در مرحله انتقال قدرت و تا استقرار دولت جدید در ایران مذا

وین، که پیش  از این شش مرحله را پشت سر گذاشته بود، متوقف گردد.
این توقف به مذاق آمریکا و متحدان اروپایی اش خوش نیامد. "ند پرایس" سخن گوی 
کرات  وزارت خارجه آمریکا در روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه در کنفرانس خبری در خصوص مذا
کرات مشخص نشده  وین گفت: »همان طور که می دانید تاریخ برگزاری دور هفتم مذا
 است. ما بارها و بارها اعالم کرده ایم که آماده پیشروی در مسیر احتمالی بازگشت به 
پای بندی مشترک به برجام هستیم و عزم الزم را داریم.« او ادامه داد: »باور داریم که 
دیپلماسی مؤثرترین ابزاری است که در اختیار داریم و با کمک شرکای ۱+۵ تالش می کنیم 
تا بار دیگر مطمئن شویم که ایران به  طور دائم و قابل  اطمینان از دستیابی به سالح 
هسته ای محروم خواهد ماند.« او که مجبور به پذیرش شرایط جدید بود انتظار خود برای 
کرات مجدد را این گونه بیان نمود: »ما می دانیم که دولت ایران در دوره انتقال  شروع مذا
قدرت است. آن ها باید تصمیم هایی در درون سیستم خود اتخاذ کنند. ما در خصوص 

این تصمیمات و تاثیر آن ها گمانه زنی نخواهیم کرد.«
همچنین صدای آمریکا به نقل از یک سخن گوی اتحادیه اروپا در مسائل سیاست خارجی 
و امنیتی مدعی شد: »فرصت دادن به دیپلماسی امری مهم است، اما گذر زمان به نفع 
کسی نیست.« براساس این ادعا »هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
کرات همچنان در تماس نزدیک با شرکت کنندگان در برجام  به عنوان هماهنگ کننده مذا
کرات در  از جمله ایران و همچنین ایاالت متحده است تا اطمینان حاصل شود که مذا

ع وقت از سر گرفته می شود.« اسر
اما در این سو، یعنی جمهوری اسالمی ایران در جریان نشست شورای عالی امنیت ملی، 
کره خوب  کرات وین مقرر شده که پیش نویس دستورالعملی برای یک مذا درباره مذا
کره کننده ایران بار  تعریف و ضوابط آن نیز تهیه و درباره آن تصمیم گیری شود تا تیم مذا

دیگر با گروه ۱+۴ در وین دیدار و گفتگو کند.

تالش آمریکا و 
متحدان آن برای 
بازگشت سریع تر 
به مذاکرات و احیاء 
برجام، حاکی از این 
است که گذشت 
زمان را به نفع خود 
نمی بینند و آمریکا 
در شرایطی نیست 
که بتواند از سیاست 
فشار حداکثری و 
تحریم ها برای تحمیل 
دیدگاه ها و نظرات 
خود به ایران استفاده 
کند
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کرات پس از استقرار دولت سیزدهم د( سرنوشت احتمالی مذا
کرات هسته ای را منوط به تامین  آقای رئیسی در وعده های انتخاباتی، مذا
منافع ملی دانسته ولی آن را نفی نکرده است. همانگونه که دیدارهای وی با تیم 
کره کننده و تعیین نماینده در کمیته تطبیق در شورای عالی امنیت ملی،  مذا

گویای حساسیت وی به این موضوع و اهمیت آن برای دولت آینده می باشد.
اخباری مانند حفظ دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، تهیه پیش نویس 
کرات  کره خوب، و احتمال حفظ پیکره اصلی تیم مذا دستورالعمل مذا
کرات اما با  هسته ای به رهبری عراقچی، از اراده آقای رئیسی برای تداوم مذا

رویه و منطقی جدید، حکایت دارد.
کره می کند، عالوه بر تأمین منافع ملی،  آنچه آقای رئیسی را متقاعد به ادامه مذا
نگاه به افکار عمومی نیز می باشد چرا که با وجود بی اعتمادی مردم به آمریکا و 
گله مندی آنان از نقض برجام توسط آن کشور، اما آنان هم به عامل تحریم در بروز 

کرات برای احیاء برجام هستند.  مشکالت معتقدند و هم خواستار ادامه مذا
بر اساس نظرسنجی مؤسسه پیو که پس  از انتخابات ریاست  جمهوری ۱۴۰۰ 
کرات و تالش برای  صورت گرفته، ۵۱٫۸ درصد مردم ایران خواستار ادامه مذا
احیاء برجام بوده و در مقابل تنها 	۲۲٫ درصد خواستار صرف  نظر کردن از 
گزینه نمی دانم  ج شدن از برجام بوده اند. ۲۵٫۵ درصد هم  کره و خار مذا
را انتخاب کرده اند. همچنین ۲۹ درصد از پاسخ گویان در این نظرسنجی، 

مشکالت فعلی کشور را ناشی از تحریم های خارجی دانسته اند.
در این  میان برخی کارشناسان اقتصادی نیز عبور کشور از شرایط کنونی را 
منوط به تحریک تولید داخلی و ایجاد رونق می دانند که بدون رونق در بخش 
که  صادرات و مبادالت با بازار خارجی، نمی تواند توسعه و تداوم پیدا کند. چرا
بازار داخلی کشش الزم را نداشته و به عالوه تأمین منابع ارزی و توسعه اشتغال 

