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مقدمه





کوی نومیدی مرو، امیدهاست 
سوی تاريکی مرو، خورشیدهاست  
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر اّول؛ بیِت 724(

]1[. درباره ی فضیلت و منزلِت آنچنانِی انقالِب عظیِم اســالمی چه می توان 
گفت، هنگامی که معمار و بنیان گذارِ آن، امام خمینی تصريح می کند: اهمّیِت 
انقالِب شکوهمنِد اسالمی به قدری است که ارزيابِی آن، از عهده ی قلم و بیان، 
واالتر و برتر اســت.1 به حّق، انقالِب اســالمی يکی از بزرگ ترين نعمت های 
خدای متعال به انساِن معاصر بود، به طوری که اين انقالب، افِق تازه و متفاوتی 
را به روی انســان گشود و او را با عوالِِم ملکوتی و قُدسی، مرتبط کرد. انقالِب 
اسالمی، هرگز حادثه ی عادی و طبیعی نبود که بتوان آن را در چارچوب های 
فکــری و نظرِی رايج، فهم و تحلیل کرد، بلکه شــناخِت اين انقالب، متوقف 
بر کنار نهادِن تماِم مفروضات و پنداشــته ها و سنجش و ارزيابِی همه چیز با 
خوِد انقالب است. عظمت و شکوهِ انقالِب ايران، حّتی از چشِم ناظراِن بیگانه 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 401.
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نیز پنهان نمانده است، چنان که سفیِر وقِت انگلیس می نويسد انقالِب ايران، 
حادثه ای اســت که از نظِر »عظمت«، می توان آن را با انقالب های فرانســه 
و روســیه مقايســه نمود؛ اين انقالب، يک تغییِر سیاسِی معمول نبود، بلکه 
فروپاشــِی کامِل يک نظاِم اســتبدادی، قوی، متمرکز و مورِد حمايِت نیروی 
نظامــِی مّتحد و وفاداری بود کــه در ويرانه های آن، يک »ايراِن به طورِ کامل 

متفاوت« سربرآورد که از »همه نظر«، با حکومِت قبلی تفاوت داشت.1 
اکنون ما در آستانه ی فرارسیدِن چهل سالگِی چنین انقالبی هستیم؛ انقالبی 
که در طوِل چهار دهه ی گذشــته، انبوهــی از رويدادها و وقايِع حیرت آور را 
پديد آورده و تحلیل گران و ناظراِن بیرونی را عاجز و منفعل کرده اســت. در 
اين میان، پرســش درباره ی حاصل و نتیجه ی انقالب، اساسی ترين مسأله ای 
است که فکرها و انديشه ها را به خود مشغول می دارد و شوِق داوری و سنجش 
را در انســان، فّعال می ســازد. چهار دهه، زماِن کمی نیست و می توان پس 
از سپری شــدِن چنین زمانی، به محاسبه ی انباشته ها و اندوخته های انقالب 
پرداخــت و کامیابی ها و ناکامی های آن را برشــمرد و توصیف و تعلیل کرد. 
به بیاِن ديگر، در چهل ســاله گی انقالب، درباره ی مسیری که پیموده شده و 
کارنامه ی کلِّی انقالب، داوری خواهد، همچنان که روزانه، بسیاری از مردم در 
گفتگوهای شخصِی خود، درباره ی هر يک از اجزاء حاکمّیت و حّتی تمامّیِت 

آن قضاوت می کنند.
]2[. برداشــِت عموِم ما اين اســت که موجی از نارضايتی و ناخرســندی در 
میاِن مردم يا دســت کم در بخش های عمده ای از آنها شــکل گرفته اســت، 
به طوری که پاره ای از مطالباِت مهم و اساسی، يا مغفول واقع شده يا آنچنان که 
شايســته بود، به آنها پرداخته نشده است و اغلِب طبقاِت اجتماعی، از وضعی 
که در آن قرار گرفته اند، خشــنود نیســتند. نارضايتــی، يک حِس موهوم و 

1. آنتونی پارسونز؛ غرور و سقوط؛ ترجمه ی سیدمحمدصادق حسینی عسکرانی؛ ص 195.
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پندارين نیســت، بلکه ريشــه در واقعّیات دارد و مردم بر اساِس فهم و درِک 
مستقیِم خويش از وضِع زندگی شان، به چنین حسی دست يافته اند. چندی 
پیش، حّتی رهبِر انقالب نیز با صراحت گفت آنچنان که بايد به آرماِن عدالِت 
اجتماعی، عمل نشده است، و مردم از مسئوالن، گاليه دارند، و من از بیکارِی 
جوانان، ِخجلت زده می شــوم. چنین نگاهی، حاکی از آن اســت که ايشان از 
واقعّیت ها اطالع دارند و در فضای آزمايشــگاهی و مهار شــده و ساخته گی 
به َســر نمی برند، و چون احساِس نارضايتِی مردم را روا و به حّق می شمارند، با 
آنها هم ذات پنداری و همدلی می کنند و از نحوه ی مديريِّت برخی از مسئوالن 

و کارگزاران، فاصله می گیرند.
آنچه که در اينجا برای ما اهمّیت دارد و هســته ی مرکزِی مسأله را تشکیل 
می دهد، نســبِت مردم با انقالب است. تماِم دغدغه ی ما نیز همین است که 
بدنه ی اجتماعِی انقالب، ثابت قدم و پايدار بماند، بلکه گسترش يابد و به اين 
واســطه، ريشه ها و خاســتگاه های اجتماعِی انقالب، قوی تر شود. نسبتی که 
جامعه با انقالب در چهل ســالگِی آن برقرار می کند، بسیار مهم است، چراکه 
هم وفادارِی مردم به انقالب را نشــان می  دهد و هم موجباِت اقتدارِ انقالب را 
فراهم می سازد. انقالبی که مردم با آن احساِس بیگانگی کنند و آن را از خود 
و برای خود نشــمارند، در حقیقت، مقتدر نیســت، بلکه از درون، تهی ست و 
تنش هــا و تکانه ها می توانند آن را از پا درآورند. بايد تأّمل کرد که احســاِس 
مردم نسبت به انقالبی که در آستانه ی چهل سالگی قرار گرفته، چگونه است 
و نگاه نســِل انقالب و نســل های پس از آن نسبت به انقالب چگونه است؟ و 
همچنین بايد انديشید که مغزهای متفّکر در میاِن نیروهای انقالبی، بايد در 
ايــن مقطِع خاص، درباره ی انقالب چــه بگويند و به کدام يک از فضیلت ها و 
فتوحاِت آن اشــاره کنند و دفِع چه تهديدها و چالش هايی را در دستورِ کارِ 
خويش قرار دهند؟ نبايد نیروها و جريان های معارض، ابتکارِ عمل را به دست 
گرفته و انقالب را مطابِق میِل خويش، تفســیر کنند و به ذهِن مردم، جهت 
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و سمت وســو بدهند و مردم را به انقالب، بدبین و از آن روگردان کنند. آنچه 
که بايد در چهل ســالگِی انقالب، برجســته و در کانون باشد و تماِم توّجهات 
بــه آن جلب شــود را بايد نیروهای انقالبی تعیین کننــد، نه اين که بازی را 
نیروهای معارض آغاز کنند و نیروهای انقالبی را به واکنِش دفاعی و بازدارنده 

سوق دهند.
ما به عنواِن نیروهای انقالبی، مّدعی اين هســتیم که انقالب در جهِت کمال 
و ترقّی حرکت کرده و به کماالت و مراتِب عالی دســت يافته اســت، اما اين 
برداشــت و سخن را، سلســله ای از تهديدها و چالش ها محاصره کرده است، 
به طوری که مــا نمی توانیم اين تهديدها و چالش هــا را ننگريم و تنها اصرار 
بورزيــم که انقالب، چنین و چنان کرده و موفّق و کامیاب بوده اســت، بلکه 
بايد با حساســّیت و جّديّت، نقشه ها و طرح های دشمن را درباره ی مخدوش 
کردِن اقتدارِ انقالب دريابیم. سال هاســت که جبهه ی متراکِم دشمناِن ما از 
طريِق رسانه هايی که در اختیارِ خويش دارند، به ذهِن مردِم ما القاء می کنند 
کــه انقالب، ناکام و علیل بوده و شــعارها و وعده هايــش، همچنان بر زمین 
مانده است، و برای اين که گفته اش در ذهن ها و فکرها، جاگیر شود و رسوب 
کند، شبه استدالل هايی را مطرح می کند. پاسخگويی به شبهاِت پرتاب شده ی 
در میاِن مردم، کاری الزم اســت؛ چون دشمن، به طورِ دائم و متراکم، شبهه 
ايجاد می کند. بايد اين شــبهه ها را برطرف، و ذهن ها را فارغ و آســوده کرد. 
نبايد جوان، احســاِس گیجی و حیرت کند.1 اين وضع را نبايد سهل گرفت 
و بــه آن بی تفاوت بود، چون که چالش های ذهنی، بحران های عینی به دنبال 
خواهند داشــت. به بیاِن ديگر، چه بســا چندی بعد با نتايِج اجتماعِی سست 
شدِن باورهای انقالبی روبرو شــويم. نسِل جواِن امروز، با پاسخ های جدلی و 
اِســکاتی، قانع نمی شود و در نتیجه، شبهه ها در دهنش باقی می ماند. آن گاه، 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ اعضای شورای هماهنگِی تبلیغاِت اسالمی؛ 6 دی 1396.
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کم کم شبهه ها متراکم می شــود و اعتقادش نسبت به اسالم، نظام و انقالب 
ُسست می شود، و اين خطِر بزرگی است؛ زيرا رفتارهای آيندگاِن ما در گروی 
اين است که آنها حقايق را بفهمند و باور کنند و معتقد باشند. پس اگر باورها 
سســت شود، آثارش هم ضعیف خواهد شد، به خصوص که در اين چند ساِل 
اخیر، ابزارهای پخِش شــبهات و لجن پراکنی ها زيادتر شده است. به هر حال، 
شــبهات در صورِت عدِم پاسخ  گويی، در عمِق دل ها اثر می گذارد و در نهايت، 

روزی َسر باز می کند و خطرهايی جّدی در جامعه به بار می آورد.1
گونه های قضاوت درباره ی کارآمدِی نظاِم جمهورِی اسالمی عبارتند از: نظاِم 
جمهورِی اســالمی، صالح/ کارآمد اســت؛ و نظاِم جمهورِی اسالمی، فاسد/ 
ناکارآمد است. درباره ی نسبِت قضیه ی دّوم با رهبِر انقالب، چند فرضیه وجود 
دارد: رهبِر انقالب در برابِر مشکالت، وظیفه و مسئولّیت نداشته است؛ و رهبِر 
انقالب در برابِر مشــکالت، وظیفه و مسئولّیت داشته است. اگر ايشان وظیفه 
برعهده داشته، چند فرضیه وجود دارد: مديريِّت رهبِر انقالب، عالی/ ايده آل/ 
مطلق بوده اســت؛ مديريِّت رهبِر انقالب، متوسط/ بینابینی/ خاکستری بوده 
اســت؛ و مديريِّت رهبِر انقالب، ضعیف/ ناکارآمد/ سیاه بوده است. درباره های 
فرض های دّوم و ســّوم، چند فرِض ديگر در میان خواهد بود: سیاست پردازِی 
ايشــان صحیح نبوده و ايشان، قدرِت ســاختارپردازی و طراحِی ريل نداشته 
اســت؛ انتصاباِت ايشان صحیح نبوده و ايشان گرفتارِ حلقه ی بسته ی مديراِن 
نظام اســت؛ نظارِت ايشان صحیح نبوده و ايشان تذّکر و انذار نداده اند؛ ايشان 

اقداِم عملی نکرده و وروِد مستقیم به مسأله ها و معضالت نداشته اند.
حال آســیب ها و آفت های تحقق يافته در دوره ی پســاانقالب را چگونه بايد 
توجیه کرد؟ آنها را بايد به کجا ارجاع داد؟ برخی اشاراِت تعلیلی برای توجیِه 
معضالِت دوره ی پســاانقالب وجود دارد، از قبیِل اشاره به خرابی های گذشته 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ اخالق و سیاست: جلسه ی دهم؛ پايگاه اطالع رسانِی آثار، 20 خرداد 
.1396
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و اين که کشــور، ويرانه بوده است)چنان که امام خمینی می گويد رضاخان و 
محمدرضاخان، منابِع ما را نابود کردند(؛ اشــاره به فقِر تئوريک و خالء نظری 
و فقداِن نســخه ی دينی برای تدبیِر جامعــه و حکمرانِی دينی)چنان که امام 
خمینی می گويد حوزه های علمّیه بايد به فقِه پويای حکومتی روآورند(؛ اشاره 
به اين که به احکاِم اسالم، عمل نکرديم)چنان که امام خمینی می گويد هر جا 
به احکاِم اســالم عمل کرديم، موفق شــديم(؛ اشاره به دشواری و پیچیدگی 
و ســختِی عمل و اجرا)چنان که مام خمینی به برخــی منتقدان می گفتند 
کشــورداری، کارِ سختی است(؛ اشــاره به بی تجربگِی ما در حکمرانی ِدينی؛ 
اشاره به ناسازگاری و تضاد و ستیِز میاِن جريان ها و جناح های سیاسی؛ اشاره 
به سوءتدبیر و اهمال کاری و ندانم کارِی برخی از مسئوالن و مديران؛ اشاره به 
فساد و انحراِف برخی از مسئوالن و مديران؛ اشاره به اين که رهبِر انقالب، بنای 
مداخله در کارهای اجرايی را ندارد؛ اشاره به اين که مردم هم در شکل گیرِی 
آفت ها ســهیم بودند)چنان که امام خمینی، هــم از اهّمّیِت انتخاِب مديران 
سخن می گويد، و هم از اين که دولت به تنهايی نمی تواند امور را پیش ببرد و 
مردم بايد کمک کنند(؛ اشــاره به کارشکنِی نیروهای نفوذی و دگرانديش و 
غیِر انقالبی)چنان که امام خمینی می گويد سپردِن برخی مسئولّیت ها، اشتباه 
بود(؛ اشــاره به خصومت ورزی و توطئه گری دشــمِن خارجی)هماننِد کودتا، 
جنگ، تحريِم اقتصادی و ...(؛ اشاره به وضِع نامطلوِب کشورهای ديگر؛ اشاره 
بــه احتماِل وقوِع آفت های بزرگ تر)چنان کــه امام خمینی می گويد اگر اين 
جمهورِی اســالمی نباشــد، حکومِت بهتری از راه نخواهد رسید(؛ و اشاره به 

اين که چنانچه ناکارآمدِی انقالب، اکثری بود، فرومی پاشید و باقی نمی ماند.
همچنین اشاراِت تخفیفی برای توجیِه معضالِت دوره ی پساانقالب نیز بدين 
شرح هستند: معضالت، راهبردی/ کالن/ پهن دامنه/ بنیادی نیستند؛ معضالت، 
اکثری/ فراگیر/ غالب/ مسلّط نیستند؛ معضالت، ساختاری/ نهادينه شده/ رسمی/ 
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نظام ند نیستند؛ بسیاری از معضالت، جبران/ رفع/ برطرف شده اند؛ معضالت 
در حّد طبیعی هستند؛ معضالت، بن بست/ حلّ نشدنی/ قفل کننده نیستند.

ايــن مباحث و مناقشــات، مســأله ی اصلــی ِنگارنــده را در اثــِر پیِش رو 
تشکیل می دهند.

]3[. امروز که ضعف ها و مشکالِت اقتصادِی فراوان، در کنارِ مفاسد و انحرافاِت 
اخالقــی در جامعه وجود دارد، نظراِت مختلفی در میــاِن نیروهای انقالبی، 
درباره ی اين که چگونه بايد واکنش نشان داد، وجود دارد. آيت اهلل مصباح يزدی 
با استناد به رهبِر انقالب و تفسیر و تحلیِل سخِن ايشان در اين باره، معتقد است:

]الف[. »اُســوه« و »الگو«ی ما در مســائِل اجتماعی و سیاسی، رهبِر انقالب 
هستند؛ نه فقط از اين جهت که سخِن ايشان برای ما، در حکِم »حّجِت شرعی« 
است، بلکه به اين سبب نیز که پنجاه سال، سابقه ی سیاسِی ايشان نشان داده 

که فردی »ُخبره«، »متخصص« و »اهِل فن« است که »اشتباه نمی کند«.1
]ب[. چون از يک طرف، »امربه معروف و نهی از منکر نســبت به مســئوالِن 
نظاِم اســالمی«، واجب معرفي مي شود، و از طرِف ديگر، رهبِر انقالب بر لزوِم 
»وحدت و يکپارچگی« تأکید می کنند، کساني متحّیر می شوند که در نهايت، 
چه بايد بکنند و چگونه بايد میاِن اين دو حکم، جمع برقرار نمايند؟! در اين جا، 
کســانی، شانه از زيِر بارِ تکلیف خالی می کنند و اين سخنان را بهانه اي براي 
رفِع تکلیف از خود قرار می دهند؛ و کسانی هم اين سخنان را وسیله ای برای 
تضعیِف رهبِر انقالب قرار می دهند و می گويند سخناِن ايشان، با يکديگر تضاد 
دارند. پاســخ اين است که در »شرايِط عادی«، انتقاِد آزاد و بی باکانه، اشکالی 
ندارد و شايد هیچ مفسده ای بر آن مترتّب نشود، اما در شرايطی که دشمن، 
تماِم تالِش خود را بر ايجاِد »اختالف میاِن مردم و نظام«، متمرکز کرده، هر 
چند نبايد باِب نقادی، مسدود شود و تنها سخناِن تأيیدآمیز و حمايتی گفته 

1. همو؛ در ديدارِ اعضای کانوِن طلوع؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛  8 مهرماه 1397.
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شود، اما از آن سو، نبايد انتقادات به گونه ای مطرح شود که »مصلحِت اََهّم«، از 
دست رود و برنامه ی دشمن، تحقق يابد.1 پس ايشان از طرفی تأکید می کند 
که بايد »وحدت« حفظ شــود، و از طرِف ديگر، می گويند بايد مســئوالن را 
»نهی از منکر« کرد و از آنها »انتقاد« نمود. همین دو کلمه نیز، رمِز حّل مسأله 
است؛ يعنی »امر به معروف و نهی از منکر« و »تذّکِر اشتباهاِت« مسئوالن، امری 
الزم است، اما نبايد به گونه ای موضع گیری کنیم که »دشمن« را برای اجرای 

نقشه ی شومش، کمک کنیم. 2
]ج[. پس نبايد به ِصرِف »احتماِل سوء استفاده ی دشمنان«، نسبت به مشکالت 
و ضعف های مسئوالن، »بی تفاوتی« پیشه کنیم؛ زيرا کسانی که در قلوب شان 
مرضی باشــد، حّتی از آياِت قرآِن کريم نیز سوء اســتفاده می کنند. از اين رو، 
بايد »شرايط« را سنجید و بر حسِب آن، تا حّد امکان، احتماِل سوء  استفاده ی 
دشــمن را تقلیل داد. پس نبايد »واقعّیات« را سانسور کرد و چیزی نگفت؛ 
چراکه گاهی همین بحث ها و گفتن ها است که سبِب »شناختِن بهتِر وظیفه« 
می شــود. در مقابل، برخی از عالقمندان به انقالب، تبییــِن کارآمدِی نظاِم 
اســالمی را وظیفه ی خود قــرار می دانند، که صدالبته، کارِ مطلوبی اســت، 
اما از ســوی ديگر، »دفاِع مطلق« نیز، گاهی منجر به »خوش بینِی بی جا« و 

»اغراء به جهل« می شود.3
]د[. از سوی ديگر، اين سخن بدان معنا نیست که همگان بايد به »يک شیوه« 
عمــل کنند، بلکه الزمه ی رعايت اين اصل، »تنّوِع رفتارهای افراِد مختلف در 
چارچوِب جايگاه و شرايط شــان« اســت. پس راهِ چاره اين نیست که همه، 
بــا يک ادبّیات و به يک شــکل، انتقاد کنند. بر اين اســاس، در برخی جاها 
ماننِد جلسه ی غیرعلنِی مجلس، بايد به صريح ترين شکل، انتقاد کرد و حّتی 

1. همو؛ در ديدارِ مربّیاِن ستادِ امربه معروف و نهی ازمنکر؛ 19 شهريور 1397.
2. همو؛ در ديدارِ اعضای کانوِن طلوع؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛  8 مهرماه 1397.