نیز به صادرات گره خورده  است.
در چنین شرایطی آقای رئیسی باید در چارچوب منافع ملی و رعایت منطق 
کرات را ادامه دهد. در این مسیر  کره خوب و استفاده از تجارب گذشته، مذا مذا
به  نظر می رسد دولت جدید برای تصحیح مفروضات غلط طرف مقابل باید 

چند اقدام صورت دهد:

اخباری مانند 
حفظ دبیر فعلی 

شورای عالی 
امنیت ملی، 

تهیه پیش نویس 
دستورالعمل مذاکره 

خوب، و احتمال 
حفظ پیکره اصلی 

تیم مذاکرات 
هسته ای به رهبری 

عراقچی، از اراده 
آقای رئیسی برای 

تداوم مذاکرات اما با 
رویه و منطقی جدید، 

حکایت دارد
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۱- اجتناب از شتاب زدگی و استفاده از ظرفیت ها و شرایطی که می تواند برگه های قدرت 
و چانه زنی را تقویت کند.

کرات هسته ای و شرطی سازی جامعه به  ۲- پرهیز از پیوند اقتصاد و معیشت مردم با مذا
کثری و  کرات هسته ای که وزن عوامل روانی در اقتصاد را به نفع سیاست فشار حدا مذا

تحریم های دشمن افزایش می دهد.
۳- تنظیم مناسبات و روابط خارجی به نفع سیاست چرخش به شرق و ایجاد موازنه در 
مناسبات و روابط بین کشورهای شرقی و غربی که ضمن ایجاد دریچه های جدید برای 
تامین نیازهای اقتصادی و تجاری، نگاه انحصاری و انحصارگرایی کشورهای غربی را 

تعدیل نماید.
۴- حفظ و تقویت روند لغو تعهدات برجامی و افزایش ظرفیت های صنعت هسته ای 
کشور که شرایط به وجودآمده پس از نقض برجام و بدعهدی آمریکا و متحدان اروپایی اش 

را جبران نماید.
۵- انسداد در مسیر تکرار برجام در موضوعات موشکی و منطقه ای که طمع دشمن را 

برای استفاده از سیاست فشار برای حذف مؤلفه قدرت ایران اسالمی دور کند.
کی از  کرات و احیاء برجام، حا تالش آمریکا و متحدان آن برای بازگشت سریع تر به مذا
این است که گذشت زمان را به نفع خود نمی بینند و آمریکا در شرایطی نیست که بتواند 
کثری و تحریم ها برای تحمیل دیدگاه ها و نظرات خود به ایران  از سیاست فشار حدا

استفاده کند.
کرات باید زمینه هرگونه هم گرایی بین آمریکا و سایر کشورها علیه ایران  گرچه با ادامه مذا
را از بین برد و وجاهت تعامل گرا و منطقی جمهوری اسالمی در روابط خارجی حفظ 
کرد، اما باید مسیر امتیازدهی یک طرفه مسدود شده و جایگاه عزت مند کشورمان در 
کرات تقویت گردد. واقعیت هایی چون فرار آمریکا از افغانستان و اعالم کاهش حضور  مذا
نظامی در عراق و داشتن جدول زمانی برای خروج از این کشور، در کنار اعتراف "رابرت 
مالی" به شکست سیاست های تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران گویای این است 
که آمریکایی ها گزینه های زیادی روی میز ندارند. برخی ادعاها مربوط به طرح ترامپ در 
روزهای پایانی قدرت برای حمله به ایران، که به عنوان بخشی از جنگ روانی آمریکا برای 
گر قابلیت  ح گردید نیز، در خودش این پاسخ را دارد که ا کرات وین مطر استفاده در مذا
ح  اجرا داشت، حتماً عملیاتی می شد. اما مقاومت فرماندهان عالی نظامی با این طر

 واقعیت هایی چون 
فرار آمریکا از 
افغانستان و اعالم 
کاهش حضور نظامی 
در عراق و داشتن 
جدول زمانی برای 
خروج از این کشور، 
در کنار اعتراف "رابرت 
مالی" به شکست 
سیاست های تحریمی 
علیه جمهوری اسالمی 
ایران گویای این 
است که آمریکایی ها 
گزینه های زیادی 
روی میز ندارند
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کی از هزینه های سنگین چنین اشتباهاتی برای آمریکایی ها است. حا
کرات و کنار گذاشتن  بنابراین به نظر می رسد از میان چند سناریو: ۱- پایان مذا
کرات و اصالح  کرات و بازگشت به برجام، ۳- تداوم مذا برجام، ۲- تداوم مذا
را  گرچه همین سناریو  اجرای سناریوی سوم محتمل تر است.  برجام، 
آمریکایی ها هم دنبال می کنند، اما با تغییر وضعیت پیش آمده که بخشی از 
آن با خروج آمریکا از برجام برعهده خودشان است، امروز باید اشتباهشان را 
جبران نمایند. همانگونه که برخی آمریکایی های واقع گرا مثل گراهام سناتور 
ارشد جمهوری خواه آمریکایی در موضع انتقاد به وضع پیش آمده و با ناراحتی 
از سیاست های بایدن فریاد می زند: »بر خالف توصیه های ارتش ما داریم از 
افغانستان خارج می شویم و در تالش هستیم دوباره به برجام برگردیم، ایرانی ها 

در حال تهدید برای انجام غنی سازی ۰	 درصد اورانیوم هستند.«
واقعیت این است که ایران در حال تهدید نیست، بلکه ریل تغییر کرده و حال 
این تهدیدهای آمریکا چون وجود گزینه جنگ برروی میز است که واهی بودن 
آن برمال شده و اعمال تهدید نیابتی توسط رژیم صهیونیستی با خراب کاری در 

نطنز، زمینه غنی سازی ۰	 درصدی را رقم زده  است. 
قانون رفع تحریم های اقتصادی که توسط مجلس تصویب  شده و بخشی از 
آن به اجرا درآمده است، تنها مانع یک توافق بد است، اما در صورت ترکیب با 
دیپلماسی هوشمند و شجاعانه و البته حساب شده می تواند مقدمه یک توافق 

خوب نیز به حساب آید.
دراین میان نقش برخی حامیان حزب اللهی آقای رئیسی در فهم چرایی 
کرات هسته ای و چگونگی آن بیشترین اهمیت را دارد. وحدت  تداوم مذا
کره  نظر و هم صدایی و اجماع و اتحاد برای نیل به توافق و پذیرش منطق مذا
ازجمله الزامات موفقیت آقای رئیسی در این عرصه می باشد که نباید نیروهای 

حزب اللهی از آن غفلت کنند.

در این  میان برخی 
کارشناسان اقتصادی 

نیز عبور کشور از 
شرایط کنونی را 

منوط به تحریک 
تولید داخلی و ایجاد 

رونق می دانند که 
بدون رونق در بخش 
صادرات و مبادالت با 

بازار خارجی، نمی تواند 
توسعه و تداوم پیدا 

کند. چراکه بازار داخلی 
کشش الزم را نداشته 
و به عالوه تأمین منابع 
ارزی و توسعه اشتغال 

نیز به صادرات گره 
خورده  است

 برخی ادعاها مربوط به 
طرح ترامپ در روزهای 

پایانی قدرت برای حمله به 
ایران، که به عنوان بخشی 

از جنگ روانی آمریکا 
برای استفاده در مذاکرات 
وین مطرح گردید نیز، در 
خودش این پاسخ را دارد 

که اگر قابلیت اجرا داشت، 
حتماً عملیاتی می شد. اما 
مقاومت فرماندهان عالی 
نظامی با این طرح حاکی 

از هزینه های سنگین 
چنین اشتباهاتی برای 

آمریکایی ها ست
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موقعیت انسانی و اقتصادی 
کستان )۲۴۳۰ کیلومتر(،  افغانستان ۰	۵۲۸	 کیلومتر مربع مساحت دارد و با پا
با تاجیکستان )	۱۲۰ کیلومتر(، با ایران )	۹۳ کیلومتر(، با ترکمنستان )	۴	 
کیلومتر(، با ازبکستان )	۱۳ کیلومتر( و با چین )		 کیلومتر( مرز دارد. این 
گاز طبیعی، نفت،  که شامل  کشور دارای معادن زیرزمینی فراوانی است 
گوگرد، سرب، روی،  کرومیت، طلق، سولفات باریوم،  زغال سنگ، مس، 
آهن، نمک، سنگ های قیمتی و اورانیوم می شود. ارزش این معادن سه هزار 
میلیارد دالر برآورد شده است. افغانستان از نظر گونه گیاهی که عالوه بر ارزش 
غذایی و دارویی، ارزش توریسمی هم دارد، با دارا بودن حداقل ۵۰۰۰ گونه یکی 
از غنی ترین کشورها از این جهت می باشد. گفتنی است آلمان که در زمینه 
گونه های گیاهی یکی از کشورهای غنی به حساب می آید و البته از نظر وسعت 
)با دارا بودن 	۳۸	۳۵ کیلومتر مربع( کمی بیش از نیمی از افغانستان است، 

حدود ۴۰۰۰ گونه گیاهی دارد و در مرتبه بعد از افغانستان قرار می گیرد. 
افغانستان از نظر منابع آبی یک کشور سرشار و پرآب به حساب می آید، رود آمو، 
هریرود، ارغند آب، هیرمند، رود کابل و آمودریا عالوه بر افغانستان کشورهای 
کستان و ایران را هم پوشش می دهند و لذا  تاجیکستان، ازبکستان، پا

افغانستان قدرت هیبرو استراتژیک نیز دارد. 
جمعیت افغانستان حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد شده که در این میان ۴/۲	 
درصد آن بین یک تا ۲۴ سال سن دارند و این در حالی است که فقط ۵ درصد 
خ رشد جمعیت این  جمعیت این کشور، در سنین ۵۵ سال و بعد قرار دارند. نر
کشور ۲/۳ درصد و در ردیف دهم دنیا قرار گرفته است. با این وصف می توان 
گفت افغانستان کشوری جوان است و جمعیت جوان آن در دهه های آینده 
افزایش نیز خواهد داشت. 		 درصد جمعیت افغانستان اوالً به زبان فارسی 
تکلم می کنند و ۲۳ درصد هم زبان اولشان پشتوئی، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، 
نورستانی، پشه ای و... است و زبان رسمی این کشور، »فارسی دری« می باشد. 
پشتون ها در این کشور حدود ۴۰ درصد، تاجیک ها حدود ۳۲ درصد، هزاره ها 
حدود ۱۲ درصد، ازبک ها حدود ۹ درصد، ایماق ها حدود ۴ درصد، ترکمن ها 
کشور را تشکیل  حدود ۳ درصد، بلوچ ها حدود ۲ درصد از جمعیت این 
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می دهند و درصد بسیار اندکی هم به اقوام دیگر شامل پشه ای، نورستانی، سیدها و 
براهویی ها می رسد. البته حداقل از ۰	 سال پیش به این طرف، هیچ سرشماری رسمی از 
جمعیت این کشور صورت نگرفته است و لذا آنچه از بافت و تقسیمات جمعیتی این کشور 
ذکر شد، متکی به نتایج چندین پژوهش می باشد که سازمان های مختلف تحقیقاتی 
دنیا در این خصوص ارائه کرده اند و در اینجا ما میانگین اعدادی که ذکر کرده اند را آوردیم. 