3. همان.
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احتماالِت قضیه را هم بررســی کرد، اما در برابِر افکارِ عمومی، بايد به گونه ی 
ديگری حرف زد، و در نهايت، در جمع های خصوصی تر، به شکِل ديگری.1

]هـ[. همچنین اگرچه بايد نسبت به اشخاص، »ُحسِن ظن« داشته و کارِ آن ها 
را »حمل بر صحت« کنیم، اما در مورِد کســی که »مسئولّیِت اجتماعی« دارد 
و در صورِت اشــتباه، »مسیِر جامعه« را عوض می کند، نمی توانیم چشِم خود 
را ببنديــم و حمل بر صحت کنیم. پس در جايی که »احتماِل ضرر به جامعه و 

دين« است، حمل بر صحت، به جا و روا نیست.2
]ن[.  البته در همه حال بايد لحِن کالم، مؤدبانه باشد.3

]ز[. بايد خود را برای پاســخ به شبهاتی آماده کنیم که در آينده ای نزديک، 
درباره ی مشکالِت معیشتِی مردم و لزوِم رسیدگی به آنها مطرح خواهد شد. 
روِح بسیاری از اين شبهات نیز، اين است که آيا اسالم می تواند جهاِت ماّدی 

و معنوِی جامعه را، با هم تأمین کند؟4
]ح[. رمز موفقیت در همه کارها اين اســت که انسان وظیفه اش را فقط برای 
رضای الهی انجــام دهد؛ اگر اين اخالص باشــد، کارهای کوچک هم اثرات 
بزرگی را خواهد داشت؛ و اگر اخالص نباشد، حّتی کارهای بزرگ، اثر چندانی 

نخواهد داشت.5
]ط[. همیشــه در طوِل تاريخ، پیروزِی حّق به دسِت »عّده ی معدود«ی بوده 
است که مسايل را به خوبی شناخته اند و آن گاه، پای شناخِت خود، استقامت 
کرده اند. و از جمله مصداق های اين قاعده در روزگارِ ما، پابرهنگانی بودند که 

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
5. همو؛ در ديدارِ مربّیاِن ستادِ امربه معروف و نهی ازمنکر؛ 19 شهريور 1397.
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 به فرمايِش اماِم راحل ، تا پای جان، ايستادگی کردند و انقالب، به برکِت خوِن 
آنها به پیروزی رسید. پس اقلّیِت مؤمن، نیروی پیشراِن تاريخ اند.1

]4[. رهبِر انقالب، معتقد است کسی که امروز، با »انقالب« و با »امام خمینی« 
بیعت می کند، يا بیعِت خويش را تجديد می نمايد و »خِط انقالبِی امام خمینی« 
را زنده نگه می دارد و نمی گذارد رنِگ کهنگی بگیرد، در حقیقت، با »رســوِل 
اکرم«  بیعت کرده اســت.2 الزمــه ی هم رتبه بودِن بیعت با امام خمینی و 
بیعت با رسوِل اکرم يکسان بودِن »فضايل و کماالِت معنوی« آنها نیست، 
بلکه غرض اين اســت که بیعت با امام خمینی، در »راستا« و »امتداِد« بیعت 
با رسوِل اکرم و از آن »جنس« است. بديهی است که امام خمینی، »نبی« 
و »رسول« نبود، بلکه يک »مجتهِد جامع الشرايط« بود که به سبِب تحّقِق دو 
عنصِر علم و عدالت در وی، نیابِت اماِم معصوم را بر عهده داشت و تبعّیِت 
از ايشان، واجِب شرعی بود. پس چنانچه گفته می شود که اطاعت از ولیّ فقیه، 
هماننِد اطاعت از اماِم معصوم واجِب شرعی است، هرگز به اين معنی نیست 
که مقاماِت معنوی و روحِی اين دو، يکســان است، بلکه مقصود اين است که 
بــه همان دلیل که بايد از اماِم معصــوم  تبعّیت کرد، بايد از ولیّ فقیه نیز 
تبعّیت نمود، و آن دلیل نیز در نهايت، به قبوِل واليِت خدای متعال می رسد. 
سلسله ی واليت ها، از واليِت مطلقه ی خداوند آغاز می شود و آن گاه به اذِن او، 
به انبیای الهی می رسد و ســپس به رسوِل اکرم و از طريِق ايشان، ائمه ی 
اطهار  نیز در اين قلمرو قرار می گیرند، و به دلیِل غیبت که نوعی شــرايِط 
اضطراری اســت، به شخصی که شبیه تريِن انسان ها به اماِم معصوم است، 
سرايت می کند. به اين ترتیب، فقیِه عادل، بر مسلمانان واليت دارد، هر چند 
از خصوصّیاِت عالی و اختصاصِی شخِص معصوم برخوردار نیست. بنابراين، 
از آنجاکه واليِت فقیِه عادل، در طوِل واليِت رســوِل اکرم است، بیعِت با او 

1. همو؛ در نشسِت دفترِ پژوهش های فرهنگی، پايگاهِ اطالع رسانِی آثار، 7 بهمن 1390.
2. حضرت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم؛ 19 دی 1394.
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نیز، هماننِد بیعت با رســوِل اکرم است. آن که تسلیِم حقیقت است، به واليِت 
الهی گردن می نهــد، و آن که ايمان به واليِت الهی دارد، به امِر خدای متعال 
که تعلّق به اطاعت از رسوِل اکرم گرفته، متعّهد است و آن که ملزم به اطاعت 
از رســوِل اکرم است، تبعّیت از ائمه ی اطهار را نیز، بر خود واجب می شمارد، 
و آن که واليِت ائمه ی اطهار را پذيرفته، به امِر ايشان درباره ی ضرورِت شرعِی 
قبوِل واليِت فقیِه عادل عمل می کند. پس اين واليت ها، »نســبِت طولی« با 
يکديگر دارند؛ به طوری که قبوِل سطوِح فراتر، به قبوِل سطوِح فروتر می انجامد 
و هر واليتی، از متِن واليِت پیش از خود می جوشد و الزمه ی آن است، و چون 
اين »واليت ها«، همگی از يک ســنخ و صنف هستند، »بیعت ها« نیز از يک 
سنخ و صنف شمرده می شوند. ما مسلمانان، رسوِل اکرم را انسان می دانیم، نه 
خدا، ولی بیعِت با ايشان را بیعت با خدای متعال می شماريم، و ائمه ی اطهار 
را نیز امام قلمداد می کنیم، نه رســول، ولی بیعِت با آنها را همچون بیعت با 
رسول می انگاريم. بیعت با ولیّ فقیه نیز چنین حکم  و معنايی دارد؛ ولیّ فقیه، 
نه رسول است و نه امام، ولی بیعِت با او، همچون بیعِت با رسول و امام است؛ 
زيرا واليِت او از سوی اماِم معصوم و در سطحی فراتر، از سوی رسوِل اکرم، و 

در سطحی بسیار فراتر، از سوی خدای متعال، وضع و جعل شده است. 
اســتدالل های بیان شده، در ســخنان و مواضِع امام خمینی نیز وجود دارند. 
در انديشــه ی امام خمینی، ولیّ فقیه همچون رسوِل اکرم و اماِم معصوم از 
جانِب خدای متعال به واليِت بر مسلمانان نصب شده است، با اين تفاوت که 
اين نصب، به صورِت عاّم بوده و در آن، فقط شــرايط مشخص گرديده است، 
نه شــخص. بنابراين، در دوره ی غیبت، هر شخصی که در وی، شرايِط مورِد 
نظر - يعنی فقاهت و عدالت - وجود داشــته باشد، مصداِق ولیّ فقیهی است 
که خدای متعال، اطاعت از او را واجب شمرده است: »فقهای عادل« به مقاِم 
»واليت بر مسلمانان« و »تشکیِل حکومِت اسالمی«، از جانِب »خدای متعال«، 
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منصوبنــد.1 در عبارتی که از پی می آيد نیز، ايشــان واليِت فقیه را همچون 
واليِت رســوِل اکرم و ائمه ی اطهار، به خدای متعال نسبت می دهد و آشکار 
می گويد واليِت فقیه، همان واليِت رسوِل اکرم است. واليِت فقیه را »مجلِس 
خبرگان« ايجاد نکرده، بلکه آن را »خدای متعال« ايجاد کرده است. از اين رو، 
واليِت فقیه، همان »واليِت رسوُل اهلل« است.2 واليِت ولیّ فقیه،حاصِل وضع و 
جعِل خدای متعال اســت و اين، همان معنای واليِت فقیه است: آن  کسی که 
خــدای متعال برای »نظارت بر امور« و »تعییِن مراکِز قدرت«، تعیین کرده، 
»فقیِه جامع الشرايط« است.3 به اين سبب است که گفته می شود مشروعّیِت 
ولیّ فقیــه، الهی و تک عنصری اســت و مردم در شــکل گیرِی آن، کمترين 
مدخلّیتی ندارنــد، اما تحّقِق خارجی و عینــِی آن در قالِب برپايِی حکومِت 
اسالمی، وابسته به اراده ی مردم است، و مردم از لحاِظ شرعی، مکلّف هستند 
که از او حمايت و تبعّیت کنند: فقیِه جامع الشرايط بر جامعه ی اسالمی، واليت 
در »جمیِع ُصَور« دارد، لکن »تّولِی امورِ مسلمین و تشکیِل حکومت«، بستگی 
دارد به »آرای اکثريِّت مســلمین«، که در قانوِن اساســی هم، از آن ياد شده 

است و در صدرِ اسالم، تعبیر می شده به »بیعت با ولّی مسلمین«.4
همچنیــن در ادبّیات قرآن کريم، دوگانه ی »اهلل« و »طاغوت« مطرح شــده 
است؛ به طوری که انســان با انتخاِب هر يک، از حوزه ی اقتدارِ ديگری خارج 
می شــود. آنان که اطاعِت رســوِل اکرم و اولی االمر - يعنی ائمه ی اطهار - را 
پذيرفته اند، در واقع، واليِت  اهلل را قبول کرده اند و هر آنچه غیر از اين اســت، 
واليِت طاغوت است. عالوه بر رسوِل اکرم و ائمه ی اطهار، واليِت ولیّ فقیه نیز 
در نقطــه ی مقابِل واليِت طاغوت قرار دارد: اگر چنانچه در حکومت، »واليِت 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ واليِت فقیه يا حکومِت اسالمی، ص 53.
2. همو؛ صحیفه ی امام؛ ج10، ص 308.

3. همان، ص 323.
4. همان؛ ج 20، ص 459.
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فقیه« در میان نباشــد، چنین حکومتی، »حکومِت طاغوت« است؛ چون يا 
»واليِت خدا«ست، يا »واليِت طاغوت«. از اين رو، اگر رئیس جمهور با »نصِب 
ولیّ فقیه« در ساختارِ حکومت مستقر نشود، »غیِر مشروع« است، و وقتی غیِر 

مشروع شد، »طاغوت« است، و اطاعِت او، »اطاعت از طاغوت« خواهد بود.1
به هر حال، الزمه ی واليِت ولیّ فقیه، تشابِه کامل و مطلِق او با شخِص معصوم 
نیســت: اگر فردی کــه دارای دو خصلِت »فقاهت« و »عدالت« باشــد، به پا 
خاست و تشکیِل حکومت داد، همان واليتی را که »حضرِت رسوِل اکرم« در 
امِر »اداره ی جامعه« داشت، داراست، و بر همه ی مردم »الزم« است که از او 
اطاعت کنند؛ چون زيادی »فضايِل معنوی«، »اختیاراِت حکومتی« را افزايش 
نمی دهد. به اين ترتیب، همان اختیارات و واليتی که حضرِت رســول و ديگر 
ائمه داشــتند، ولیّ فقیه هم دارد.2 ايشان در جای ديگر می گويد: هر چند 
فقهای جامع الشرايط از طرِف معصومان، »نیابت در تماِم امورِ شرعی و سیاسی 
و اجتماعــی« دارند و »تّولِی امور« در غیبِت کبرا، موکول به آنان اســت، اما 
اين امر، غیر »واليِت کبرا« اســت که مخصوص به معصوم است.3 و حکومت، 
»شــعبه ای از واليِت مطلقه ی رســوُل اهلل« است.4 و فقها، »اوصیای دسِت 
دّوِم رسوِل اکرم« هستند، و اموری که از طرِف رسوُل اهلل به ائمه واگذار شده، 
برای آنان نیز، ثابت است و بايد »تماِم کارهای رسوِل خدا« را انجام دهند.5 به 
اين ترتیب، اسالم، اطاعِت ولیّ فقیه را »واجب« دانسته است.6 ما از اين بحث 
نتیجه می گیريم که امروز، دفاع از انقالب و راهی که امام خمینی به روی ما 

گشود، در حکِم تکلیِف ايمانی و اسالمی و عملی قُدسی و مأجور است.

1. همان؛ ج 10، ص 221.
2. همو؛ واليِت فقیه يا حکومِت اسالمی، ص 51- 50.

3. همو؛ صحیفه ی امام؛ ج 19، ص 403.
4. همان؛ ج 20، ص 451- 452.

5. همو؛ واليِت فقیه يا حکومِت اسالمی، ص 77.
6. همو؛ صحیفه ی امام؛ ج 10، ص 327.
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و در پايان، از دوســتاِن عزيز و فاَضلی که مرا از همراهی و همفکرِی خويش، 
بهره منــد کردند، صمیمانه قدردانی می کنم، از جمله علیرضا معاف، شــبیر 
فیروزيان، محمدحســین فرگاه و حسین نقی. امیدست اين نوشته ی ناچیز، 

نافع و مؤثّر اُفتد.
و الحمدهلل رّب العالمین



فصِل اّول:
قواعِد اثباِت 

اکمیایِب انقالِب اسالیم





آن خطا ديدن زِ ضعِف عقِل اوست
عقِل کّل، مغز است و عقِل جزو، پوست  
خويش را تأويل کن، نه اَخبار را
مغز را بد گوی، نِی ُگلزار را
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر اّول؛ بیت های 3744-3743(

يکی از جهت گیری های عمده ی رســانه ای جبهه ی دشــمن اين است که به 
مردم اين گونه القاء شــود که انقالب، در عمل »شکست خورده« و نتوانسته 
»هدف هــا« و »وعده ها«ی خود را محَقق گردانــد و از اين رو، »ناکارآمد« و 
»ضعیف« اســت. در انقالِب ســاِل پنجاه و هفت، وعده داده شــد که بهشِت 
زمینی و مدينه ی فاضله ســاخته خواهد شــد، اما اکنون که چهل ســال از 
انقالب می گذرد، به وضوح مشخص است که جامعه ی ايران در تمام يا اغلِب 
شاخص ها و عرصه ها، اُفت و اُفول کرده و گرفتارِ بحران ها و آسیب  های اجتماعِی 
پیچیده اســت و واقعّیت ها با هیچ يک از آرمان ها، تطابق ندارند. به بیاِن ديگر، 
شــکاِف میاِن »ايدئولوژی« و »واقعّیت« نشان می دهد که ايدئولوژِی انقالبی، 
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حاصِل انتزاعی انديشی و تخّیل پردازِی دينی بوده و تنها در مقاِم بسیج گری و 
برانگیختِن توده های مردم به کار گرفته شده است. 

به نظر می رسد که در مقايسه با چالش های ديگر، اين چالش از اهّمّیِت بیشتری 
برخوردار است؛ زيرا »فراگیرتر« و »عام تر« است و اين خود به سبِب فهم پذيرتر 
و محسوس تر بودِن آن است. اصلی ترين مبنای داورِی مردم درباره ی حاکمّیت، 
»زندگِی روزمره« اشــان اســت؛ مردم به زندگِی روزمره ی خود می نگردند و بر 
اساِس واقعّیت های تلخ يا شیريِن آن، تحلیل های »عام« و »کلّی« می پرورانند 
و نسبِت خود را با حاکمّیت تعیین می کنند. قاعده اين است که عموِم مردم، به 
سیاست های کالن يا مسائِل جهانی نظر نمی افکنند و از اين زوايه ها به داوری 
نمی نشــینند، بلکه آنچه که در زندگِی روزمره اشان می گذرد را اصل و مالک، 
فرض می کنند. به اين ترتیب، اگر از چشم اندازِ میکروفیزيِک اجتماعی به جهاِن 
اجتماعِی پساانقالب نگاه کنیم و در پِی راهبردپردازی باشیم، بايد »واقعّیت های 
ســطِح ُخرد« را اصیل بشــماريم. از ايــن رو، بايد برای آن بــه صورِت خاص، 
چاره انديشــی شود و هرگز تصّور نشــود که می توان در چارچوِب سازوکارها و 
منطق های گذشته، ذهِن مردم را به واقعّیت ها نزديک کرد و از انقالب، دفاع نمود.