هویت طالبان 
اولین بار در اواخر سال ۲	۱۳ زمزمه تشکیل گروهی متشکل از طلبه های دینی مدارس 
کستان که گفته می شد تحت حمایت مالی عربستان سعودی قرار دارند، به گوش  پا
رسید. پس از چندی و در اوائل سال ۲	۱۳ گروهی تحت نام »تحریک اسالمی طلبای 
کرام«، با شعار اجرای شریعت اسالمی موجودیت خود را اعالم کرد. در سال ۳	۱۳ و در 
زمان درگیری میان مجاهدین افغانی، نیروهای »طالبان« به شهر مرزی »اسپین بولدک« 
حمله و آن را تصرف کردند. پس از آن به ترتیب به والیت قندهار و والیت فراه حمله کردند. 
در نیمه دوم شهریور این سال شهر هرات نیز به تصرف آنان درآمد. در نیمه دوم شهریور 
۵	۱۳، شهر جالل آباد و پنجم مهر ماه همین سال بالخره کابل به تصرف طالبان درآمد و 
جنگ در ایالت های دیگر استمرار یافت. سوم خرداد 		۱۳ مزار شریف به تصرف طالبان 
درآمد؛ سه روز بعد با »قیام عمومی مردم« از آن عقب نشینی کرد اما طالبان در حدود ۱۴ 
ماه بعد )	۱ مرداد 		۱۳( با تلفات بسیار دوباره بر مزار شریف تسلط یافت. سه روز پس 
از این، طالبان بر »والیت تخار« سیطره پیدا کرد و یک ماه پس از آنـ  ۲۲ شهریور 		۱۳ 
ـ بر »والیت بامیان« نیز تسلط یافت. طالبان در ۴ آبان 		۱۳ رسمًا نام »امارت اسالمی 
گرچه استقرار حکومت  افغانستان« را جایگزین دولت اسالمی افغانستان کرد. بنابراین ا
طالبان، آبان 		۱۳ شروع گردید اما این به معنای تسلط کامل حکومت طالبان بر همه 
والیات و ولسوالی های این کشور نبود. کما اینکه طالبان در تاریخ پنجم مرداد ماه ۸	۱۳ 
حمله وسیع خود را برای تصرف والیات شمال کابل آغاز کرد. این به معنای آن است که 
طالبان پنج سال درگیر استقرار حکومت مطلوب خود بود. حکومت مطلوبی که ۲۱ آبان 

۱۳۸۰ با سقوط آخرین پایگاه های نظامی آن در اطراف شهر کابل به پایان رسید. 
طالبان در این دوره، یک بار پس از آنکه با مقاومت شدید مردم در والیات شمالی مواجه 
کره با علمای جبهه متحد شمال در اسالم آباد  شد، در تاریخ ۹ اردیبهشت 		۱۳ به مذا
تن داد. از آن طرف در دوره تشکیل امارت طالبان، این حکومت از سوی سازمان ملل 
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کثریت قاطع کشورهای جهان و از جمله اغلب همسایگان این کشور به  و ا
رسمیت شناخته نشد. سازمان ملل در تاریخ ۳ آبان ۸	۱۳، یک سال دیگر 
اعتبار حکومت شهید برهان الدین ربانی که بیش از ده درصد افغانستان در 
اختیار نداشت را تمدید کرد. پارلمان اروپا نیز هفت ماه پیش از سقوط طالبان، 
شهید »احمدشاه مسعود« وزیر دفاع دولت ربانی را به بروکسل، پایتخت 

اتحادیه اروپا دعوت و از وی استقبال نمود. 
ج اتفاقات مهمی روی داد. پنجم مهر ماه ۵	۱۳، دکتر  ج و مر در این دوره هر
نجیب اهلل آخرین رئیس جمهور دوره مارکسیست ها که به دفتر سازمان ملل در 
کابل پناهنده شده بود، به همراه برادرش احمدزی از این دفتر بیرون کشیده 

شده، به قتل رسیده و بدنشان در میادین کابل به دار آویخته شد. 
در تاریخ 	۱ مرداد 		۱۳، ۹ دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در حمله مهاجمان 
به کنسولگری ایران در مزار شریف به شهادت رسیدند. منابع خارجی گروه 
که البته با تکذیب مکرر رهبران  کردند  طالبان را عامل این حمله معرفی 
این گروه مواجه گردید. بعضی منابع امنیتی معتقدند حمله به کنسولگری 
کستان  ایران و شهادت ۱۰ نفر از مأمورین ایرانی از سوی سرویس اطالعاتی پا
و با هدف ممانعت از شکل گیری روابط بین حکومت جدید افغانستان و 
ایران و نیز کشاندن پای ایران به درگیری صورت گرفته و ارتباطی به حکومت 
کنش به تحوالت افغانستان و اتفاقاتی که برای  طالبان نداشته است. در وا
دیپلمات های ایرانی افتاد، ارتش ایران ۱۰ شهریور 		 دست اندرکار برگزاری 
یک مانور نظامی شد که منابع نظامی آن را عالمت ورود ایران به جنگ علیه 
طالبان ارزیابی کردند. رهبر معظم انقالب اسالمی در آن زمان به برگزاری مانور 