َمَثِل تأکیِد نگارنده بر سازوکارها و منطق های دفاع از کارآمدِی انقالب، َمَثِل 
اين سخن است بايد به معیارها و سنجه های حقیقِی دست يافت تا بر اساِس 
آنها، درباره ی نیروها و جريان ها و انديشه ها و رويدادها قضاوت کرد، چنان که 

حضرِت امیر می فرمايد:
ْرَت َفحِ َفْوَقَك  َتْنُظْر  َلْ  َو  َتْحَتَك  َنَظْرَت  َك  ِإنَّ

تو کوتاه بینانه نگريستی، نه عمیق و زيرکانه، و سرگردان ماندی
َأَتاُه1 َمْن  َفَتْعِرَف  اْلَباِطَل  َتْعِرِف  َلْ  َو  َأَتاُه  َمْن  َفَتْعِرَف  ْلَحقَّ  َتْعِرِف ا َلْ  َك  ِإنَّ
تو حّق را نشناخته ای تا بدانی اهِل حّق چه کسانند، و نه باطل 

را، تا بدانی پیروان آن چه مردمانند.
1. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ حکمِت شماره ی 262.
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قواعدی که در اينجا برای اثباِت کامیابِی انقالب ارائه شده اند، عبارتند از:
]1[. قاعده ی مقايسه ی شرايط و نتايِج انقالب ها با يکديگر،

]2[. قاعده ی ترجیِح مشاهده ی انقالب بر صورت های برساخته از آن،
]3[. قاعده ی استنتاِج کامیابِی انقالب از تداوِم وجوِد آن،

]4[. قاعده ی تناسِب میاِن معیارپردازی با غاياِت خاِص انقالب.
در ابتــدا، مقداری به معنا و مفهوِم اقتدارِ انقالب و نظاِم جمهورِی اســالمی 
می پردازيــم و آن گاه، مســأله ی اصلی را که عبارت اســت از ســازوکارها و 

منطق های دفاع از کارآمدِی انقالب، مطرح می کنیم. 
در ادبّیاِت اســالمِی ما، اقتدار، معنای خاصی دارد، چنان که نمی توان مطلِق 
»قدرت« و »توانايی« را به آن نسبت داد، بلکه اصطالِح اقتدار، دربردارنده ی نوِع 
خاصی از قدرت و توانايی است که هر چند ناظر به ديگری ست، اما بر »استیال/ 
تسلّط/ سیطره/ قدرت/ قّوت/ غلبه/ چیرگی/ تفوُّق/ برتری« بر ديگری يا ديگران 
داللت دارد. به بیاِن ديگر، می توان به قدرت از دو چشم اندازِ متفاوت نگريست: 
يکی »قدرِت آفندی« که خصوصّیِت  »تهاجمی/ اثرگذاری« دارد و در ُحکِم 
»جلوگیر/ عايق/ مانع/ محذور« است و اصطالِح »اقتدار« می تواند گويای آن باشد؛ 
ديگری »قدرِت پدآفندی« که خصوصّیِت »بازدارندگی/ تدافعی/ نفوذناپذيری/ 
اثرناپذيری/ خلل ناپذير/ و اســتحکام« دارد و در ُحکِم »تاخت/ تعرض/ تک/ 
حمله/ هجوم/ يورش« اســت و اصطالِح »عّزت« می تواند گويای آن باشــد.

در ادبّیاِت رهبِر انقالب، مفهوِم اقتدار در معنايی که در علوِم سیاسی و اجتماعی 
رايج است، به کار نرفته است و از اين رو، در مقابِل قدرت قرار ندارد، بلکه با آن 
مترادف است.1 بر اين اساس، ايشان در طوِل بیش از يک دهه ی گذشته، همواره 
از ضرورِت استحکاِم ساخِت درونِی قدرت يا کسِب اقتدارِ درونی سخن گفته  
است، و البته در سال های اخیر، بر شّدِت تأکید و حساسّیِت ايشان افزوده شده 
است. ايشان بر اين باور است که الزمه ی حرکت به سوی آرمان ها و ارزش ها، 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای، در ديدارِ مردمِ قم، 19 دی 1395.
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»استحکام بخشیدن به ساخِت درونِی قدرت« است و اين، ضرورتی نیست که 
در عرِض مقوالِت ديگر قرار داشته باشد، بلکه منزلِت مرکزی و کانونی دارد.1 
از اين رو، بايد با تماِم توان، در اين راســتا حرکت کنیم و در پِی اقتدارِ برون زا 
نباشــیم: »هر چه می توانیم، بايد به استحکاِم ساخِت داخلِی قدرت بپردازيم 
]... و[ دل به بیرون نبنديم.«2 مقوله ی اقتدار، ساحت ها و عرصه های مختلِف 
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را دربرمی گیرد و منحصر به قلمرو نظامی نیست 
و حاصِل اهتمام به قدرت يابِی داخلی نیز، دستیابی به عّزت است، به طوری که 
بر اعتبار و حیثّیِت ما در گستره ی جهانی، افزوده خواهد شد: ما بايد خودمان 
را از لحاِظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قوی کنیم؛ چون وقتی قوی شديم، 
به طبــع، عّزت پیدا خواهیم کرد.3 در میاِن دوگانــه ی اقتدارِ درون زا و اقتدارِ 
بــرون زا، گزينه ی صواب و صالح عبارت اســت از اقتدارِ درون زا، به طوری که 
قّوِت ما، ســبِب استغناء ما می شــود، و در اين حال، دولت های ديگر مجبور 
خواهند شد که ما را محترم بشمارند و چشِم طمع به منابع و ظرفّیت های مان 
ندوزند،4 و دشــمن نیز تا آنجا به سرمايه گذاری برای معارضه با انقالب ادامه 
می دهد که احســاس کند می تواند انقالب را در هم بشکند، ولی اگر دريابد 
که از عهده ی مقابله با اقتدارِ انقالب برنخواهد آمد، عقب نشینی خواهد کرد.5 
بنابراين، چنانچه ساخِت درونِی جامعه ی ما مستحکم باشد، خواهیم توانست 
که در برابِر چالش هايی که دشمن بر ما تحمیل می کند، مقاومت کنیم و دچارِ 
آسیب نشويم.6 اين امر به طورِ خاص از اين جهت اهّمّیت دارد که يک جبهه ی 
وسیع و متراکِم در برابِر انقالب، صف آرايی کرده و اين جبهه در طوِل دهه های 

1. همو، در ديدارِ مسئوالِن نظام ، 30 تیر 1392.
2. همو، در مراسمِ تنفیذِ حکمِ رياست جمهوری، 12 مرداد 1392.

3. همو، در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری، 20 اسفند 1394.
4. همان.

5. همو، در ديدارِ اقشارِ مختلِف مردم، 18 شهريور 1394.
6. همو، در مراسمِ سالگردِ رحلِت امام خمینی، 14 خرداد 1391.
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گذشــته، از هیچ اقدامی که انقالب را مبتال به فروپاشــی و اضمحالل کند، 
فروگذار نکرده اســت. به اين سبب، نبايد توقع داشت که دولت های معارض، 
بــه اقتداريابِی ما کمک کنند، بلکه ما ناگزيريم بــه ظرفّیت ها و قابلّیت های 
درونِی خويش تکیه کنیم تا در صــورِت هر گونه خباثت ورزی و خدعه گرِی 
آنها، آنچه را که اندوخته ايم، از دســت ندهیم.1 تالِش ما برای تحصیِل اقتدار، 
نه به قصِد تعّدی و زياده خواهی و دســت اندازی، بلکه به منظورِ دســتیابی به 
قدرِت بازدارندگی است؛ يعنی بايد آنچنان مقتدر باشیم که دشمن، هوس و 
ســودای ضربه زدن و سنگ اندازی را از سِر خويش بیرون کند و باور کند که 
نمی تواند ما را متوقف سازد، بلکه ناچار است ما را به عنواِن يک قدرِت مستقر 

ٍة َو ِمن  م َما اسَتَطعُت ِمن ُقوَّ و مستحکم، به رسمّیت بشناســد. ما در موضِع َاِعّدوا َلُ
ُک2 قرار می گیريم؛ در اينجا، تُرِهبوَن بِه، همان  ِ َو َعُدوَّ یِل ُتِهبوَن ِبه َعُدوَّ اللّٰ لخَ ِرباِط ا
چیزی است که در ادبّیاِت سیاسِی امروز به آن قدرِت بازدارندگی می گويند.3

خوشبختانه حرکِت تکاملِی انقالب در طوِل دهه های گذشته، موجب گرديد 
که ما قدرِت بیشتری کسب کنیم و با شیِب رو به باال، مقتدرتر شويم: مدام بر 
اقتدار و قواِم نظاِم جمهورِی اسالمی، در طوِل اين سال ها افزوده شده است.4 
برخالِف پاره ای القائات و فضاسازی های روانی، انقالِب ما توانسته ظرفّیت ها و 
استعدادهای خود را محَقق گرداند و ساخِت درونِی خود را بسط دهد و تقويت 
کند، تا آنجا که جبهه ی دشمن مجبور شده است برخی از پیش فرض های غلِط 
خود را تغییر دهد. پس در نهايت، اقتدار عبارت است از مستحکم و قوی بودِن 
ساخِت درونِی يک جامعه، به طور ی که اين استحکام و قّوت، طرح های چالش زا 
و تهاجمِی دشــمن را در مقاِم عمل و اجرا، ناکام بنهد، يا حّتی به واســطه ی 

1. همو، در ديدارِ هیأِت دولت، 6 شهريور 1392.
2. انفال، 60.

3. همو، در دانشگاهِ امام حسین، 20 ارديبهشت 1396.
4. همو، در ديدارِ هیأِت دولت، 6 شهريور 1392.
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گمانه زنِی پیشــینی دربــاره ی عدِم امکاِن ضربــه زدن، او را از اقدام بازدارد.
از نظــِر رهبِر انقالب، عناصِر اقتداربخــش عبارتند از اقتصاد، علم و فرهنگ، 
چنان که اگر جامعه ای در اين سه عرصه، موفق شود و به سطوِح عالی و راقی 
دســت يابد، بايد آن را مقتدر به شمار آورد: ســه عامِل اساسِی اقتدارِ ملّی، 
اقتصاِد قوی و مقاوم، علِم پیشرفته و روزافزون، و حفِظ روحّیه ی انقالبی گری 
در همه به خصوص در جوان ها است. اينهاست که می تواند کشور را حفظ کند 
و آن  وقت که اين عوامل را محَقق کنیم، دشــمن از اين که بتواند به ما ضربه 

بزند، مأيوس خواهد شد.1
آنچه که در اين نوشــته برای ما اهمّیــت دارد و می خواهیم به آن بپردازيم، 
ضلِع فرهنگِی اقتدار و به بیاِن ديگر، اقتدارِ فرهنگی اســت. از اين رو، درباره ی 
آن توضیح می دهیم تا تصويِر روشن تری در ذهِن مخاطب شکل گیرد. رهبِر 
انقالب معتقد اســت که در میاِن سه عامِل ياد شده، نقش و منزلِت فرهنگ، 
اساســی تر و مهم تر است، چراکه فرهنگ، عمیق ترين اليه ی اقتدار ما است و 
انگیزه ی مقاومت و شــجاعِت ايســتادگی را در ما ايجاد می کند. از اين گفته 
برمی آيــد که مقصوِد ايشــان از فرهنگ، نه آداب و رســوِم محلّی و قومی و 
ملّی، بلکه ارزش های اســالمی و انقالبی است که چنین کارکردی دارند. در 
ارزش های اســالمی و انقالبی نیز، آنچه تعیین کننده و بنیادی ست، باورها و 
عقايد است ُخلقّیات و رفتارها از آن برمی خیرند و متناسب با آن شکل گیرند. 
ايشــان می افزايد دشمن، سرمايه های زيادی را َصرف می کند برای اين که بر 
روی عقايِد مردم و باورهــای مردم اثر بگذارد و آنها را از حیطه ی نفوِذ نظاِم 
اسالمی و ارزش هاِی اسالمی خارج کند، که البته پادزهر آن هم اين است که 

نسبت به باورها، طرح های تبیینی و اقناعی داشته باشیم.2

1. همو، در ديدارِ مردم، 18 شهريور 1394؛ و همو، در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری، 13 شهريور 1393.
2. همو، در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری، 13 شهريور 1393.
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تجربه ی تاريخی نیز نشان می دهد که در سده ی اخیر، تماِم خیزش و جوشش های 
بزرگ و تعیین کننده، ريشــه در ايماِن اسالمِی مردم داشته اند و اگر انگیزه ها و 
انديشه های دينی در میان نبودند، چنین حرکت هايی پديد نمی آمدند: ايماِن 
دينی، جزوِ مهم ترين عناصرِ مقاومت و تحّرِک اين کشــور است؛ به طوری که از 
صدوچهل سال پیش به اين  طرف، هر حرکِت اثرگذاری که در اين کشور انجام 
گرفته، عنصرِ ايماِن دينی، حرِف اّول را در آن  زده اســت.1 از جمله در نهضِت 
تنباکو، نهضِت مشروطّیت، نهضِت ملّی شدِن صنعِت نفت، نهضِت پانزده خرداد، 
انقالِب اســالمی و دفاِع مقّدس، اين امر به وضوح نمايان است.2 به همین سبب 
است که دشمن، بسیار می کوشد ريشه های ايماِن دينی را در دل و ذهِن مردم، 
بخشــکاند: امروز از همه طرف، با انگیزه ی دينِی مردم دشمنی می شود، برای 
اين که ايمان ها را اّول در جوان ها و بعد در طبقاِت گوناگوِن ديگر از بین ببرند.3 
در اليه ی بعدی، دشــمن به ُخلقّیات و رفتارهای اسالمی و انقالبِی برخاسته از 
باورهای دينی، طمــع دارد و می خواهد آنها را زائل کند: ايمان و حیا و اخالِق 
جوانان هم مايه ی اقتدار است، از اين رو، با آن دشمن هستند.4 به خصوص بايد بر 
روحّیه ی انقالبی گری تأکید کرد: سعِی دشمنان اين است که جواِن ما را الابالی 
و نسبت به انقالب، بی تفاوت بار بیاورند، و روحّیه ی حماسی و انقالبی گری را در 
او از بین ببرند.پس بايد به روحّیه ی انقالبی گری تشويق کرد؛ چون اين روحّیه 
است که کشور را حفظ می کند.5 روحّیه ی جهاد و مقاومت نیز اقتدارآفرين است 
و به جامعه در مقابِل بیگانگان، قدرت و مصونّیت می بخشد، در حالی که دشمن 

می کوشد با نسبت دادِن خشونت طلبی و افراطی گری به آن، مهجورش کند.6

1. همو، در ديدارِ مردمِ قم، 19 دی 1395.
2. همان.
3. همان.

4. همو، در دانشگاهِ امام حسین، 20 ارديبهشت 1396.
5. همو، در ديدارِ مردم، 18 شهريور 1394.

6 . همو، در دانشگاهِ امام حسین، 20 ارديبهشت 1396.
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1- قاعده ی مقایسه ی شرایط و نتایِج انقالب ها با یکدیگر
کاربسِت »منطِق مقايسه ای«، نه تنها الزم است، بلکه اجتناب ناپذير است. بايد 
وضِع کنونِی مردم را که حاصِل سیاست های حاکمّیت در دوره ی پساانقالب 
است را هم با »دوره ی پیشاانقالبی« که حکومِت پهلوی زماِم امور را در دست 
داشــته است مقايســه کرد، و هم بايد تحلیل را به گســتره ی مرزهای ملّی 
بیــرون برد و کارنامه ی انقالب را با کارنامه ی »انقالب های ديگر« و همچنین 
»دولت های غیِر انقالبی« مقايســه کرد و بر اين اســاس، کارآمدی و توانايِی 
انقالب را در گره گشايی از معضالِت جامعه و بهبوِد زندگِی ماّدی و معنوی شان 

سنجید. امام خمینی می نويسد قبل از؛
]1[. مطالعه ی وضعیِت کنونِی جهان،

]2[. مقايسه ی بیِن انقالِب اسالمِی ايران با سايِر انقالب ها،
]3[. آشــنايی با وضعّیِت کشــورها و ملّت هايی که در حاِل انقالب و پس از 

انقالب شان بر آنان چه می گذشته است، 
]4[. توّجــه به گرفتاری های اين کشــورِ طاغــوت زده از ناحیه ی رضاخان و 
بدتــر از آن محمدرضا که در طوِل چپاول گری های شــان برای اين دولت به 
ارث گذاشــته اند )از وابستگی های عظیِم خانمان سوز، تا اوضاِع وزارتخانه ها و 
ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکِز عیاشی و مغازه های ُمسکرات فروشی و ايجاِد 

بی بندوباری در تماِم شئوِن زندگی(،
]5[. در نظر گرفتِن جنِگ تحمیلی،

]6[. نظر به حصِر اقتصادی و توطئه های پی در پِی امريکا و وابســتگاِن خارج 
و داخلش،

]7[. هرج و مرج هايی که از طرِف مخالفاِن اســالم و منحرفان و حّتی دوستاِن 
نادان، در دسِت اجرا است،

به اشکال تراشی و انتقاِد کوبنده و فحاشی برنخیزيد؛ و به حاِل اين اسالِم غريب 
که پس از صدها سال، ســتمگری قلدرها و جهِل توده ها، امروز طفلی تازه پا 
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و ولیده ای اســت محفوف به دشمن های خارج و داخل، رحم کنید، و به فکر 
بنشینید که آيا بهتر نیست به  جای سرکوبی، به اصالح و کمک بکوشید.1 پس 
به طورِ انتزاعی و مطلــق نمی توان درباره ی کارنامه ی انقالب، اظهارِ نظر کرد 
و آن را کامیاب يا ناکام انگاشت، بلکه بايد مقايسه کرد و نتايج و نقصان های 
انقالِب اسالمی را با مقطِع تاريخِی پیشاانقالب و همچنین با انقالب های ديگر 
مقايســه کرد. در غیِر اين صورت، داورِی انجام شده، چه همدالنه باشد و چه 
منتقدانه، واقع نما و روا نخواهد بود. امام خمینی اين پرسش را مطرح می کند 

که آيا مقدارِ خدمِت دولت و بنیادهای جمهوری را با وجوِد؛
]1[. اين گرفتاری ها و نابسامانی ها که الزمه ی هر انقالبی است، 

]2[. و جنِگ تحمیلی با آن همه خسارت و میلیون ها آواره ی خارجی و داخلی،
]3[. و کارشکنی هاِی بیرون از حّد را در اين مّدِت کوتاه، 

مقايسه با کارهای عمرانِی رژيِم سابق نموده ايد؟2 ايشان در جای ديگری تأکید 
می کند که کارنامه ی انقالب با حکومِت پهلوی، قابِل مقايسه نیست، و اين به 
دلیِل تراکم و تعّدد کارهايی ست که انقالب برای بهبوِد وضِع زندگِی طبقاِت 
ضعیف انجام داده اســت: کارهايی که در اين مّدت برای فقرا و مســتضعفان 

انجام شده است، حّتی »قابِل مقايسه« با سابق نیست.3
امام خمینی برای حّل اين اشکال، باز هم به واقعّیت های عینی اشاره می کند 
و از منتقــدان و مخالفان می خواهد که با نظر بــه محدوديّت ها و تنگناهای 
متعّدد که انقالب را محاصره کرده و از شــتاِب حرکِت تکاملِی آن کاسته اند، 

داوری کنند:
]1[. از يک سو، در انقالب های دنیا، هرج و مرج ها و غلط روی ها و فرصت طلبی ها، 

غیِر قابِل اجتناب است،

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 409-408.
2. همان، ص 443.