در مرزهای شمال شرق کشور انتقاد و ورود ایران به درگیری را رد کردند. 
طالبان در تاریخ 	۲ اسفند ۸	۱۳ بزرگداشت عید نوروز که یکی از وجوه مشترک 
فرهنگی ایران، افغانستان و  چند کشور دیگر است را ممنوع کرد و از برگزاری 

جشن پرهیز داد و آن را غیرمشروع خواند. 
یک مفتی طالبان در تاریخ ۹ اسفند ۹	۱۳، فتوای نابودی تمام مجسمه ها را به 
عنوان آثار شرک  و مشرکین صادر نمود و ۱۳ روز بعد آثار باستانی نایاب در والیت 
بامیان تخریب شدند که اعتراضات شدیدی در پی داشت. در تاریخ ۱۸ شهریور 

اخباری مانند 
حفظ دبیر فعلی 

شورای عالی 
امنیت ملی، 

تهیه پیش نویس 
دستورالعمل مذاکره 

خوب، و احتمال 
حفظ پیکره اصلی 

تیم مذاکرات 
هسته ای به رهبری 

عراقچی، از اراده 
آقای رئیسی برای 

تداوم مذاکرات اما با 
رویه و منطقی جدید، 

حکایت دارد
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۱۳۸۰، حدود دو ماه پیش از آنکه آخرین پایگاه های نظامی طالبان در اطراف کابل سقوط 
کند، چهره نامدار افغانستان، »احمدشاه مسعود« در منطقه خواجه بهاءالدین والیت 
تخار به شهادت رسید. غربی ها انگشت اتهام را به سمت طالبان بردند؛ اما بررسی های 
اطالعاتی بیانگر آن است که این ترور ناجوانمردانه از سوی سرویس اطالعاتی انگلیس، 
MI6  و در پوشش مصاحبه یک خبرنگار و با استخدام عامل انتحاری به وقوع پیوسته 

است. گفته می شود آمریکا و انگلیس که در پی حمله به افغانستان و تصرف این کشور 
بودند، احمدشاه مسعود را به دلیل آنکه مهم ترین خطر امنیتی در به نتیجه رسیدن 
این تهاجم و استقرار سیستم سیاسیـ  امنیتی مدنظر خود می دانستند، پیش از حمله 
از میان برداشتند و ردپای خود را با عملیات انتحاری از بین بردند تا اتهام علیه گروه های 

مذهبی نظیر طالبان پذیرفتنی باشد. 
پیش از این در تاریخ ۲۰ اسفند ۳	۱۳ یعنی در آغاز حرکت طالبان برای تصرف افغانستان، 
شخصیت جهادی برجسته شیعه »عبدالعلی مزاری« در والیت میدان افغانستان در 
حالی که اسیر طالبان بود، به شهادت رسید منابع اطالعاتی ایران عامل این ترور را 
کستان دانسته اند و بعضی از منابع خارجی طالبان را مسئول به  سرویس اطالعاتی پا
شهادت رسیدن آقای مزاری دانسته و گفته اند قدرت فوق العاده مزاری در بسیج مردم و 
توانایی او در تقریب بین مذاهب سبب گردید طالبان آن را یک مانع مهم در سیطره کامل 

بر افغانستان و به خصوص بر والیات شمالی آن بداند و از میان بردارد. 
مذهب و مسلک طالبان  

اهل سنت افغانستان اعم از پشتون ، تاجیک، هزاره، ازبک و... »حنفی« هستند. بعضی 
از محققین معتقدند ابوحنیفه اهل کابل بوده است. حنفی ها از نظر روش و نگرش دینی، 
»معتزله« و اهل رأی و اجتهاد خوانده می شوند و از این حیث در مقابل اشاعرهـ  اهل 
حدیثـ  قرار گرفته و نسبت به اشاعره به شیعه و اعتقادات امامیه نزدیک ترند. حنفی ها 
بر اساس اندیشه اعتزالی  و نگرش اجتهاد محور، به »مصلحت« اعتقاد داشته و در مورد 
اجرای احکام انعطاف دارند. گفته می شود نعمان ابن ثابت مشهور به امام حنفیه )۱۵۰ 
غ از اینکه چه کسی نقل کرده باشد،  ـ ۸۰ق( گفته است هر حدیث صحیحی یافتید فار
مذهب من است. بنابراین پیروان ابوحنفیه، گرایش سلفی گری نداشته و با بقیه مذاهب 

اسالمی رویکرد تسامحی دارند. 
طالبان چه از منظر حنفیت و چه از منظر پشتونیت، سلفی به حساب نمی آید. این گروه 
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کثر احناف، صوفی به حساب آمده و در دو فرقه صوفی نقشبندیه و قادریه  مثل ا
جانمایی می شود. رهبران طالبان به همین دلیل در برابر اندیشه هایی مثل 
»وهابیت« و »داعش« که رویه ای تکفیری دارند، حساس بوده و اعضای خود 
را از گرایش به آنان پرهیز می دهند. اختر محمد منصور معروف به مالمنصور که 
سابقاً عضو »حرکت انقالب اسالمی« بوده و در فاصله ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۳۱ 
اردیبهشت ۱۳۹۵ رهبری طالبان را در دست داشت و سپس توسط پهبادهای 
آمریکایی کشته شد، در دوره خود در نامه ای خطاب به رهبران میدانی طالبان 
نوشته بود: »شنیده ام عده ای در طالبان تفکر سلفی دارند. اینها باید از طالبان 
اخراج شوند.« این افراد اخراج شدند وـ  براساس برخی گزارش های اطالعاتیـ   
اخراجی های طالب از سوی سرویس  دولتی افغانستانـ  خادـ  علیه طالبان به 

کار گرفته شدند. 