3. همان، ج  19، ص 303، 9 تیر 1364.
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]2[. و از سوی ديگر، گرفتاری های اين جمهوری را در نظر بگیريد، از قبیل:
]الف[. توطئه ها و تبلیغاِت دروغین،

]ب[. حمله ی مسلحانه ی خارِج مرز و داخل، 
]ج[. نفوِذ غیِر قابِل اجتناِب گروه هايی از مفســدان و مخالفاِن اسالم در تماِم 

ارگان های دولتی به قصِد ناراضی کردِن ملّت از اسالم و حکومِت اسالمی، 
]د[. تازه کار بودِن اکثر يا بسیاری از متصدياِن امور،

]هـ[. گرفتاری های اقتصادِی کمرشکن،
]ن[. اشکاالِت عظیِم در تصفیه و تهذيِب متصدياِن چندمیلیونی،

]ز[. کمبوِد مردماِن صالِح کاردان و متخصص،
و ده ها گرفتاری ديگر، که تا انسان وارد گود نباشد، از آنها بی خبر است.1

از طرِف ديگر، شخِص امام خمینی به عنواِن معمارِ انقالب، تصريح می کند که 
گاِم برداشته شده در زمینه ی برپايِی حکومِت اسالمی، به معنِی محقق شدِن 
تمامّیِت اسالم در جامعه نیست و ايشان اّدعا ندارد که وضِع کنونی، نمايانگِر 
اسالم به طورِ کامل باشد، بلکه همچنان ضعف ها و نقصان های مختلفی وجود 
دارد: اينجانــب هیچ گاه نگفتــه و نمی گويم که امــروز در اين جمهوری، به 
»اسالِم بزرگ با همه ی ابعادش« عمل می شود و اشخاصی از روی »جهالت« 
و »عقده« و »بی انضباطی«، برخالِف مقّرراِت اســالم عمل نمی کنند، اما اگر 
اقلّیِت اشکال تراش و کارشکن، به کمک بشتابند، تحقِق اين آمال، آسان تر و 
سريع تر خواهد بود.2 افزون بر اين بايد گفت کنار زدِن نظاِم جمهورِی اسالمی 
با اين هدف که نظامی دينی تر مستقر گردد، خیاِل خامی بیش نیست، چون 
اتّفاقی که پس از اين نظام رخ خواهد داد، از دست رفتِن حیثّیت و اعتبارِ اسالم 
و استقرارِ نظامی غرب گرا و وابسته خواهد بود، نه نظامی که بتواند بیش از اين 
در راستای تحقق يافتِن ارزش ها گام بردارد: اگر اين جمهورِی اسالمی شکست 

1. همان، ص 446.
2. همان، ص 410-409.
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بخورد، به جای آن، حکومِت اسالمِی دلخواهِ بقیه ی اهلل - روحی فداه - تحقق 
نخواهد پیدا کرد، بلکه حکومِت دلخواهِ يکی از دو قطِب قدرت مسلّط می شود، 
و اســالم برای همیشه، منزوی خواهد شــد. اگر توقع داريد که در يک شب، 
همه ی امور بر طبِق اسالم و احکاِم خداونِد تعالی متحّول شود، اشتباه است، 
و در تماِم طوِل تاريِخ بشــر، چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد.1

2- قاعده ی ترجیِح مشاهده ی انقالب بر صورت های برساخته از آن
هــر چه که بــه چهل ســالگِی انقالِب اســالمِی ايران نزديک تر می شــويم، 
حساســّیت ها و دغدغه ها نســبت به کارنامه ی اين انقالب، افزوده می شود و 
تأّمالت و تحلیل های گوناگونی درباره ی دستارودها و نتايِج آن بیان می گردد، 
اما در اين میان، به صورتی غیرعادی و توطئه آلود، برداشــت ها و قضاوت هايی 
دمآِب وطنی منتشر می شود که  از سوی دولت های غربی و جريان های متجدِّ
داللت بر »ناکامی« و »شکســِت« انقالب دارد و انقالب را »فرســوده« و در 
معرِض »ســقوط« و »فروپاشی«، تصوير می کند. اين موِج رسانه ای و تبلیغِی 
دروغین که چندی ســت با شّدت و حجِم فراوان، افکارِ عمومِی جامعه ی ما را 
نشــانه گرفته و در پِی »مأيوس« و »ناامید« ســاختِن مردم از انقالب است، 
معنايی جز اين ندارد که انقالب، نه تنها از »مســیر« و »َمدارِ« خود منحرف 
نشده و به »ضّد« خود تبديل نگشته، بلکه »فتوحاِت عمده و چشمگیر«ی را 
نیز از آِن خود کرده است و همین امر، لجاجت و غرض ورزِی جبهه ی دشمن 
را برانگیخته تا با راه اندازِی جنِگ روانی، »روحّیه ی مردم« را تضعیف و آنها را 
با انقالب، بیگانه گرداند. در مقابل، رهبِر انقالب در سال ها اخیر کوشیده است 
تا با ســخنان و تحلیل های خود، پادزهری برای اين موِج روانی فراهم آورد و 
اتّصــال و پیونِد ايمانی و عمیِق میاِن »انقالب« و »بدنه ی اجتماعِی وفادار به 

آن« را همچنان حفظ کند:

1. همان، ص 447.
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]1[. رهبِر انقالب معتقد است »مشکالِت اقتصادی« و »تنگِی معیشِت بخِش 
بزرگی از مردِم ضعیف«، يک واقعّیت است، نه احساِس القايی و ساختگی.1 اين 
در حالی ست که نیروهای سیاسِی اعتدال گرا، سعی فراوان در انکارِ آن دارند و 
می کوشند از طريِق حرف درمانی و خطابه خوانی، نه واقعّیت های تلِخ معیشتی 
را، بلکه ذهنّیِت واقعّیت ساخته ی مردم را تغییر دهند. نیروهای اعتدال گرا بايد 
بپذيرند که معیشِت روزمره ی مردم را دچارِ چالش و تنگنا کرده  اند و مردم در 
وضِع بســیار سخت و طاقت فرسايی قرار گرفته اند که بیش از اين، نمی توانند 
آن را تحّمل کنند. ديگر اين که وضِع ياد شده، هیچ خاستگاه و سرچشمه ای 
ندارد، جز دل بســتن به اياالِت متحده ی امريکا و اعتماد کردِن به وعده های 
توخالی اش از يک سو، و ناديده گرفتِن ظرفّیت ها و قابلّیت های مغفوِل وطنی 
از ســوی ديگر. کسانی که مذاکره و سازش را نسخه ی عالِج امراِض اقتصادی 
و عبور از دشــواری های معیشــتی معرفی کردند و چندين سال، توّجهات و 
سرمايه ها و امیدها را بداِن معطوف نمودند، امروز به جای عذرخواهی از مردم 
و بازگشــت به نسخه ی پیشنهادِی رهبِر انقالب، راهِ انکار و تغافل را در پیش 

گرفته و واقعّیت ها را نفی می کنند.
]2[. رهبِر انقالب می گويد من شــش ســال قبل گفتم که امروز، دشــمنان 
سعی دارند اقتصاِد کشور را آن چنان زيِر »فشار« قرار بدهند که مردم، دچارِ 
»مشــکل« شده، و به اين واسطه، و از انقالب و نظام، »دل سرد« و »دل زده« 
بشوند.2 اولويِّت دشمن، مسئله ی اقتصادی است و امروز، دشمنان برای اين که 
بتوانند اهداِف خودشــان را محّقق کنند، دنباِل ضربه زدن اقتصادی به ملّت 
ايرانند. هدِف دشــمن اين است که بتواند با »فشارِ اقتصادی«، ملِّت ايران را 
نسبت به نظاِم جمهورِی اسالمی، »دلسرد« و »دلزده« کند و بیِن ملِّت ايران و 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
2 . همو؛ در ديدارِ مردم؛ 27 بهمن 1395.
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نظاِم اسالمی، »فاصله« بیندازد.1 به بیاِن ديگر، دشمن در تبلیغاِت وسیِع خود 
تالش می کند که کمبود های معیشتی و اقتصادِی کشور را به »نظاِم جمهورِی 
اسالمی« نسبت بدهد و وانمود کند که نظاِم اسالمی، »قادر نبوده و نیست« 
که مشــکالِت اقتصادی را حّل کند.2 از طرِف ديگر، ايشان اضافه می کند که 
 مسئله ی اقتصاد و معیشِت مردم، »بسیار مهّم« است؛ چنان که امام سّجاد

در دعــا به خدای متعال عرض می کننــد: »َو َنعوُذ ِبَك ِمن َتناُوِل ااِلسراِف َو ِمن 
ِفقداِن الَکفاف«. اين نشان دهنده ی اهّمّیِت مسئله ی اقتصادی است که امام 
ســّجاد به خدای متعال پناه می برد از اين که منابِع معیشتی، به قدرِ کافی در 

اختیارِ مردم نباشد.3 
]3[. اين يک سیاسِت خصمانه ی آمريکايی و غربی است که در کشور، احساِس 
»بن بســت«، »ناتوانی«، »ناامیــدی« و »بیچارگی« به وجــود بیاورد. هدِف 
دشمن اين است که »احســاِس افتخارِ« ملِّت ايران را با »شايعه« ، »دروغ«، 
»درشــت کردِن ضعف ها« و »کوچک کردن موفّقّیت هــا و پیروزی ها«، از او 
بگیرند.4 رهبِر انقالب می گويد چون اين که مردم، »فهِم درست از واقعّیت های 
ايران و جهان« داشته باشند، به ضررِ دشمن است، او سعی می کند از طريِق 
»تصويرسازی های رسانه ای غلط«، افکارِ مردم را منحرف کند، از جمله ايشان 
اشاره می کنند که يکی از تصويرسازی های رسانه اِی غلِط دشمن اين است که 
وانمود می کند در »موضِع قدرت« است، درحالی که اين طور نیست. در عرصه ی 
»قدرِت نرم افزاری«، آمريکا »به شّدت ضعیف« است؛ يعنی »منطق، استدالل 
و حرِف قوی و نو« ندارد، چنان که حرفش، »زورگويی« و لیبرال   دموکراســِی 
مورِد اّدعايش، »مفتضح« اســت. همچنین بعضی ســعی می کنند اين را به 

1. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1396.
2. همان.
3. همان.

4. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 2 خرداد 1397.
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جوانان القاء کنند که دچارِ »بن بســت« شــده ايم و راهِ حلّی جز »پناه بردن 
به دشــمن« وجود ندارد. کســانی که در داخل، اين فکر را ترويج می کنند، 
»خیانت« می کنند. من به حول و قّوه ی الهی و با همراهِی شما، تا جان و توان 
دارم، نخواهم گذاشت اين اتّفاق - يعنی پناه بردن به دشمن - بیفتد. بر اين 
اســاس، رهبِر انقالب تصريح کردند که مســئوالِن »بخِش ارتباطات«، توّجه 
کنند که امروز، دشمن از »ابزارِ رســانه« برای »اثرگذاری بر افکارِ مردِم ما« 
اســتفاده می کند. همچنان که در جلساِت حضوری هم به اينها »تذّکر« داده  
و »تأکید« کرده ايم، بايد »وظیفه« ی خودشان را بدانند و »با جّديّت«، عمل 
کنند تا به ابزاری برای اين که دشمن، به راحتی بتواند سالِح شیمیايِی خودش 

را بر ضّد مردم به کار ببرد، تبديل نشوند.1 
رهبِر انقالب، به مناســبتی ديگر در اين باره توضیح می دهد که يک »جنِگ 
تبلیغاتی و رســانه ای بســیار تند«، بر ضّد ما وجود دارد، که در آن، دشمن 
می خواهد »تصويِر غلط و زشــتی« از وضِع انقــالب ارائه بدهد، در حالی که 
واقعّیت، خالِف تصويرسازِی او است، چون انقالب از جهاِت مختلف، »تصويِر 
دلنشــین و زيبايی« دارد؛ هر چند ممکن است برای مّدتی هم مردم، دچارِ 
مشــکالِت معیشتی باشند. دشمن با امکاناِت رسانه ای و تبلیغِی وسیِع خود، 
مهم ترين کاری که می خواهد انجام دهد، »تصويرسازِی غلط از وضِع انقالب« 
اســت، آن هم برای »اغوای افکارِ عمومِی مردمی که خودشــان در اين فضا 
حضور دارند و واقعّیت ها را از نزديک مشــاهده می کنند.2 کســانی که ارتباِط 
مستقیم و مستمر با ذهنّیِت جمعی دارند و گفتگوها و مباحثاِت مردم را دنبال 
می کنند، به روشنی مشاهده می کنند که قدرِت اثرگذاری و تلقیِن رسانه های 
بیگانه و وابســته به جبهه ی دشمن، تا چه اندازه است، و چگونه انديشه ها و 
تفسیرهای مردم، از ســوی آنها دست کاری می شود. اين امر، حقیقِت تلخ و 

1. همو؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
2. همو؛ در ديدارِ نخبگاِن جوان؛ 25 مهر 1397.
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گزنده ای که چنانچه از آن غفلت شــود، صدمــات و لطماِت بزرگی در پیش 
خواهد بود و در روندی نامحســوس و پنهانی، دل و ذهِن توده های مردم به 
تصّرِف جرياِن رسانه ای دشمن درمی آيد و انقالب، بدنه ی اجتماعِی خود را از 
دست می دهد. چنین تهديِد سهمگین و هولناکی، رهبِر انقالب را برانگیخته 
تــا در برابِر آن، از خود واکنش نشــان دهد و پرده از ايــن توطئه ی بردارد. 
تصويرسازی های رســانه ای غلط، چنانچه در ذهنّیِت جمعی رسوب کنند و 
ســاختارِ بینشی و نگرشِی آنها را دگرگون سازند، تماِم محاسباِت و معادالِت 
ما واژگون خواهند شد و قافیه را خواهیم باخت. مسئوالِن ارتباطِی کشور که 
عناِن تعامالت و مناســباِت رسانه ای و ارتباطی را در دست دارند، در درجه ی 
نخســت و بیش از هر کسی، بايد در اين باره به خود آمده و ِگره گشايی کنند 
و در چارچوِب سیاســت های ايجابی و سلبی، از تأثیرگذارِی فکرِی دشمن بر 

جامعه، جلوگیری کنند:

1صبِح کاذب، صد هزاران کاروان

داد بـر بـاِد هالکـت، ای جـوان1 

رهبِر انقالب معتقد است که امکاناِت تبلیغاتی و رسانه ای  ما در مقابِل دشمن، 
ماننِد امکاناِت جنِگ تحمیلِی ما در مقابِل دشمن است؛ به طوری که در اوايِل 
جنگ، يگان های بزرِگ زرهِی دشمن در مقابِل نیروهای ما صف کشیده بودند، 
در حالی که ما حّتی ابتدايی ترين و ســاده ترين سالِح ضّد تانک هم نداشتیم! 
امروز هم وضع و نسبِت ما از لحاِظ ابزارهای رسانه ای، همان گونه است. اما با 
اين حال، همچنان که در جنِگ تحمیلی، با وجوِد آن همه نابرابری، بر دشمن 

غلبه کرديم، امروز هم بدوِن ترديد، غلبه خواهیم کرد.2
]4[. ايشــان اضافه می کند که بايد میاِن اصِل »نظاِم اسالمی« و »مسئوالِن« 
آن، تفاوت قائل شد و ضعف های و کاستی ها و لغزش ها را ناشی از مديراِن نظاِم 

1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ چهارم، بیت های 1693-1693.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ نخبگاِن جوان؛ 25 مهر 1397.
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اسالمی دانست، نه اصِل نظاِم اسالمی. به عبارِت ديگر، ايشان وجوِد نقايص و 
کمبودها را »انکار« نمی کند، اما از يک سو، کارنامه ی نظاِم اسالمی را »غنی« 
و »پُربار« و »درخشان« تصوير می کند، و از سوی ديگر، ناروايی ها و نارسايی ها 
را به برخی از »مســئوالِن غیِر انقالبِی« نظاِم اسالمی نسبت می دهد، نه خوِد 
نظاِم اسالمی: دشــمن در تبلیغاِت وسیِع خود تالش می کند که کمبود های 
معیشتی و اقتصادِی کشور را به »نظاِم اسالمی« نسبت بدهد و اين طور وانمود 
کند که نظاِم اسالمی، قادر نیست مشکالِت اساسِی را حّل و ِگره ها را باز کند، 
در حالی کــه اين حرف، خالِف واقع اســت، چون گرچه »ضعف های زياد«ی 
وجود داشته اما اينها، مربوط به »کمبود ها و ناتوانايی های مديران« بوده است 
)و بنده نیز از »ضعف های مسئوالن« - از جمله خوِد اين حقیر- آگاه هستم(، 
نه  »حرکِت عمومِی نظاِم اسالمی«. از اين رو، هرجا »مديريِّت انقالبی و فّعال 
و پُرتحّرک«، مســتقر بوده، کار پیش رفته، و هرجا »مديريِّت غیِر انقالبی و 
بی حال و بی تحّرک« داشــتیم، کارها يا متوقّــف مانده، يا انحراف پیدا کرده 
است. به قطع، اگر مديران و مسئوالن، »متديّن«، »انقالبی« و »کارآمد« باشند، 
»همه ی مشکالت«، حّل خواهند شد.1 بر اين اساس، ايشان می گويد مردم از 
برخی از مسائِل جارِی کشور، »انتقاد« دارند، و من »به طورِ کامل«، در جرياِن 
انتقادهای مردم هستم، اّما وقتی پای »انقالب« و »نظام« در میان است، مردم 
با وجوِد انتقادهای خويش، وارِد میداِن مواجهه با دشمن می شوند و از انقالب 
و نظام، دفاع می کنند؛ چون اين »آگاهِی انقالبی« و »کماِل سیاسی« در ملِّت 
ايران به وجود آمده اســت که  »نظاِم انقالبِی اّمت و امامت« را از »تشکیالِت 
ديوان ساالری« تفکیک کنند. و البته ممکن است انتقادها نه فقط از دولت يا 
قّوه ی قضائّیه يا مجلس باشد، بلکه شايد کسی از من هم انتقاد داشته باشد.2

بدين جهت، برخالِف تصّورِ دشــمن، مردم با نظام، »همراه« و »دلبسته« ی 

1. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1396.
2. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 29 بهمن 1396.
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آن هســتند. در طول اين چهل سال، مردم پابه پای اين نظام، سختی هايی را 
تحّمل کرده اند و راه های دشــواری را آمده اند و کمک های حیاتی ای به نظام 
کرده اند. »جهت گیرِی نظام«، برای مردم، مطلوب اســت؛ مردم می دانند که 
نظاِم جمهورِی اســالمی، برای عّزت و امنّیت و پیشرفِت آنها تالش می کند. 
نظاِم جمهورِی اســالمی، دسِت دشمن را از اين کشور قطع کرده است؛ اين 
خیلی کارِ بزرگی است.1 پس اين برنامه ی دشمن - يعنی ايجاِد شکاف میاِن 
نظاِم جمهورِی اســالمی و ملِّت ايران - نشــانگِر حماقِت او اســت؛ چون او 
نمی داند که »نظاِم جمهورِی اسالمی«، چیزی جز »ملِّت ايران« نیست، و اين 
دو، قابِل جدا شدن از يکديگر نیستند. نظاِم اسالمی، يک »نظاِم بوروکراتیِک 
جدای از مردِم نشسته ی در کاخ ها و قصرها« نیست، بلکه نظامی است از خوِد 

»مردم« تشکیل يافته، و »مّتکی به ايمان و محّبت و عواطِف مردم« است.2 
]5[. دغدغــه ی رهبِر انقالب اين اســت که اگر دشــمن در ما، »احســاِس 
قدرتمندی و عزِم راســخ« ببیند، »عقب« می نشــیند، اّما اگر احساس کنند 
که »ضعف« هســت، و در »میاِن مســئوالن«، هم جهتی و هم سخنی وجود 
ندارد، يا »میاِن مردم و مسئوالن«، فاصله افتاده است، تشويق می شود که بر 
شــّدِت عملش بیفزايد. پس ما بايد »پیاِم قدرت« به دشمن بدهیم، نه »پیاِم 
ضعف«.3 اين ســخِن ايشان، ناظر به کسانی ســت که پروايی از اظهارِ ضعف 
و عجــز در برابِر دشــمن ندارند و با تحقیِر خود و داشــته ها و اندوخته های 
ملّی، دشمن را جسورتر و قاطع تر می کنند. چنین کسانی، تهییج کنندگان و 
مشوقاِن دشمن هستند و به او روحّیه می دهند و جبهه ی خودی را تضعیف 
می کنند. کســانی که پیاِم ضعف و نتوانستن و عقب نشینی به دشمن مخابره 

می کنند، خواسته يا ناخواسته، با دشمِن بیرونی هم داستان هستند.