مرحوم »عبداهلل نوری« رهبر حنفی »حزب نهضت اسالمی تاجیکستان«، در 
زمانی که حکومت افغانستان دست طالبان بود، به یکی از دیپلمات های ایرانی 
گفته بود »اشتباه نکنید، فکر طالبان فکر حنفی است و در ورای فکر حنفی هم 
کار نمی کند« وی در جریان سفر به قندهار با »مالعمر« رهبر وقت طالبان مالقات 
کرده بود و در پاسخ به این سؤال که مالعمر برای ایران چه پیامی به شما داد، 
گفته بود »مالعمر از من خواست به شما بگویم آمریکا می خواهد مار را بگیرد و 
به شکم شیر بزند تا هر دو کشته شوند« منظور او از مار دولت طالبان و مراد او از 

شیر جمهوری  اسالمی بود.
طالبان براساس اصول اعتقادی و البته منافع سیاسی خود، مانع دور گرفتن 
داعش در این کشور شده و حال آنکه جغرافیای افغانستان بسیار مستعد حضور 
فعال گروه های تکفیری در این کشور بوده و بعضی سیاست های نهادهای 

طالبان براساس اصول اعتقادی و البته منافع سیاسی خود، مانع دور گرفتن داعش در 
این کشور شده و حال آنکه جغرافیای افغانستان بسیار مستعد حضور فعال گروه های 

تکفیری در این کشور بوده و بعضی سیاست های نهادهای اطالعاتی غربی و بعضی 
سازمان های اطالعاتی متعلق به کشورهای منطقه درصدد توسعه نفوذ گروه های 

تکفیری در این کشور بوده اند. 
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اطالعاتی غربی و بعضی سازمان های اطالعاتی متعلق به کشورهای منطقه درصدد 
توسعه نفوذ گروه های تکفیری در این کشور بوده اند. 

یک نکته دیگر تفاوت دیدگاه های سیاسی میان گروه های تکفیری با طالبان است. از 
نظر داعش و بسیاری دیگر از گروه های تکفیری، مقابله با شیعه و جمهوری اسالمی، 
اولویت اول و »جهاد قریب« به حساب می آید و در این راه آمادگی دارند با کشورهای 
مخالف ایران از جمله آمریکا و عربستان وارد ائتالف بشوند. طالبان اما در طول سال های 
حیات خودـ  ۳	۱۳ تا ۱۴۰۰ شـ  از تعرض به شیعه اجتناب کرده و آنان را بخشی از امت 
در نظر گرفته است. از نظر طالبان اولویت در مبارزه با آمریکا و نفوذ غرب است. االن هم 
مناطق شیعی افغانستان، حتی در مقایسه با مناطق پشتون نشین، سفیدترین مناطق 
به حساب می آیند. طالبان در این ۳۰ سال خواستار رابطه فعال با جمهوری اسالمی بوده 
و از نظر امنیتی مراقبت کرده تا در مرز ایران که در حدود سه دهه اخیر در سیطره گروه 
طالبان بوده، اتفاق ناخوشایندی روی ندهد. برای راستی آزمایی این ادعا، بررسی وضع 
امنیتی مرزهای ایران در دوران مورد اشاره کفایت می کند.در این سال ها مرزهای ایران با 
کستان، عراق و ترکیه امنیت بیشتری داشته و حال آنکه  افغانستان از مرزهای ایران با پا

در همه این سال ها، ایران رابطه رسمی با طالبان نداشته است. 
درباره رفتارهای سلفی مالحظه ای وجود دارد. همه می دانیم که طالبان در دوره 
حکومت خودـ  سال های ۵	 تا ۸۰ـ  و پس از آن مرتکب تندروی هایی شده که در قواعد 
مذهب حنفی قابل گنجاندن نیست. ممانعت از تحصیل زنان، عدم اجازه به حضور 
انفرادی زنان در بیرون خانه، تخریب ابنیه تاریخی، اجبار به داشتن محاسن برای مردان، 
ع مقدس، مخالفت  کوتاه کردن موی سر، اعدام متهمین به زنا بدون رعایت شرط شر
با مظاهر تمدن غرب نظیر تلویزیون و سینما، بخشی از رفتارهای افراط گرایانه این گروه 

می باشند. 
واقعیت این است که افراط گرایی و سلفیت لزوماً جنبه مذهبی نداشته و ضرورتًا به وجود 
استنادهای دینی وابسته نیست. افراط گرایی یک رویکرد و رفتار فردی و یا اجتماعی است 
غ از مذهب و استدالل های دینی صورت می گیرد. افراط گرایی حکومتی، به  که گاهی فار
خصوص می تواند جنبه سیاسی داشته و متکی به خوی قدرت طلبی باشد. کما اینکه 
دستورات مذهب می تواند در مواجهه با پاره ای سنت های معارض قومی و یا اجتماعی، 
تغییر پیدا کند و برخی سنت های قومی جای رویکردهای مذهبی را بگیرد. یک محقق 
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افغانستانی معتقد است آنچه از افراط دینی  طالبان مشاهده کرده ایم، ناشی از 
اعتقادات قومی و قبیله ای موسوم به »پشتونوالی« است. 