1. همو؛ در ديدارِ کارگران؛ 10 ارديبهشت 1396.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجوياِن دانشگاهِ امام حسین؛ 9 تیر 1397.

3. همو؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
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]6[. نبايد تصّور کرد فســاد، »فراگیر« و »غالب« شده و همه ی ساختارهای 
رســمی و حکومتی را دربرگرفته اســت؛ چون مديراِن صالح و درست کار و 
پاک دست در میاِن مجموعه ی مديران، »اکثريّت« را تشکیل می دهند، و فقط 
تعدادی از مديران، گرفتارِ فســاد شده اند، هر چند فسادهای اقلّی و محدود 
را نیز بايد مضر و ناروا شــمرد.1 برخی کارِ خطا و غلِط »تعدادی از مديران« 
را نه فقط به »مجموعــه ی مديريّتِی نظام«، بلکه به اصــِل »نظاِم جمهورِی 

اسالمی«، تعمیم می دهند.2
]7[. يک بخش از واقعّیات اين است که اين  طور نیست که انسان با »معجزه«، 
خودش را به آرمان برساند، بلکه مشکالت و موانعی وجود دارد، اما مسأله اين 
است که البه الی اين موانع، بايد راه را پیدا کرد. به قطع و يقین، »راه« وجود 
دارد و فقط بايد از طريِق »بحث های انديشه ورزانه«، آن راه را پیدا کرد.  اين به 
معنِی »واقع بینی« است.3 رهبِر انقالب تأکید می کند که راهِ پیشرفت، به روی 
ما »باز« و »گشوده« است، اّما اين راه، راهِ »پُرپیچ و خم« و »دارای فراز و نشیب 
و موانع« است و دشمن در مقابِل ما، فّعال است. در اين حال، آنچه که از نظِر 

ايشان مايه ی کامیابِی ماست، عبارت است از »عزم بر ايستادگی«.4 
از طرِف ديگر، هرگز چنین نیست که انقالب در مقاِم عمل و در صحنه ی واقعی، 
ناکارآمد بوده باشد و نتوانسته باشد ِگره از مشکالت و دشواری های زندگِی مردم 
بگشايد، بلکه واقعّیت اين است که انقالب در طوِل چهار دهه ی گذشته، جامعه را 
بسیار پیش برده و در زندگِی مردم، دگرگونی های مهم و بنیادی پديد آورده است:

که نگردد گرِد روزم، هیچ شب5من چو صبِح صادقم از نورِ رّب

1. همو؛ در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.

3. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
4. همو؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.

5. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ سوّم، بیِت 3776.
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رهبِر انقالب می گويد من »دغدغه داشتن«، »هشداردهی« و »طلبکارانه در 
مســائل و نواقص وارد شدن« را، »صددرصد« تأيید می کنم، اما جواِن مؤمِن 
حزب اللهی و انقالبی، نبايد »دستاوردهای نظاِم اسالمی« را که »هزاران« مورد 
است، فراموش کند.1 همواره می گويند »واقع بین« باشید، و مرادشان از واقع بینی 
اين است که »موانع« و »محدوديّت ها« را ببینید، در حالی که بايد »واقعّیت های 
مثبت« و »امکان ها« و »استعدادها« و »مقدورات« را هم ديد.2 از اين رو، ايشان 
می گويد من هیچ وقت، »ناامید« نبوده ام و نیســتیم و إن شاءاهلل نخواهم بود.3

امام خمینی درباره ی کارنامه ی انقالب در ده ســاله ی نخسِت آن، بر اين باور 
بود که انقالب، در »اکثِر اهداف و زمینه ها«، موفّق بوده است، و به يارِی خدای 
متعال، »در هیچ زمینه ای«، مغلوب و شکست خورده نیستیم.4 ايشان در ادامه 
از مصاديِق »موفّقّیِت انقالب در اکثِر زمینه ها« سخن می گويند و می نويسند 
»شعارهای انقالب«، در قلمرو »شعار« محدود نمانده است، بلکه به »عمل« 
پیوند خورده و ما توانستیم به شعارهای مان، تحقِق عینی و بیرونی ببخشیم: به 
لطِف خدای متعال، ملِّت ما توانسته است در »اکثِر زمینه ها«يی که شعار داده 
است، به »موفّقّیت« نايل شود؛ چنان که ما شعارِ سرنگونِی رژيِم شاه را در عمل، 
نظاره کرده ايم؛ ما شعارِ آزادی و استقالل را به عمِل خود زينت بخشیده ايم؛ ما 
شعارِ مرگ بر امريکا را در عمِل جواناِن پُرشور و قهرمان و مسلمان در تسخیِر 
النه ی فســاد و جاسوسِی امريکا تماشا کرده ايم. ما »همه ی شعارهای مان« را 
با »عمل«، محک زده ايم.5 آری، انقالِب اسالمی بر آرمان گرايی مبتنی بوده و 
شعار َسر داده است، اما توانسته »آرمان ها«ی خود را بر شانه ی »واقعّیت ها«ی 
ســرکش بنشــاند و »شــعارها«ی خويش را نظر به »عمل« ســوق دهد.

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
3. همو؛ در ديدارِ نخبگاِن جوان؛ 25 مهر 1397.

4. همان؛ ج 21، ص 283.
5. همان، ص 285.
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رهبــِر انقالب نیز کارنامه ی انقالب را موفّق و پُربــار می داند و خدماِت نظاِم 
اســالمی را به مــردم، »برجســته«، »فوق العاده«، »بزرگ« و »ارزشــمند« 
معرفی می کند: خدماتی که نظاِم اســالمی در اين مّدت، به ملِّت ايران ارائه 
کرده، »برجسته« و »فوق العاده« اســت. اگر وضِع کشور را با دوراِن طاغوت 
مقايســه کنیم، آن  وقت معلوم می شود که نظاِم اسالمی، چه »خدماِت بزرگ 
و ارزشــمند«ی را تقديم کرده اســت.1 رهبِر انقالب می گويــد بايد از تعلّق 
داشــتِن به انقالب، »احساِس سرافرازی« کرد، چون انقالب، »دستاوردها« و 
»موفّقّیت ها«ی فراوانی داشته است که پاره ای از آنها، »بی نظیر« هستند، در 
حالی که دشمن با لطايف الحیل به دنباِل القاء ناکارآمدِی انقالب است: مجموِع 
»دســتاوردها« و »موفّقّیت ها«يی که بعضی شان، به واقع، »بی نظیر« هستند، 
همیشه در مّدنظرتان باشد و به خاطِر انقالب، »احساِس سرافرازی« کنید؛ چون 
يکی از شگردهای دشمن اين است که بگويد شما »شکست« خورديد.2 نکاتی 
که ايشان در اين باره، به صورِت تفکیک شده بیان کرده است، بدين شرح است:

]1[. انقالب با جوهره ی ارزشــی اش، همچنان مســتقر اســت. به باورِ رهبِر 
انقالب، ملِّت ايران توانســته است »ارزش های اصلی و بنیاديِن انقالب« را به 
همان »استحکاِم اّول«، تا امروز حفظ کند و اجازه ندهد اين ارزش ها از اعتبار 
ساقط شوند و ارزش های ديگری بر جای آنها تکیه زنند، ارزش های همچون 
»استقالل«، »آزادی«، »مردم ساالری«، »خود باورِی ملّی«، »عدالت«، و برتر و 

باالتر از همه ، »تحّقِق احکاِم دين«.3 بر اين اساس، ايشان معتقد است:
]الف[. امروز هیچ ملّتی در دنیا، به اندازه ی ملِّت ايران، مستقل نیست؛ چون 
همه ی ملّت ها به صورتی در مقابِل قدرت ها، »مالحظه کاری« دارند، اما مواضع 

و مناسباِت ما، شفاف و عاری از هراس و محاسباِت فرودستانه است.4
1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1396.

2. همو؛ در ديدارِ جمعی از دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
3. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.

4. همان.



اسالمی؞49 انقالبو کامیابیو ِو ااکا اوالقا ایدو تللو

]ب[. جامعه ی ما به آزادی دســت يافته  اســت، هر چند عّده ای بی انصافی 
می کنند و با وجوِد استفاده از آزادِی مستقر، به دروغ می گويند آزادی نیست 
و رسانه های بیگانه نیز، ســخِن آنها را بازتاب می دهند، به طوری که امروز در 
ايران، هیچ کــس به خاطِر اين که عقیده اش، »مخالِف نظِر حکومت« اســت، 
مورِد فشــار و تهديد و تعقیب قرار نمی گیرد. امروز در ايران، افراِد متعّدد در 
رســانه های مختلف، »افکارِ گوناگوِن ضّد حکومت« را ابراز می کنند و کسی 
هم متعّرض شان نمی شود. البته آزادی در همه جای دنیا، »چهارچوب« دارد و 
اين گونه نیســت که در جايی، آزادی به صورِت مطلق وجود داشته باشد، و در 
جامعه ی ما نیز آزادی به معنِی »برخالِف قانون و دين عمل کردن«، وجود ندارد.1

]ج[. از چشم اندازِ مردم ساالری نیز روشن است که انتخابات در کشورِ ما، جزوِ 
کم نظیرترين انتخابات ها در دنیاست.2 در دنیای امروز، هیچ مردم ساالری ای ماننِد 
مردم ساالرِی ما، »واقعی« نیست؛ چنان که ارتباِط  مسئوالِن نظاِم اسالمی با مردم 
و انتخاب شان به وسیله ی مردم، از همه جای دنیا، واقعی تر است، اما همین موفقّیت 
در کارهای تبلیغِی دشمن، انکار و وضع به صورِت ديکتاتوری، جلوه داده می شود.3

]د[. روحّیه ی اعتماد به نفس و خودباورِی ملّی و  »ما می توانیم« نیز در میاِن 
مردم برقرار اســت و اين طور نیســت که مردم نسبت به ديگران و بیگانگان، 

احساِس انفعال و سرافکندگی کنند.4
]هـ[. در مقوله ی عدالت، اگرچه از آرمان های انقالب، »عقب« هســتیم اما با 
اين حال، هرگز اين گونه نیست که در دوره ی پساانقالب، هیچ حرکتی برای 
تحّقِق عدالت در جامعه انجام نشده باشد، بلکه کارهای »بسیار زياد« و »بسیار 
خوب« انجام گرفته است، ولی با وجوِد اين کوشش ها، وضِع کنونی با صورِت 

1. همان.

2. همان.
3. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.

4. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.
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آرمانی و مطلوِب ما، »فاصله« دارد.1 ما در مورِد عدالت، »عقب ماندگی« داريم، 
اّما معنای اين سخن آن نیســت که »پیشرفت« نکرده ايم، بلکه مقصود اين 
است که در زمینه ی عدالت، آن مقداری که بايد پیشرفت می کرديم، نکرديم. 
پس غرض اين جهت اســت که »شــتاِب حرکِت« ما در اين باره، زياد نبوده 
است، نه اين که دچارِ »توقف« يا »عقب گرد« شده باشیم. در دوره ی پیش از 
انقالب، فاصله ی طبقاتی، بسیار زياد بود و شکاِف فراوانی میان درآمدها بود، 
اما در دوره ی پس از انقالب، اين فاصله ها و شــکاف ها، تا حّد زيادی، کاهش 

يافتند و ما به اليه های از آرماِن عدالت، دست يافتیم.2
]ن[. انقالب در نســل های سّوم و چهارم، بازتولید شــده است. اعتقاد رهبِر 
انقالب اين اســت که دشمن امید داشت »نسِل سّوم و نسِل چهارِم انقالب«، 
از انقالب »روگردان« شــوند و به آن پشت کنند، ولی برخالِف تصّورِ دشمن، 
امروز »پايبندی و عالقه مندِی عمیق و پخته «ی نســل های ســّوم و چهارِم 
انقالب به انقالب، اگر از نسِل اّوِل انقالب »بیشتر« نباشد، »کمتر« نیست. از 
اين رو، نســِل جواِن انقالب، ايران را به صورتی »بهتر از آن چیزی که در ذهِن 
نســِل اّوِل انقالب وجود داشته است«، خواهند ســاخت و خواهند توانست 
پرچِم عظمت و شــرافِت اين کشــور را »بلندتر« و »برافراشته تر« از آنچه تا 
امروز بوده اســت، کنند.3 رهبِر انقالب می گويــد هنگامی که من از جوان ها 
تمجید می کنم، بعضی ها تصّور می کنند که من از »انحراف ها و ال ابالی گری ها 
و خالف کاری هــای بعضی از جوان ها« اّطالع نــدارم، در حالی که بنده از آنها 
هم مّطلعم و آنها را »ريزش ها« می شمارم، اما مهم اين است که »رويش ها« 
بــر »ريزش ها«، رجحان و غلبه دارنــد، به گونه ای که بیش از آن مقداری که 
به ســمِت ال ابالی گری می روند، به ســمِت تعّهد، و عمل در راهِ اهداف حرکت 

1. همان.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.

3. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.
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می کنند.1 به اين ترتیب، در منطِق ايشــان، نبايد موردی و بخشی انديشید 
و پــاره ای از واقعّیت ها را ديــد و پاره ای ديگر را رها کرد، بلکه بايد به همه ی 
واقعّیت ها نگريست و در نهايت، پاره های منفی و مثبِت آن را با يکديگر جمِع 
جبری کرد و به نتیجه دســت يافت. در هر جامعه ای، خواه ناخواه، کســانی 
هســتند که از مسیِر حّق خارج می شــوند و از ارزش ها فاصله می گیرند، اما 
مسأله اين است که انقالب بتواند خود را به صورِت اکثری و غالب، »بازتولید« 
کند و »تداوم« يابد. پس مسأله در اينجا عبارت است از »بازتولیِد اکثری« و 
»استمرارِ غالب«. وضِع فرهنگِی جامعه و شرايِط ذهنی و عینِی جوانان نشان 
می دهد که برخالِف القائاِت بی پايه و ساختگی، انقالب توانسته در طوِل چهار 
دهه ی گذشته، گام های بلندی در عرصه ی فرهنگ بردارد و نسل های جواِن 
پساانقالبی را با ارزش های اســاِس خويش، همراه و هم عقیده سازد. انقالب، 
دچارِ انقطاع و گســیختگِی نسلی نشده و جوانان با انقالب، احساِس بیگانگی 
و تضــاد نمی کنند، بلکه با وجوِد اين که آنها درِک مســتقیم و عینِی از وقوِع 
انقالب و دوراِن دفاِع مقّدس و امام خمینی ندارند، اما هماننِد نسل های اولّیه، 
»متعهــد« و »ملتزم« به ايدئولوژِی انقالبی هســتند و حاضرند حّتی از جاِن 
شیريِن خويش دست بردارند تا کیان و بنیاِن انقالب، پابرجا باقی بماند. پس 

»رويش ها«ی جوانان، بر »ريزش ها«ی آنها غلبه دارد.
به طورِ کلّی، دســتاوردهای فرهنگِی انقالب چند دسته اند: سلِب بستر برای 
تجاهِر به فِسق در جامعه و زيرزمینی شدِن فساد و ضّد ارزش شدِن فساد در 
عرصه ی عمومی )اما در دوره ی پیشاانقالب، خانه های فساِد اخالقی، مناسباِت 
جنسی در سینما، مغازه های شراب فروشی، برهنگِی خیابانی و ... وجود داشته 
اســت(؛ مؤثّر و عمده شدِن عاليِق دينی؛ شکل گیرِی اجتماعاِت دينِی عظیِم 
مستمِر متعّدد در ماهِ رمضان، ماه های محرم و صفر، هیئت های مذهبی و ...؛ 
تولیِد محصوالِت فرهنگــِی فاخِر دينِی فراملّی از قبیِل امام علی، مختارنامه، 

1. همو؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
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يوســف و ...؛ ساخته شدِن انسان های معنوی و بســیار متعالی. پس بايد در 
ارزيابِی خود از نتايج و ثمراِت فرهنگِی انقالِب اســالمی، تجديدنظر کنیم و 
اعتراف کنیم که در دوره ی پســاانقالبی، يک چرخِش بزرِگ فرهنگی پديد 
آمد. بر اين اساس، بايد برای قضاوت در عرصه ی فرهنگی، تأّمل کنیم که اّوالً 
چه بوديم، و ثانیاً اکنون چه هستیم و ثالثاً در چارچوِب چه شرايطی اين گونه 
شــديم. به هر حال، تجربه های فرهنگِی انقالب، موفِّق انقالب بوده و جامعه، 
دينی تر و تعلّقاِت دينِی مردم، افزوده شــده، و اين از باورها و رفتارهای دينِی 
مردم و به خصوص جوانان پیداست؛ از قبیِل حضور در مراسِم اعتکاف، حضور 
در مراکز و محافِل دينی، پديد آمدِن جواناِن دهه ی هفتادی هماننِد شــهید 

محسن ُحَججی.
به اين ترتیب، به باورِ رهبِر انقالب، انقالبی گری، همچنان »منزلِت ساختاری 
و رســمی« دارد و نظاِم اســالمی، همچنــان يک »نظاِم انقالبی« اســت.1 
رهبِر انقالب از ســال های آغازيِن دهه ی نود به اين ســو، به طورِ محسوس و 
برجسته ای، بسیار بر »انقالب« و »انقالبی گری« تأکید کرده  است، به طوری که 
اين اصطالحاِت خاص در گفتارهای ايشــان، بسیار »پُربسامد« و »پُرتکرار« 
بوده اســت. ايشــان به صورِت مرتب و مکّرر، به صفِت »انقالبی بودن« اشاره 
کرده و همگان را به انقالبی گری و تکريِم نیروهای انقالبی دعوت کرده  است. 
اين حجم از حساســّیت و تأکید، »بی دلیل« و »اتفاقی« نیســت، بلکه نشان 
می دهد که ايشان نگراِن »کم رنگ و رقیق شدِن روحیه ی انقالبی و ارزش های 
انقالبی« است و احساس می کند جريانی در قلمرو رسمی و غیررسمی، در پِی 
»انقالب زدايی« و »عبور از ارزش های انقالبی« ا ست. نظريه پردازاِن اين جريان، 
انقالب و ارزش های انقالبی را به »شرايِط خاص و استثنائی« ارجاع می دهند 
که خواه ناخواه، »تاريخی« و »گذرا« هســتند و پس از اين، بايد بی درنگ، به 
»شرايِط عادی و معمولی« بازگشت. »عادی سازی« و »بهنجارسازِی« وضع، 

1. همو؛ حکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره ی رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396.
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صورِت نقاب زده  و پنهان نگاه  داشــته  شــده ی رونِد »انقالب زدايی« و »کنار 
نهادِن ايدئولوژِی انقالبی« است.  از اين رو، رهبِر انقالب می کوشد تا مسئوالِن 
نظام و مردم را به اين امِر مهم، متوّجه سازد و اجازه ندهد انقالبی گری و خِط 
انقالبِی امام خمینی، به فراموشــی سپرده شــود و يا تخطئه و طرد گردد. از 
جمله، ايشان در اينجا نیز، از عنصِر »انقالب«، سخن می گويد و نظاِم اسالمی 

را، يک »نظاِم انقالبی« می شمارد.
البتــه اين کــه رهبِر انقالب تصريــح می کند که نظاِم اســالمی، يک »نظاِم 
انقالبی «ست، ممکن است با اين اِشکال مواجه شود که »نظام« و »انقالب«، 
اصطالحاتی غیرقابِل جمع با يکديگر هستند و از نظِر معنا و داللت، يکديگر را 
نفی می کنند؛ چرا که وقتی »نظام« پديد می آيد، خودبه خود، بساِط »انقالب« 
برچیده می شود و جامعه به مرحله ی تازه ای پا می نهد که اقتضائاتی متفاوت 
با اقتضائاِت مرحلــه ی انقالبی دارد. بنابراين، انقالب را بايد »تمام شــده« و 
»پايان يافته« قلمداد کرد و از »تداوِم انقالب« ســخن نگفت؛ تبديل شــدِن 
»نهضت« به »نهاد«، آشــکارا به معنِی »گذار از وضِع انقالبی« است و روشن 
اســت که جامعه نمی تواند برای همیشــه در وضِع انقالبی، متوقف شود و به 
»ثبات« و »قرار« دست نیابد. انقالب، امری »تاريخی« و »سپری شده« است 
و نظام، امری »موجود« و »ُمستمر« است، و اين دو، در کنارِ يکديگر، امکاِن 
حیــاِت و موجوديّت ندارنــد؛ چه اين که خواه نا خواه، بــا آمدِن يکی، ديگری 
می رود. در مقابل بايد گفت، انقالب واقعّیتی »لحظه ای« و »نقطه ای« نیست 
که با تحقــق يافتِن صورِت مقّدماتی و ظاهــری آن، »ناگهان« و » يکباره«، 
همه ی هدف ها و مقاصدش که مغز و معنای آن را تشــکیل می دهند، تحقق 
يابند و جامعه ی آرمانی به وجود آيد، بلکه انقالب در عمل، روندی »تدريجی« 
و »طوالنی« اســت؛ چنان که پس از مراحِل نخستین و ابتدايِی انقالب، بايد 
انقالب را »تداوم« بخشید، اما در قالِب »نظام«؛ به اين معنی که »نظام« بايد 
اغراِض و غاياِت »انقالب« را دنبال کند و تحّوالِت نهفته در متِن انقالب را، رقم 



54؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

بزند، نه اين که انقالب را کنار بنهد و راه و مسیِر ديگری را در پیش گیرد. »راه 
نظام«، همان »راه انقالب« است، و چون »انقالب«، مبتنی بر تحّوالِت اساسی 
و بنیادی در جامعه است، »نظام« نیز بايد در پِی اين هدف باشد، در غیِر اين 
صورت، انقالب، »ناتمام« و »نیمه کاره« خواهد ماند و با وجوِد هزينه هايی که 
تحقِق انقالب به دنبال داشته، جامعه در همان وضِع قبلی خواهد ماند، و يا اگر 
انــدِک دگرگونی هايی هم به وجود آمده، »ارزش های انقالبی« در اثِر ارتجاع، 
به حاشــیه خواهند رفت و »ارزش های غیرانقالبی«، دوباره مسلّط می شوند.

اين همه در حالی ســت که يکی از مهم تريــن »آفت« های همه ی انقالب ها، 
»ارتجاع« اســت. ارتجــاع يعنی حرکتی که انقالب شــروع کرده بود و ملّت 
داشتند در اين مسیر، با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت می کردند، در يک 
جاهايی »سست« و بعد »متوقّف« شود و سپس دچارِ »عقب گرد« شود. همه ی 
انقالب های بزرِگ تاريخ، در ســال های اّوِل عمِر خودشــان، به اين بلّیه دچار 
شدند؛ اين که چهل سال بگذرد و شعارهای انقالب، برچیده نشوند، در هیچ کدام 
از انقالب ها وجود ندارد، ولی ما توانســتیم شعارهای انقالب را حفظ کنیم.1

]2[. در اجرائّیات و معیشِت روزمره نیز، آمارهای ُخرسندکننده ای وجود دارد. 
گذشته از مقوالِت ايدئولوژيک و ارزشی، رهبِر انقالب می گويد در قلمرو عملکردها 
و کارکردهای عینی و معیشتی نیز، »آمارهای ُخرسندکننده« ای وجود دارد و 
انقالب توانسته است پیشرفت کند، از جمله در عرصه های »امنّیت و ثبات«، 
»علم و فنّ آوری«، »زيرساخت ها«، »صادراِت غیِر نفتی«، »سرانه ی ناخالِص 
ملّی«، »مناســباِت اجتماعی« و ... . ايشان می افزايد که با اين حال، جبهه ی 
دشــمن در تبلیغات و القائاِت رسانه ای خود، سعی می کند به واسطه ی »دور 
کردِن ذهِن مردم از واقعّیت های مثبت« و همچنین »بزرگ نمايِی مشکالت«، 
دل های آنها را نسبت به انقالب، چرکین کند. پس پیشرفِت انقالب، تک سويه 
و تک بُعدی نبوده و به زمینه ی معنايی و ارزشی محدود نمی شود،  و برخالِف 

1. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 29 بهمن 1396.
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تصّورِ باطلی که ساخته و القاء می شود، اين گونه نیست که انقالب در حوزه ی 
تدبیِر زندگِی ماّدی و معیشتِی مردم، ناکام و درمانده باشد و به بهای استقرار 
و تداوِم افِق ارزشــِی انقالب، از پیشرفت های ديگر بازمانده باشد و جامعه ای 
فقیر و دنباله رو و بی بازده پديد آورده باشد، بلکه در سايه ی غلبه ی ارزش ها، 
زندگِی عینی و ماّدی نیز تحّول يافته و در شاخص های اقتصادی و ماّدی نیز، 
جامعه توانسته است گام های بلند و گاه جهشی بردارد.1 ايشان تصريح می کند 
خدماتی که نظاِم اسالمی به ملِّت ايران در اين مّدت کرده است، »برجسته« 
و »فوق العاده« بوده اســت. اگر وضِع کشور را با دوراِن طاغوت مقايسه کنیم، 
آن وقت معلوم می شــود که نظاِم اسالمی، چه »خدماِت بزرگ و ارزشمند«ی 
را انجام داده اســت. از جمله، در زمینه های زيرســاختی، کارهايی در کشور 
شده است که در مقايسه با کشورهای ديگر، »بسیار بزرگ و عظیم« است. از 
باِب مثال، راه های کشــور، شش برابر شده؛ ظرفّیِت بنادرِ کشور، بیست برابر 
شده؛ ســدهای مخزنِی کشور، سی برابر شده؛ تولیِد برق، چهارده برابر شده؛ 
صادراِت غیِر نفتی، پنجاه و هفت برابر شده؛ تولیِد محصوالِت پتروشیمی، سی 
برابر شــده؛ و تولیِد محصوالِت فوالدی، پانزده برابر شــده است. در زمینه ی 
علم و فّناوری، تعداِد دانشــجويان، بیســت و پنج برابر شده؛ و مقاالِت علمی، 
شــانزده برابر شده است. در زمینه ی توسعه ی اجتماعی و انسانی، شاخص ها 
بسیار باال است. در زمینه ی خدمات، مثِل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها، 
آمارها بسیار خوب و مژده بخش است. در زمینه ی فّعالّیت های نظامی، آمارها 
فوق العاده است. اينها کارهايی است که نظاِم اسالمی کرده است. اين در حالی  
بوده که در اين مّدت، نظاِم اسالمی از همه طرف، در فشار و تنگنای جنگ و 
تحريم و توطئه بوده اســت. البته در عیِن حال، »ضعف ها«يی وجود دارد، اما 
ضعف ها، مربوط به »کمبود ها و ناتوانايی های مديران« بوده است، نه »حرکِت 
عمومِی نظاِم اسالمی«. از اين رو، هرجايی که کار در دسِت »مديريّت انقالبِی 

1. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.
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پُرتحّرک« بــوده، »پیش« رفتیم؛ هرجا کا در دســِت »مديريّت ِ غیِرانقالبِی 
بی تحّرک« بوده؛ کارها يا »متوقّف« مانده، يا »انحراف« پیدا کرده است. بدين 
جهت، اگر مديريّت در بخش های مختلف، »متديّن«، »انقالبی« و »کارآمد« 
باشد، »همه ی مشکالت«، حّل خواهد شد و »مشکِل غیرقابِل حّل« نداريم.1 
در نهايــت، رهبِر انقــالب نتیجه می گیرد که ملّت و مســئوالِن ما به  برکِت 
خودباورِی ناشــی از انقالب، از خود نبوغ نشان داده اند، به طوری که در طوِل 
اين ســال های متماّدی، با وجوِد اين همه گرفتــاری از قبیِل جنگ و تحريم 
وجود داشــته، »کارهای مهّمی« انجام گرفته اســت. آنچه که در زمینه ها ی 
کشاورزی، علم، فّناوری، بهداشــت و درمان، ارتقاء سطِح آگاهی های عمومی، 
عّزِت بین المللی، مردم ســاالرِی واقعی و صحیح، خدماِت گسترده ی عمومی 
انجام گرفته اســت، به معنای حقیقی کلمه، »بسیار مهم و قابِل اعتنا« است.2 
ارزيابــِی رهبِر انقالب از کارنامه ی انقــالب در زمینه ی تولیِد علم نیز، جالب 
است. ايشــان می گويد ما به دلیِل حاکمّیِت »حکمراناِن بی کفايت و وابسته« 
که به نخبگان و استعدادهای بومی، بی اعتنايی می کردند، »دويست سال« از 
قافله ی علم در دنیا، »عقب« مانده ايم؛ چنان که اگرچه جمعّیِت کشورِ ما، يک 
درصِد جمعّیِت جهان اســت، و بنابراين، سهمِ  ما از تولیِد علم، بايد دست کم 
»يک درصد« باشــد، اما تولیِد علم در اواخــِر دوراِن پهلوی، تنها »يک دهِم 
درصد« بود. اين در حالی ســت که امروز ســهِم ما از رونِد تولیِد علم در دنیا، 
»يک و نُه دهِم درصد« اســت. تفاوِت میاِن دو نوِع حکومت و نظاِم سیاسی، در 
اين موارد روشن می شود. از اين رو، بايد از انقالب و از اماِم بزرگوار، سپاس گزار 
باشــیم.3 همچنین ايشان اضافه می کند که در چهار دهه ی اخیر، دانشگاه ها 
در خدمِت انقالب بوده اند؛ اين همه کارِ مهِمّ سازندگی به دست ِ همین جواناِن 

1. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1396.
2. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 2 خرداد 1397.
3. همو؛ در ديدارِ نخبگاِن جوان؛ 25 مهر 1397.
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دانشــگاهی انجام گرفته است. در اوايِل جنگ که من برای بازديد، به يکی از 
منطقه های نظامی رفته بودم، جواناِن دانشجوِی جهادگر گفتند که می خواهند 
سیلو بســازند. سیلو، برخالِف ظاهرش، يک ســازه ی پیچیده و فّنِی مهّمی 
است. پرسیدم: می توانید؟ گفتند: بله. گفتم: پس شروع کنید و ما هم کمک 
می کنیم. اين کار انجام گرفت و در نهايت، ما که قبل از انقالب، سیلوهای مان 
را شــوروی برای مان می ساخت )وگندم مان را از آمريکا می خريديم(، به يکی 
از سیلوسازهای برتِر منطقه تبديل شديم! راه های پیشرفته، پل های فوق العاده 
زيبا و محکم، صنايع دفاعی، موشــک، پهپاد، صنعت هسته ای، فّناوری رادار، 
صنايِع هوافضا، علوِم زيستی، زيست فّناوری، ده ها محصوِل پیشرفته در ساخِت 
داروهای نوترکیب، فراورده های بیولوژيک، صنعِت بســیار مهّم ســلّول های 
بنیادی، و موارِد ديگری از اين قبیل، همه خدماِت دانشگاه ها است. بنابراين، 

دانشگاه ها را نبايد مّتهم به اين کرد در خدمِت انقالب نبوده اند.1
اما درباره ی وضِع کنونی و آينده ی انقالب نیز ايشــان، اظهارنظرهای درخورِ 

تأّملی کرده است که در پی می آيد:
]الف[. انقالب با »قدرت« و با »نشــاط«، همچنان به ســوی هدف های خود 
پیش می رود، و اين گونه نیســت که چهل سالگِی انقالب، دوراِن »عقب گرِد« 
انقالب باشد، بلکه اين مقطع، دوراِن »پختگی« و »نشاِط« آن است، و انقالب 
در چهل ســالگِی خويش، با »حفِظ شعارها« و با »برافراشته بودِن پرچم های 

اصلی« اش، همچنان به پیش می رود.2 
]ب[. قدرت و اســتحکاِم نظاِم جمهورِی اســالمی نسبت به گذشته، بیشتر 
شده اســت، چنان که وضِع امروز، قابِل مقايسه ی با بیست سال پیش و سی 
سال پیش نیست. بحمداهلل، نظاِم جمهورِی اسالمی، »قوی« است؛ اگر نظاِم 
اســالمی، ضعیف بود، دشمن برای شکســت دادِن ما، »اين همه ساز وبرگ« 

1. همان.
2. همو؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1397.
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فراهــم نمی کرد و خود را به زحمت نمی انداخت. جمهورِی اســالمی بعد از 
گذشــِت حدوِد چهل سال، با قدرت و استقامت و با توانايی های گوناگون، در 
حاِل »حرکت« و »پیش روی« است. امروز هم در اين قضّیه، »به قطع و يقین«، 
آمريکا »شکســت« خواهد خورد و نظاِم جمهورِی اسالمی، سربلند از ماجرا 
بیرون خواهد آمد. من در »شکسِت دشمن«، هیچ شک و ترديدی ندارم؛ هر 

کسی که با معارِف اسالمی آشنا باشد می داند قرآِن کريم وعده داده که: »ِان 
 .» اللّٰ ِعنِد  ِمن  ِااّل  َصُر  النَّ َما  يــا »َو  َینُصُره«  َمن   ُ اللّٰ َلَینُصَرنَّ   َینُصرُک«، »َو   َ اللّٰ َتنُصُروا 
در اين ترديدی نیست. البته طبِق ســّنِت الهی، وظايفی بر عهده ی ما است 
کــه اگر اين وظايف را انجام ندهیــم، نمی توانیم به تحقِق آن نتايج، مطمئن 
باشیم. کشــور به برکِت ظرفّیت ها، به طورِکامل، توانايِی غلبه ی بر مشکالِت 
اقتصادی را دارد. ما برای »اِعتالی کلمه اهلل« تالش می کنیم، نه کسِب قدرِت 
ماّدی. ما می خواهیم در دنیايی که ماّدی گری و فساد و انحراف های گوناگون 
آن را فراگرفته، »شريعِت اســالمی« در جامعه، تحّقق پیدا کند. در اين راه، 
»تا حدودی« هم موفّق شــده ايم، و در مواردی هم، موفّق نبوديم، اما تالش 
می کنیم که إن شاءاهلل، در آن بخش هايی هم که موفّق نبوده ايم، موفّق بشويم. 
با اين هدف، نصرِت الهی، قطعی اســت؛ خدای متعال، وعده کرده و وعده ی 

الهی، هرگز خالف درنمی آيد.1
]ج[. انقالب در عرصه ی همه ی ارزش ها و آرمان های بزرگی که وعده داده بود، 
»پیشرفت« کرده است. بدوِن ترديد، حرکِت انقالب به سمِت جلو و رو به پیش است.2 
]د[. عالقمندان به انقالِب ما در خارج از ايران، نسبت به اوضاِع ما، »به هیچ رو« 
نگران نباشند؛ »مطمئن« باشند و »هیچ ترديدی« نداشته باشند که هیچ کس، 

»هیچ غلطی« نمی تواند بکند:3

1. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 2 خرداد 1397.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.

3. همو؛ در ديدارِ فعّاالِن فرهنگِی خارج از کشور؛ مرداد 1397.
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هرکه نمرودی است، گو می ترس از آن  1آتــش، ابراهیــم را نَبود زيان

]هـــ[. رهبِر انقالب بــا صراحت می گويد اقتصاِد ملِّی مــا می تواند تحريم را 
شکست بدهد، و به لطِف  الهی، تحريم را شکست می دهیم، و شکسِت تحريم، 
شکسِت آمريکا است.2 اين گفته ی ايشان، نه ناشی از امیِد ايشان به کارگزاراِن 
کم بازده و پُراّدعای تکنوکرات اســت، نه برخاســته از خوش بینی نسبت به 
مذاکرات و گفتگوهای معطوف به برجاِم اروپايی. ِگره گشايِی مديراِن بی عمِل 
تکنوکرات، و نسخه ی اروپايِی برجام، خیاِل خام است. تکنوکرات های سوداگر 
و اشرافی، از درِد مردم بی خبرند و جز فرافکنی و گفتاردرمانی و وعده فروشی، 
هنری ندارند. و آمدوشــد با دولت های اروپايی نیز، هیچ حاصلی جز مشغول 
داشتِن عوام و بازی با باورها و اعتمادشان نخواهد داشت. سخِن صواب و حّق، 
همان اســت که رهبِر انقالب بارهاوبارها، گفته اند؛ تکیه بر اقتصاِد مقاومتی و 

به کاربستِن تماِم ظرفّیت های معّطل مانده ی بومی و مردمی.
بر همین اساس، بايد »تجربه ی تاريخِی انقالب در طوِل چهار دهه ی گذشته«، 
نگاشته و شرح داده شود تا هم آنچه که بر ما رفته است، ثبت و ماندگار شود 
و تاريِخ واقعّیت ها از دست نرود؛ هم اين که از اين تجربه های متعّدد و متراکم، 
درس گرفته شود و خطاها و لغزش ها و غفلت ها تکرار نشود، و هم اين که روشن 
شــود که نظاِم اسالمی توانسته چه قلّه های بلندی را فتح و از چه گردنه های 
دشــواری عبور کند. بايد »تجربه ی تاريخِی چهار دهه ی گذشته« را با دقت 
و به تفصیل مطالعه کرد تا روشــن شود که چه مسیرهايی پیموده شده و در 
کجا کامیاب و ســرافراز بوده ايم و در کجا، غفلت کرده و به خطا رفته ايم. اين 
حجــِم انبوه از »تجربه های عینی و معاصر«، ذخیره ای مؤثر و غنیمتی ارزنده 
است که نبايد ناديده گرفته شوند؛ چه برای مديران و حاکمان که تصمیم گیر 

1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ دوّم، بیِت 3310.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
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هســتند و عناِن امور را در دست دارند، چه برای مردم که به شناخِت عمیق 
و بصیرت نیاز دارند. غــور و تأّمل در اين تجربه ها، ما را از »آزمون وخطاهای 
مکّرر« بازمی دارد و موجب می گردد »حافظه ی تاريخی« مان تقويت شــود و 
گذشــته های تلخ و شیرين را فراموش نکنیم. آن گاه که تجربه های پشت سر 
نهاده شــده، پیِش روی ديدگاِن ما باشند، و ما در موقِع حاجت، به آنها نظر 
افکنیــم و از آنها »عبرت« اندوزيم، هزينه ها و زحمت ها و دشــواری های مان 
کاهش خواهد يافت و شــتاِب حرکِت تکاملِی انقالب، فزونی خواهد گرفت.