واقعیت امروز طالبان 
طالبان در طوله سه دهه ای که از پیدایی آن می گذرد، بخشی غیرقابل انکار 
در جامعه افغانستان بوده است. واقعیت این است که طالبان االن هم به طور 
طبیعی معرف بخش پشتون نشین افغانستان است و یک حزب با نیروهای 
محدود نمی باشد. هم اینک طالبان نزدیک ۳۰ میلیون نفر از جمعیت و حدود 
ک افغانستان را در سیطره خود دارد. این گروه هم اینک حدود  ۰	 درصد از خا
۲۰۰ هزار نیروی رزمی دارد که دست کم ۳۰ هزار نفر از آنان به صورت منظم و با 
تجهیزات کامل و همه روزه در اختیار طالبان می باشند. طالبان در دوره اخیر 
تالش گسترده ای برای توسعه قدرت خود و بومی سازی آن انجام داده است. 
طالبان با درس گرفتن از نگرش صرف پشتونیزم، هم اینک تالش می کند تا در 
قاعده ملی و نه قومی دیده شود. بر این اساس در ده سال گذشته به موازات 
ضعیف شدن دولت  در کابل و از دست دادن نفوذ و محبوبیت آن، طالبان از 
میان غیرپشتون ها برای خود یارگیری کرده است. به طوری که گفته می شود 
هم اینک مناطق تاجیک نشین توسط تاجیک  های هوادار امارت اسالمی 
ج شده و آزادسازی مناطق ازبک نشین توسط  طالبان از دست دولت خار
»ازبک های طالب« انجام می شود. این بیانگر عقل و هوشمندی این گروه نیز 
می باشد. طالب در این سال ها روی پای خود ایستاد و به جایی وابسته نشد. 
گفته می شود طالبان در سال های گذشته به طور میانگین ساالنه حدود ۱/۵ 
میلیارد دالر درآمد داشته و هم اینک حدود شش میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد. 

ـ از تعرض به شیعه اجتناب  ـ 1373 تا 1400 ش  طالبان اما در طول سال های حیات خود 
کرده و آنان را بخشی از امت در نظر گرفته است. از نظر طالبان اولویت در مبارزه با 

آمریکا و نفوذ غرب است. االن هم مناطق شیعی افغانستان، حتی در مقایسه با مناطق 
پشتون نشین، سفیدترین مناطق به حساب می آیند. طالبان در این 30 سال خواستار 

رابطه فعال با جمهوری اسالمی بوده و از نظر امنیتی مراقبت کرده تا در مرز ایران که در 
حدود سه دهه اخیر در سیطره گروه طالبان بوده، اتفاق ناخوشایندی روی ندهد.
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بخشی از این درآمد از طریق گسترش فعالیت های مالیاتی به دست آمده است. 
اما از آن طرف دولت اشرف غنی، باور کرده بود که وجود رابطه با آمریکا برای استقرار 
کفایت می کند. کما اینکه فرماندهان ارتش هم گمان می کردند برای همیشه از پوشش 
هوایی برخوردار خواهند بود و ضرورتی به بومی کردن آن وجود ندارد. همین تصور در 
رهبران جهادی افغانستان هم وجود داشت و لذا دست روی دست گذاشتند تا دولت در 
لحظه خروج آمریکا به فروپاشی فوری مبتال گردد. امروز دولت افغانستان و حتی رهبران 
احزاب جهادی، فاقد هر نوع قدرت مقاومت هستند. این در حالی است که طالبان ۲۰ 
سال در مقابل آمریکا و نیز در مقابل غرب ایستاد و امروز در هر شهرستان و استان دارای 
نیروی الزم می باشد. بی دلیل نیست که امروز بیشترین انتقادهای اجتماعی در این 

کشور متوجه اشرف غنی شده و گرایش به سمت طالبان را پدید آورده است.
در این فضا که طالبان در حال به دست گرفتن کامل قدرت می باشد و نیروی مقابل آن از 
توان مقاومت برخوردار نیست و حتماً به زودی سقوط می کند، ما در ارتباط با افغانستان 

چه سیاستی را باید در پیش بگیریم؟

آمریکا، اخراج از افغانستان و....
همه شواهد و قرائن و بسیاری از اسنادی که از سوی دستگاه های رسمی آمریکا منتشر 
شده اند، بیانگر آن است که این کشور برای حضور دراز مدت در افغانستان برنامه ریزی 
کرده بود و ماجرای پرابهام ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در حکم کلید خوردن حضور ۱۰۰ ساله آمریکا 
در این کشور بود. طوالنی بودن دوره درگیری آمریکا با مردم و گروه های جهادی و 
قومی افغانستان و حجم سرمایه گذاری های انسانی و مالی آمریکا در این جنگ ۲۰ ساله 
کفایت می کند تا ما با قاطعیت زیاد بگوییم، آمریکا برنامه ریزی دراز مدتی برای حضور 
در افغانستان کرده بود. به همین جهت روزی که آمریکا پایگاه نظامی بگرام را ترک کرد، 

بعضی از کارشناس های امور راهبردی از آن به »تصمیمات غیرقابل انتظار« یاد کردند. 