3- قاعده ی استنتاِج کامیابِی انقالب از تداوِم وجوِد آن
اصِل »ماندِن انقالب«، آن هم با وجوِد حجِم فراواِن و متراکِم ُمعارضه جويی های 
دشــمنان، نشانه ی »کارآمدی« و »توانمندِی« آن است. اگر انقالب، »عاجز« 
و »ُسست مايه« بود و کاری از عهده اش ساخته نبود، بايد در همان سال های 
آغازيِن حیاِت خويش، به زانو درمی آمد و فرومی پاشــید، در حالی که انقالب، 
نه تنهــا »درمانــده« و »ناتوان« و »ضعیف« نشــده، بلکه در اثــِر پُرکاری و 
مجاهدِت نیروهای انقالبی، بســیار بر »اقتدار« و »هیبت« آن افزوده شده و 
اينک بر اساِس داشــته ها و اندوخته های درونی و خودساخته اش، »تمام قد« 
و »باشــکوه«، ايستاده و از خود دفاع می کند و به هیچ ذلّت و حقارتی تن در 
نمی دهد. البته در مقابل، دشــمن می کوشد تا با اشاره  به پاره ای کاستی ها و 
خالء ها و همچنین تصويرسازی های دروغین و منفی از نتايج و ثمراِت انقالب، 
مردم را از انقالب، »مأيوس« و »َســرخورده« سازد و آنها را به حاشیه سوق 
دهــد. برخالِف اين ادعاهای غیِر واقعی و مغرضانه، انقالب در مقاِم عمل و در 
عرصه های عینِی متعّدد، ثابت کرده اســت که »ارزش ها« و »آرمان ها«يش، 
هرگز »خیالی« و »موهوم« نیســتند، بلکه اگر به کار گرفته شوند، از همه ی 

ايدئولوژی های سکوالرِ غربی، »کارآمدتر« و »مؤثّرتر« خواهند بود.
رهبِر انقالب می گويد بعضی ها زمزمه می کنند که چون »فالن وزارتخانه« بد 
عمل کرده، پس »نظام«، ناکارآمد اســت! اگر نظام، »ناکارآمد« بود، دشمن 
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تاکنــون ده بار، آن را بلعیده بود! در طوِل دهه های گذشــته، نظاِم جمهورِی 
اسالمی توانست در برابِر دشمنی که از همه ی ابزارها استفاده کرد، »مقاومت« 
و »ايســتادگی« بکند. »بزرگ ترين« نشــانه ی کارآمدِی نظام، اين است که 
توانســته خودش را در همین جهت، حفظ کند. »بزرگ ترين« دلیِل کارايی 
اين نظام، خوِد »ماندِن نظاِم اسالمی« است؛ اين که يک نظام بِايستد و موضِع 
قاطِع خــودش را با صراحت در دنیا اعالم کنــد، خیلی »حادثه ی عجیبی« 
اســت!1 ايشان معتقد اســت که دشــمن، »بزرگ نمايی« می کند، اما فريِب 
بزرگ نمايی های دشمن را نبايد خورد. اگر چنانچه تحلیل های آنها نسبت به 
نظاِم جمهورِی اسالمی، واقعی باشــد، »بايد صدبار تا حاال، ما کفن پوسانده 
باشیم«! آنها همان اّوايل هم می گفتند نظاِم جمهورِی اسالمی تا »شش  ماهِ« 
ديگر، از بین خواهد رفت؛ بعد ســِر شــش  ماه ديدند پیش بینی شان محَقق 
نشــد، گفتند تا »دو  ســاِل« ديگر اتّفاق خواهد افتاد! اکنون »چهل  سال« از 
حیاِت نظاِم اســالمی گذشته است!2 پس بزرگ ترين دلیل برای اثباِت »قّوت 
و قدرِت ملِّت ايران«، اين است که چهل سال است که يکی از سّفاک ترين و 
بی رحم تريــن و رذل ترين قدرت های دنیا، يعنی آمريکا، در مقابِل ملِّت ايران، 
مشغوِل »کارشکنی« و »شرارت« است، اما نتوانسته هیچ غلطی بکند و ملِّت 
ايران، راهِ خودش را در پیش گرفته و »پیش« رفته و »قوی تر« شــده است. 
اگر ملِّت ايران و نظاِم جمهورِی اسالمی، مقتدر و قِوی نبود، يک دهِم تالشی 

که دشمنان می کنند، کافی بود که اين ملّت را مغلوب کند.3 
رهبِر انقالب می گويد نظاِم جمهورِی اســالمی توانســته يک تنه، در مقابِل 
»جبهه ی وســیِع استکبار« بِايستد و »ايســتادگِی ملِّت ايران در طوِل چهل 
سال در مقابِل توطئه های دشمنان«، مثال زدنی ست.4 پس امروز نیز نبايد به 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
2. همو؛ در ديدارِ اعضای شورای هماهنگِی تبلیغاِت اسالمی؛ 6 دی 1396.

3. همو؛ در ديدارِ دانشجوياِن دانشگاهِ امام حسین؛ 9 تیر 1397.
4. همو؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
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بهانه ی وجوِد تهديدها و چالش ها، عقب نشــینی کرد، بلکه بايد اين وضع را، 
جزء قهری و اجتناب ناپذيِر اين حرکِت تاريخی دانست و محرومّیت ها و مصائب 
را به دســتاويزی برای انفعال و ارتجاع تبديل نکرد. انقالب، قدرِت پیشروی و 
حرکِت تکاملی دارد و می تواند تاريــِخ جديد را رقم زده و آرمان ها و مقاصِد 
عالِی خويش را محَقق گرداند، اما اين همه، متوقف بر صبر و خويشــتن دارِی 

انقالبی و نهراسیدن از تقابل ها و اصطکاک هاست.

4- قاعده ی تناسِب میاِن معیارپردازی با غایاِت خاِص انقالب
»کارآمدی« اين اســت که وقتی اســبابی را در نظر گرفتیم تا مقّدمه باشند 
برای اين که ما را به هدفی برسانند، بتوانند چنین کنند و ما را به همان هدفی 
که منظور بود، برسانند. ناکارآمدی نیز در جايی است که گرچه قرار بود اين 
اسباب، کار را به نتیجه برسانند، ولی نتوانستند. پس نظاِم سیاسِی کارآمد، آن 
است که جامعه را به هدف هايی که تعیین کرده است، برساند. در اينجا، روشن 
است که قضاوت درباره ی کارآمدِی نظاِم سیاسی، فرع بر »هدف ها«يی است 
که در نظر گرفته  شده اند. از اين رو، ابتدا بايد »هدف های پیشینی« را مشخص 
کرد. در زمینه ی هدف های نظاِم سیاسی، مکاتب و ديدگاه های مختلفی وجود 
دارد که هر يک، هدِف خاصی را معرفی می کنند. برای مثال، »بینِش ماّدی«، 
اصالــت را به ماّده و ماّديّات می دهد و زندگــی را منحصر در همین زندگِی 
دنیا، و سعادت را نیز همین خوشی و تحقِق لّذات می داند. کسانی که اين گونه 
می انديشــند، هنگاِم قضاوت درباره ی کارآمدِی نظام، بررسی می کنند که آيا 
اين نظام، آنها را به »اهداِف ماّدی و دنیوی« رســانده يا نرســانده اســت. به 
بیاِن ديگر، چون صاحِب نگرِش ماّدی، فقط می خواهد در همین زندگِی دنیا، 
خوش بگذراند و مزاحمی نداشته باشــد، اگر نظام اين خواسته اش را تحقق 
بخشــید، از منظِر او، کارآمد اســت. اما در نگرِش دينی، اهداِف باالتری نیز 
در میان اســت؛ در نظِر مؤمنان، هدِف نظام اين است که »سعادِت ابدی« را 
به دست آورند، و هر چه نظام، در راستای اين هدف، موفّق تر باشد، کارآمدتر 
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اســت، و اگر در اين باره، تأثیری نداشت، هر قدر هم لذايذ و رفاهِ ماّدی را در 
اين دنیا تأمین کند، کارآمد نیست. سخِن ادياِن الهی نیز اين بود که »زندگِی 
دنیايی« در نسبت به »زندگِی اُخروی«، ماننِد يک چشم برهم زدن نسبت به 

يک زندگِی هزار ساله است، و بعد از آن، حیاْت تازه شروع می شود:1
َلْیَتِن  َیا  َيُقوُل  ی  ْكَ الذِّ َلُه  َوَأینَّ  نَْساُن  اْلِ  ُ َذكَّ َيَ َمِئٍذ  َيْ  َ َهنَّ ِبجَ َمِئٍذ  َيْ َوِجيَء 

ِلَحَیاِتي2 ْمُت  َقدَّ
و جهنم را در آن روز، ]حاضر[ آورند؛ آن روز است که انسان پند 

گیرد، و]لی[ کجا او را جای پندگرفتن باشد؟!
گويد: کاش برای زندگانِی خود، ]چیزی[ پیش فرستاده بودم!

َلْو  ْلَحَیَواُن  َي ا َلِ اْلِخَرة  اَر  الدَّ َوِإنَّ  َوَلِعٌب  ٌو  َلْ ِإالَّ  ْنَیا  الدُّ ْلَحَیاة  َهِذِه ا َوَما 
َیْعَلُموَن3 اَکُنا 

اين زندگِی دنیا، جز سرگرمی و بازيچه نیست، و زندگِی حقیقی، 
همانا ]در[ َسرای آخرت است. ای کاش می  دانستند!

َیْعَلُموَن4  َفَسْوَف  ُعوا  َوِلَیَتَمتَّ َناُهْ  آَتْ ا  ِبَ ِلَیْکُفُروا 
بگذار تا به آنچه بديشان داده ايم، انکار آورند، و بگذار تا برخوردار 

شوند؛ زودا که بدانند!

َیْعَلُموَن5  َفَسْوَف  َمُل  اْلَ َوُیْلِهِهُم  ُعوا  َمتَّ َوَيَ َیْأُكُلوا  َذْرُهْ 
بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو]ها[، سرگرم شان 

کند. پس به زودی خواهند دانست.

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ »نگاهی گذرا به مفاهیم و معیارهای کارآمدی نظام«؛ در همايِش دفترِ 
ارتباطاِت فرهنگی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 27 بهمن 1396.

2. فجر: 24-23.
3. عنکبوت: 64.
4. عنکبوت: 66.

5. حجر: 3.
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قرآِن کريم می گويد چنانچه مؤمنان در پاره ای زمین، به قدرت و اقتدار دست يافتند 
و توانستند غلبه و حاکمّیت يابند، ارزش های دينی را برپا می کنند و اين، غايت و 
غرِض اصلِی آنهاست. پس مؤمنان اگر در حقیقت، مؤمن هستند، بايد در صورِت 
دست يافتن به تمّکن در زمین، بیش از هر چیز در پِی استقرارِ دين در جامعه باشند:

ْرِض  اْلَ ِف  اُهْ  نَّ َمكَّ ِإْن  ِذیَن  الَّ َعِزیٌز  َلَقِويٌّ   َ اللّٰ ِإنَّ  َیْنُصُرُه  َمْن   ُ اللّٰ َوَلَیْنُصَرنَّ 
اْلُْنَکِر1  َعِن  ْوا  َوَنَ ِباْلَْعُروِف  َوَأَمُروا  اَکَة  الزَّ ا  َوآَتُ اَلَة  الصَّ َأَقاُموا 

و به قطع، خدا به کسی که ]ديِن[ او را ياری می  کند، ياری 
می  دهد، چرا که خدا، سخت نیرومندِ شکست ناپذير است؛ 

همان کسانی که چون در زمین، به آنان توانايی دهیم، نماز برپا 
می دارند و زکات می  دهند و به کارهای پسنديده وامی دارند و از 

کارهای ناپسند باز می دارند.
با اين حال، متأّســفانه، اکثِر مردم توّجــه ندارند که ما غیر از بدن و نیازهای 
ماّدی، دارای جهاِت ديگری هم هســتیم که اصِل انسانّیِت ما به آن است، و 
برای رشــِد آن جهاِت معنوی، نیازهای ديگری هم داريم. آن چه انقالب برای 
آن واقع شــد، اسالم بود، نه شکم. اگر کســی باور نداشته باشد که پیشرفِت 
جامعه، فقط پیشــرفت های ماّدی نیست، حّتی با ساختِن ماهواره هم، قدمی 
در راهِ پیشــرفِت انسانی برنداشته اســت، چون پیشرفِت انسانی به اين است 
که افراِد جامعه، خداشــناس و خداباور شوند، و بقیه ی امور، لوازِم ثانوی اين 

پیشرفت هستند،2 چنان که در قرآِن کريم آمده است: 
ْرِض  اْلَ ِف   ْ ُ ِلَفنَّ َلَیْسَتخْ الـحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمْنُکْم  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ  ُ اللّٰ َوَعَد 

ْم  َلُ اْرَتَضی  ِذي  الَّ  ُ ِدیَنُ ْم  َلُ َننَّ  َوَلُیَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذیَن  الَّ َلَف  اْسَتخْ َكَما 
َشْیًئا3 ِب  ُيْشِرُكوَن  اَل  َیْعُبُدوَنِن  َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن   ْ ُ َلنَّ َوَلُیَبدِّ

1. حج: 41-40.
2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در نشســِت دفترِ پژوهش های فرهنگی، پايگاهِ اطالع رسانِی آثار، 7 

بهمن 1390.
3. نور: 55.
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خدا به کسانی از شما که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده  اند، 
وعده داده است که به حتم، آنان را در اين سرزمین، جانشین 

]خود[ قرار دهد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، 
جانشین ]خود[ قرار داد، و آن دينی را که براي شان پسنديده 

است، به سودشان، مستقر کند و بیم شان را به ايمنی مبّدل 
گرداند، ]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را با من شريک نگردانند.

آنچه در جامعه، »عینّیت« و »واقعّیت« دارد، اين اســت که نه همه ی افراد، 
خواســتارِ »لذايِذ محِض ماّدی و حیوانِی دنیا« هستند، و نه همه، ماننِد انبیاء 
و اولیاء و ســلمان ها و ابوذرها، در پِی »کماالِت معنوی و عالی« هستند؛ بلکه 
مــردم، مراتِب مختلفی دارند و تعلّقات شــان به دنیا، تفــاوت می کند. برای 
جامعه ی ما که مرّکب از افرادی با »بینش های مختلف« و »درجاِت متفاوت« 
از معرفت و ايمان اســت، کارآمدِی نظاِم سیاســی به اين معناست که نظاِم 
سیاسی - اگر به درستی مفاد و قواعدش اجرا شود - »اکثريِّت مردم« در »حّد 
متوسط«، به خواسته های خود برســند؛ البته نه خواسته های ماّدِی ِصرف و 
نه نیازهای معنوِی محض، بلکه  »مخلوطی از خواسته های ماّدی و معنوی«، 
و حداقل نیز اين اســت که تأثیِر برنامه های نظاِم سیاسی در کیفّیِت سعادِت 
ابدی لحاظ شود، و اگر کارها، تنها برای آخرت نیست، اما تأثیِر آن در آخرت، 
فراموش نشــود. به عبارِت ديگر، نمی توان توقع داشت که همه ی مردم، ماننِد 
جناِب سلمان باشــند.1 پس اصلی ترين شاخص به حوزه ی »امورِ معنوی« و 
»زندگــِی دينِی« مردم اختصاص دارد، و اين مســأله که جامعه ی کنونی در 
مقايسه با جامعه ی پیشــاانقالبی، چه اندازه به »ارزش های اسالمی« نزديک 
شــده و نظاِم ترجیحات و خواســته هايش با معیارها و موازيِن دينی مطابق 
گرديده است، بنیادی ترين مسأله است: به باورِ امام خمینی، از يک سو، حجِم 
تحّمِل »رنج ها« و »فداکاری ها« و »محرومّیت ها«، متناسِب با حجِم »بزرگِی 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ »نگاهی گذرا به مفاهیم و معیارهای کارآمدی نظام«؛ در همايِش دفترِ 
ارتباطاِت فرهنگی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 27 بهمن 1396.
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مقصود و ارزشمندی و ُعلُّو رتبه ی آن« است؛ و از سوی ديگر، آنچه که ملِّت 
ايران برای آن به پاخاسته اند، »واالترين« و »ارزشمندترين« مقصدی است که 
از صدرِ عالَم در ازل و از پِس اين جهان تا ابد، َعرضه شده است و خواهد شد، 
و آن، »مکتِب الوهّیت و توحید« اســت که اساِس خلقت است، و مردِم ايران، 

راهی را می روند که راهِ انبیاء و يکتا راهِ سعادِت مطلق است.1
به واقعّیت های معنوی، می توان از زاويه ی ديگری نیز نگريست؛ اين که چون 
انقالِب اسالمی، انقالِب مبتنی بر ايماِن اسالمی و برای تحقِق هدف ها و مقاصِد 
معنوی و الهی بوده است، و تماِم امورِ ماّدی و معیشتی، در مرتبه ی پس از اين 
و در ذيِل آن قرار می  گیرند، نبايد تنها از منظِر رفاه و ثروت و پیشــرفت های 
ماّدی درباره ی انقالِب اسالمی قضاوت کرد و امورِ معنوی و دينی را به حاشیه 
رانــد. حّتی اگر داوری های مردم، بیش از هر چیز، رنگ و بوی ماّدی دارند و از 
محاسبه و سنجش درباره ی وضِع معیشتی شان فراتر نمی رود، ما نبايد از اين 
منطِق ناصواب و غیِر دينی پیروی کنیم و تنها در چارچوِب تحلیل های ماّدی 
و ظاهری، به دفاع از کارنامه ی انقالب روآوريم؛ چنان که امام خمینی می گويد 
ملِّت مقاوِم ما، برای حفِظ »شــرف« و »آبرو«ی خويش، تماِم »کمبودها« را 
تحّمــل خواهد نمود، و البته از روزِ اّوِل مبارزه اش نیز می دانســت که با تماِم 
ابرقدرت ها، دست به گريبان خواهد شد. به هر حال، کوهِ »مصیبت ها« در مقابِل 
»حیثّیِت اســالمی- ايرانِی« ما، چون کاه اســت.2 توصیه ی امام خمینی اين 
است نبايد وجوِد کاستی ها و اشکاالت، موجب شود که مردم از انقالب، دلسرد 
و مأيوس شوند: اين »هديه ی الهی« را که خدای متعال، پس از قروِن متماّدی 
به شــما عطا فرموده اســت، »قدردانی« و »حفظ« کنیــد و از »نقص ها« و 
»کمبودها« - که الزمه ی هر انقالبی است و در انقالِب شما، به برکِت اسالمی 
و مردمی بودِن آن، از همه کمتر اســت - به خود ُسستی راه ندهید.3 جالب 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 449.
2. همان؛ ج 14، ص 408.