آمریکا با »شکست خفت بار« آخرین پایگاه نظامی خود در بگرام را تحویل داد. و به محض خارج 
شدن، میراث شوم آمریکا برای افغانستان که جز ضعف و تنش میان قومیت های مختلف آن نبود، 

ظاهر شد. آمریکا دولت و ارتش جدید این کشور را در حالی که به هیچ وجه توان و ظرفیت مواجهه 
با بحران را نداشتند میان  گرداب امنیتی رها کرد. 
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کثر  آمریکا در این جنگ هر چند برای محافظت از نیروهای نظامی خود، حدا
تمهیدات ایمنی را اندیشیده بود اما در عین حال خبرهای فرماندهی نظامی 
آمریکا در افغانستان، بیانگر آن است که آمریکا در این جنگ، نزدیک به ۰۰۰	 
نیروی ارتش خود را از دست داده است. عالوه بر آن در این جنگ بیش از ۳۸۰۰ 
نیروی امنیتی بخش خصوصی آمریکا کشته شده اند. کما اینکه از نیروهای 
ناتو که در قالب ایساف و تحت فرماندهی آمریکا در این کشور حضور داشته اند، 
دست کم ۱۵۰۰ نفر کشته شده اند. از آن طرف هم، در این جنگ دست کم ۵۰ 
هزار نفر از مردم و از نظامیان این کشور حدود ۰	 هزار نفر کشته شده اند. آمریکا 
در طول این جنگ یعنی از سال ۲۰۰۱ میالدی، ۲/۲۹ تریلیون دالر هزینه کرده 

است. 

بعضی مدعی شده اند که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به واسطه 
تغییر سیاست در آمریکا و تمرکز بیشتر آن بر شرق آسیاست. این در حالی است 
که با فرض اینکه چرخش سیاست آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا واقعیت 
کنون آثار خارجی آن مشاهده  نشده استـ  ، حفظ تسلط بر  داشته باشدـ  که تا
افغانستان دقیقاً با سیاست مهار چین و مهار روسیه همخوان می باشد. باید 
توجه داشته باشیم که هیچ نقطه ای در شرق آسیا وجود ندارد که بتواند نقش 
افغانستان را برای آمریکا ایفا نماید. افغانستان از نظر جغرافیایی دقیقاً در نقطه 
تالقی چهار قدرت مهم آسیایی یعنی روسیه، چین، ایران و هند قرار گرفته و 
نزدیک ترین نقطه به این چهار کشور می باشد. بر این اساس خروج از افغانستان 

به هیچ وجه نمی تواند انتخاب آمریکا برای رسیدن به موقعیت برتر باشد. 
آمریکا با »شکست خفت بار« آخرین پایگاه نظامی خود در بگرام را تحویل داد. و 
ج شدن، میراث شوم آمریکا برای افغانستان که جز ضعف و تنش  به محض خار

یک نکته دیگر 
تفاوت دیدگاه های 

سیاسی میان 
گروه های تکفیری با 
طالبان است. از نظر 

داعش و بسیاری 
دیگر از گروه های 
تکفیری، مقابله با 
شیعه و جمهوری 

اسالمی، اولویت اول 
و »جهاد قریب« به 

حساب می آید و در 
این راه آمادگی دارند 
با کشورهای مخالف 

ایران از جمله آمریکا 
و عربستان وارد 

ائتالف بشوند آمریکا به شدت از همکاری طالبان با ایران ناراحت است. چرا که می ترسد همگرایی این 
دو به بروز شکاف جدی در استراتژی تقابل اهل سنت علیه جمهوری اسالمی منجر شود 

و گروه های اهل سنت دیگر در دنیا را به همکاری با ایران ترغیب کند. از نظر واشنگتن این 
همکاری، پروژه اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی را از بین می برد و یا به طور 

جدی از آثار آن می کاهد. 
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میان قومیت های مختلف آن نبود، ظاهر شد. آمریکا دولت و ارتش جدید این کشور را در 
حالی که به هیچ وجه توان و ظرفیت مواجهه با بحران را نداشتند میان  گرداب امنیتی 

رها کرد. 
همه می دانند که در طول ۲۰ سال گذشته، »اخراج آمریکا از منطقه« سیاست ثابت 
جمهوری اسالمی ایران بوده و همواره بر آن پافشاری داشته و در مورد جزئیات آن 
برنامه ریزی کرده و این  جزئیات را به اجرا درآورده است. ایران طبعاً برای اخراج آمریکا از 
یک کشور، نیازی به وارد کردن نیروی نظامی ندارد چرا که هزاران نیرو و ده ها سازمان 
در منطقه وجود دارند که در مسئله اخراج آمریکا با جمهوری اسالمی هم نظر می باشند. 
گروه های ضدآمریکایی در افغانستان در یک تراز نبودند. »طالبان« مهم ترین جریانی 
بود که به دلیل انگیزه های دینی و اعتقاد جدی به مبارزه با آمریکا و نیز دارا بودن شبکه 
گسترده ای از هواداران می توانست به راهبرد اخراج آمریکا از منطقه کمک نماید. از این رو 
کار با طالبان مورد توجه ایران قرار گرفت کما اینکه طالبان هم  خواهان کار با ایران بود؛ چرا 
که می دانست در اطراف مرزهای افغانستان کشور دیگری که به طور  جدی در صدد اخراج 
آمریکا باشد، وجود ندارد. تجربه هم نشان داد دو طرف می توانند روی یکدیگر حساب باز 
نمایند. این همکاری در عین حال تغییرات مهمی در روش و نگاه طالبان را هم موجب 
شد و به مرور از تفکر طایفه گری به سمت نگاهی ملی تر و سعه صدر بیشتر سوق پیدا کرد. 
آمریکا به شدت از همکاری طالبان با ایران ناراحت است. چرا که می ترسد همگرایی این 
دو به بروز شکاف جدی در استراتژی تقابل اهل سنت علیه جمهوری اسالمی منجر شود 
و گروه های اهل سنت دیگر در دنیا را به همکاری با ایران ترغیب کند. از نظر واشنگتن 
این همکاری، پروژه اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی را از بین می برد و یا به 

طور جدی از آثار آن می کاهد. 