3. همان؛ ج 19، ص 160، 22 بهمن 1363.
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اين که امام خمینی در ساِل پس از پیروزِی انقالب، هشدار می دهد که برخی 
دچارِ خودبینی و میل به دنیا و مطامِع دنیوی شــده و از مقاصد و هدف های 
الهِی محض که در دوره ی انقالب طلب می کردند، فاصله گرفته اند: امری که 
اکنون من را مقداری »نگران« می کند، اين است که مردم، از »حاِل انقالبی« 
که در آن، »توّجه به مقصد« و »غفلت از گرفتارِی خودشان« داشتند، بیرون 
آمدند و به »حاِل خودشــان« می انديشند.1 ايشــان در جای ديگر نیز، تذّکِر 
ياد شــده را تکرار می کنند و می گويند اهتماِم با ماّديّات و تمنّیاِت شخصی، 
جايگزيِن حِس خداخواهی و روی گردانی از دنیا شــده است: آن روز که مردم 
می ريختند در خیابان ها، و فرياد می زدند اهلل اکبر و شــاه را نمی خواســتند، 
»شورِ خدايِی بســیار عجیب« وجود داشت، اما گويا اکنون، مردم دنباِل اين 
هســتند  که ما احتیاج به خانه و کار و وســايِل زندگی داريم.2 امام خمینی 
تصريح می کند که هدِف انقــالب، »برپايِی پرچِم ديِن خدا« بوده و مردم به 
اقتضای مسلمانِی خويش، در برابِر جبهه ی کفر و استکبار مقاومت می کنند: 
ما برای »برپايِی پرچــِم دين«، قیام کرده ايم و برای »برپايِی عدل و داد« در 

پیروی از رسوِل اکرم، در مقابِل شرق و غرب، ايستاده ايم.3
امام خمینی در برابِر اين اشکاِل محتمل که با وجوِد هشت سال جنگ و آن همه 
مجاهدت و تالش و شهادت، چون در نهايت، ما قطع نامه را پذيرفتیم، زحمات 
و رشادت ها و خون ها، هدر رفت و ضايع گشت، توضیح می دهد که نتیجه ی 
جنگ، هر چه که باشــد، خدشه ای به منزلت و مکانِت قُدسِی شهیدان، وارد 
نمی آورد و مستقل از اين که جنگ به چه سرانجامی رسیده، شهادِت جواناِن 
انقالب، چه در دنیا و چه در آخرت، ثمرات و برکاِت خود را در پی خواهد داشت: 
در آينده، ممکن است افرادی اين مسئله را مطرح نمايند که ثمره ی خون ها 

1. همان؛ ج 7، ص 516، 6 خرداد 1358.
2. همان؛ ج 8؛ ص 29، 9 خرداد 1358.

3. همان؛ ج 20، ص 346.
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و شــهادت ها و ايثارها در طوِل هشت سال جنگ[ چه شد؟! اينها از »عوالِم 
غیب« و »فلسفه ی شهادت« بی خبرند و نمی دانند کسی که فقط برای »رضای 
خدا« به جهاد رفته و َسر در َطَبِق »اخالص« و »بندگی« نهاده است، »حوادِث 
زمان« به جايگاهِ رفیِع آن، لطمه ای وارد نمی سازد. ما برای درِک کامل ارزش 
و راهِ شــهیدان مان، فاصله ی طوالنی را بايــد بپیمايیم و در گذرِ زمان، آن را 
جستجو نمايیم. مسلّم است که خوِن شهیدان، انقالب و اسالم را ضمانت کرده 
و برای اَبد، درِس مقاومت به جهانیان داده است.1 اين نوع استدالِل عارفانه و 
دينی، نشان می دهد که مالک و مبنای امام خمینی برای تحلیِل رويدادها، با 
مالک ها و معیارهای ماّدی و ظاهرِی شايع، متفاوت بوده و ايشان به طورِ کلّی، 
از زوايه ای ديگر به جنگ نگريســته و درباره ی نتايجش، قضاوت کرده است. 
از اين رو، کســی که قائل به منطِق ماّدی اســت و در چارچوِب سیاست  ورزِی 
غربــی، به آن می نگــرد، هرگز نمی تواند اســتدالِل پیش گفتــه را بپذيرد.

به مناسبتی ديگر، امام خمینی به »برکاِت جنگ« اشاره می کند و دستاوردها 
و فتوحاتــی را به آن نســبت می دهد که در ذهن ها و انديشــه های عادی و 
اُنس يافته با ماّديّات، مقبول و معتبر نیست: هر روز در جنگ، برکتی داشته ايم 
کــه در همه ی صحنه ها از آن بهره ُجســته ايم؛ ما در جنگ، انقالب مان را به 
جهان صادر نموديم، و مظلومّیِت خويش و ســتِم متجاوزان را ثابت نموديم؛ 
و پرده از چهره ی تزويِر جهان خواران کنار زديم، و دوســتان و دشمنان مان را 
شناختیم، و به اين نتیجه رسیديم که بايد روی پای خودمان بايستیم، و ابّهِت 
دو ابرقدرِت شــرق و غرب را شکستیم، و ريشه های انقالِب پُر بارِ اسالمی مان 
را محکم کرديم، و حِس برادری و وطن دوســتی را در نهاِد يکايِک مردمان، 
بارور کرديم، و به مردِم جهان نشــان داديم که در مقابِل ابرقدرت ها، سالیاِن 
سال می توان مبارزه کرد، و جنگ موجب شد که سردمداراِن نظام های فاسد، 
در مقابِل اســالم، احساِس ذلّت کنند، و از همه  مهم تر، »استمرارِ روِح اسالِم 

1. همان؛ ج 21، ص 92، 29 تیر 1367.
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انقالبی«، در پرتِو جنگ تحقق يافت.1 و نه فقط نتايِج جنگ، بلکه برداشــت و 
تفسیِر امام خمینی از خوِد جنگ نیز، برداشتی ايمانی و ايدئولوژيک بود و هرگز، 
ماهّیِت سیاسِی محض يا ملّی گرايانه نداشت: جنِگ ما، »جنِگ حّق و باطل« و 
»جنــِگ ايمان و رذالت« بود و اين جنگ، از آدم تا ختِم زندگی وجود دارد.2

سعادت، با تفسیری که اســالم از آن دارد، امری ست که به روِح انسان تعلّق 
می گیرد، نه جســِم او، به اين معنی که چنانچه انسان از نظِر روحی، مؤمن و 
موحد شود، به سعادت خواهد رســید، نه به سبِب برخورداری های ماّدی. از 
اين رو، انســان ها و جوامعی که از لحاِظ ماّدی و رفاهی، پیشــرفته و بهره مند 
هســتند، امــا از لحاِظ ايمانی و اعتقــادی، ترقّی نکــرده و از خدای متعال، 
روگردانده اند، دچارِ زيان هستند: در اسالم،     »جسم« و »بدن«، مطرح نیست؛ 
بلکه »روح« و »ايمان« مطرح اســت. آنچه میزاِن »سعادت« است،     اين است 
که انسان، »مؤمن« باشد. آنهايی که ماّديّات شان     تأمین است، اما ايمان ندارند،   
   غرقه ی در »خســراِن معنوی« و حّتی ماّدی هستند.  سعادت، به داشتِن مال 
نیســت، بلکه   »سعادت«، امری اســت که مربوط به »روح« و »قلِب« انسان 
اســت.3 به باورِ امام خمینی، »آنچه مهم است« اين است که ما می خواهیم 
»شرِع اســالم« را در جامعه محَقق کنیم.4  به دلیِل تکیه ی انقالب بر همین 
هدف اســت که گفته شــده انقالِب اســالمِی بزرِگ ما، قبل از آن که     انقالِب 

سیاسی و اجتماعی باشد، يک »انقالِب معنوی« است.5
اســتدالِل امام خمینی اين اســت که الزمه ی ذاتِی هر انقالبی، فشــارها و 
دشــواری های مختلف است، اما مسأله اين است که انقالب از نظِر وجوِد اين 
قبیل چالش ها و تنگناها، در حّد اعالء قرار داشت و از نظِر توفیقات و فتوحات، 

1. همان؛ ج 21، ص 283، 3 اسفند 1367.
2. همان، ص 284.

3. همان؛ ج 7، ص 300-301، 25 ارديبهشت 1358.
4. همان؛ ج 18، ص 240، 20 آذر 1362.

5. همان؛ ج 12، ص 149، 23 بهمن 1358.



70؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

هیچ نداشت جز »مطرح شدِن اسالم در جهان«، باز اين انقالب برای مردِم ما، 
مايه ی افتخار بود و بايد برای حفِظ اين افتخارِ بزرگ،     »صبر« و »بردباری« و 
»کوشش« و »مجاهده« کرد.1 اين بدان معنی ست که اگرچه انقالب، دستاوردها 
و نتايِج ماّدی نیز داشته است، اما با اين حال، حّتی اگر اين گونه نیز نبود، چون 
انقالب به اعتالی اســالم در عرصه ی وطنی و جهانی انجامید، بايد انقالب را 
کامیاب قلمداد کنیم و انقالب را به سبِب همین امر، يک »افتخارِ بزرگ« بدانیم.

امام خمینی بر اين باور بود که مردم بايد در مقابِل مشــکالت و دشواری ها، 
صبر بورزند و اســتقامت کنند؛ چنان که امام حسین هر چه که داشت، در 
راهِ اســالم و ارزش های اسالمی، نثار کرد و از مقاومت در برابِر سیِل مصائب 
و تلخی ها، عقب نشــینی ننمود: من     امیــدوارم که خدای متعال، به اين ملّت 
قدرتی بدهد که در مقابِل همه ی »رنج ها« و »مصیبت ها« ايســتادگی کند، 
همان طور که حســین بن علی همه ی داشته هايش را در راهِ »اسالم« فدا 
کرد. ما نیز که شــیعیاِن و محّباِن او هســتیم، بايد اقتدا به او کنیم و هرچه 
داريم، بدهیم، هر چند ما از خود، هیچ نداريم،  و   هرچه داريم از خدای متعال 
اســت و چیزی نداريم که در راهِ او بدهیم، و تنها آنی که از     اوســت، در راهِ او 
می دهیم.2 پس اين که ما طلبکارِ اسالم و انقالب بدانیم و در پِی نفِع بردن از 
حکومِت اسالم و انقالب باشیم و با اين معیار، درباره ی انقالب و کارآمدِی آن 
قضاوت کنیم، منطِق باطلی ســت. انقالب، حّتی اگر هیچ حاصلی جز مشّقت 
و تنگنا نداشــته باشــد، باز هم به اين دلیِل که مقصد، حاکمّیِت ديِن الهی و 
برچیدِن طاغوت هاست، بايد آن را تداوم داده و صحنه ی مبارزه را ترک نکنیم.

نظاِم جمهورِی اسالمی، صورِت امروزين و سیاسی شده ی اسالم است و اسالم، 
در چنین قالب و هیأتی، نمايان و متجلّی شده است. بنابراين، احیای اسالم، 
به معنِی هواداری از اين نظام است، و مخالفت با اين نظام، متضّمِن ضربه زدن 

1. همان؛ ج 18، ص 346، 22 بهمن 1362.
2. همان؛ ج 13، ص 167-168، 13 مهر 1362.
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به کیان و بنیاِن اســالم است. بر اين اساس، همچنان که انبیاء و اولیای الهی، 
جــان ِخود را فدای عّزت و اعتالی ديِن خدا کردند، ما نیز بايد در برابِر نظاِم 
اســالمی، همین رويّه را در پیش گیريم: »حفِظ جمهورِی اســالمی« حّتی 
از »حفِظ اماِم عصر« هم اهّمّیتش بیشــتر اســت؛ برای اين که اماِم عصر هم 
خودش را برای »اسالم« فدا می کند. همه ی انبیاء، برای کلمه ی حّق و برای 
ديِن خدا، مجاهده کردند و خودشــان را فدا کردند. رســوِل اکرم و اهِل بیِت 
معّظِم او، آن همه زحمات و مشــّقات را برای »حفِظ اســالم« متکّفل شدند. 
اسالم، يک »وديعه ی الهی« نزِد مردم است برای تربیِت خودشان و حفظش، 

بر همه، »واجِب عینی« است.1
افزون بر آنچه که نقل شــد، در نوشــته ها و گفته های امام خمینی، به موارِد 
متعّددی ديگری برمی خوريم که به وضوح، نمايانگِر قائل بودِن ايشان به اصالِت 
معنويّات و ترجیِح معنويّات بر ماّديّــات، در صورِت تزاحِم اين دو با يکديگر 

هستند، از جمله:
]1[. »آزادی« و »استقالل« و »ماّديّات« به تنهايی، فراهم کننده ی »سعادِت« 

ملّت نیستند، بلکه اينها »در پناهِ معنويّات«، سعادت بخش هستند.2 
]2[. اسالم، ماّديّات را »به تََبِع معنويّات« قبول دارد؛ يعنی ماّديّات را »به صورِت 

مستقل«، نمی پذيرد، و »اساس« در زندگِی انسان، معنويّات است.3 
]3[. »اعتالء«، وابسته به اين است که ما »ارزش های مکتِب اسالم« را به پیش 
ببريم، اما کســانی خیال می کنند که  اعتالء، وابســته به »سیر شدِن شکم« 
اســت. انسان، هماننِد »حیوان« نیست که در ماّديّات، خالصه شود. بنابراين، 
چون مردِم ما در اثِر انقالِب اسالمی، »مسائِل انسانی« را  مطرح می کنند، »رو 

به اعتالء« در حرکت هستند.4 
1. همان؛ ج  15، ص 364.

2. امام سیدروح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 7، ص 534، 8 خرداد 1358.
3. همان.

4. همان، ج 11، ص 129-130، 5 آذر 1358.



72؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

]4[. اسالم، همان طور که به »جهاِت ماّدی«  توّجه دارد، به »جهاِت معنوی« 
هم توّجه دارد، و البته توّجِه اسالم به جهاِت معنوی، »باالتر« از توّجِه آن به 

جهاِت ماّدی است.1 
]5[. »کارِ مهِم انبیاء« اين است که مردم را به »کمال« برسانند، و سايِر کارها، 
در حکِم »وسیله« است؛ غايت، »کماِل مطلق« است. پس اين طور نیست که 
انبیاء، برای »دنیا« آمده باشــند؛ دنیا، فقط »وسیله« ای برای کمال است نه 
بیشتر، چنان که اهِل دنیا، از اين وسیله در جهِت ضّدکمال، استفاده می کنند.2 
]6[. شما ملِّت عزيز و بزرگوار، همه چیِز خودتان را برای رضای خدای متعال، 
در َطَبِق اخالص نهاديد و اين »مائده ی بزرِگ آســمانی« را به دست آورديد، 
اما »نگهدارِی« اين َمتاع، محتاج به »صبر« و »کوشــش« اســت. شیاطین 
می خواهند شــما را »سســت« کنند و اين َمتاع را که با خوِن شهدا به دست 
آورديد، از شما سلب کنند، و به  بهانه ی »کمبوِد بنزين و نفت و قند و شکر و 
از اين قبیل«، شما را نسبت به حکومِت جمهورِی اسالمی، »دلسرد« کنند، در 
صورتی که اين قبیل شايعه ها و فريب ها، ضربه ای به »شرافِت انسانِی« شماست. 
اين کوردالن گمان کرده اند که  شــما، جوانان و عزيزاِن خود را در راهِ »نفت« 
و »بنزين« داده ايد و به اسالم و میهِن عزيِز خود برای »پُرکردِن شکِم« خود 
خدمت می کنید.  به صدرِ اسالم و مجاهدِت پیغمبِر عظیم الشأن ياراِن بزرگوارِ 
او نظر کنید که با چه »زحمات« و »کمبودها«يی مواجه بودند و چگونه با »نثارِ 
جان و خون«، اسالم را به ثمر رساندند، و با پیروی از آن بزرگواران، »اسالم« 
را تقويت کنید،  و »ترس« به خود راه ندهید که خدای متعال با شماســت.3 
]7[. ملِّت ما همان گونه که نشــان داده انــد، تحّمِل »تماِم کمبودها« را برای 
»حفِظ شرف و آبروی خويش« خواهد نمود. ملِّت مقاوِم ما، از روزِ اّوِل مبارزه اش 

1. همان، ص 219.
2. همان، ج 12، ص 426-425.

3. همان، ج 14، ص 78-77.
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می دانست که با تماِم قدرت ها و ابرقدرت ها، »دست به گريبان« است و بايد بداند 
که امريکا برای شکسِت ما، از تماِم امکاناتش استفاده خواهد نمود، ولی چاره 
چیســت که کوهِ »مصیبت ها« در مقابِل »حیثّیِت اسالمی- ايرانِی« ما، چون 
کاهی است و مردم ما بايد خود را آماده ی اين »درگیرِی حسینی« تا پیروزِی 
کامل بنمايند، که »مرِگ سرخ«، به مراتب بهتر از »زندگِی سیاه« است. و ما امروز 
به انتظارِ »شهادت« نشسته ايم تا فردا، فرزندان مان در مقابِل »کفِر جهانی«، 
با سرافرازی بايستند و بارِ مسئولّیِت »استقالِل واقعی« را در تمامِی ابعادش، 
به دوش ِکشند و با افتخار، پیاِم »رهايِی مستضعفین« را در جهان َسر دهند.1 
]8[. انقالب در راهِ »هدِف الهی« و »اســتقرارِ حکومِت اهلل«، همان است که 
انبیای عظام در راهِ آن، »فداکاری ها« نمودند و پیامبِر عظیم الشــأِن اسالم تا 
آخريِن لحظاِت زندگِی پُربرکِت خود، در راهِ آن با همه ی توان، »فداکاری« و 
»ايثار« فرمود، و اماماِن بزرگوارِ اسالم، هرچه داشتند نثارِ آن کردند. ما نیز که 
خود را پیروِ آنان و اّمِت محّمد می دانیم بايد اقتدا به آنان نموده و در َسبیِل 

حّق، »مشکالت« را با »صبِر انقالبی«، تحّمل نمايیم.2 
]9[. مردِم انقالبِی ما بايد بدانند که برای »حفِظ اسالم و انقالب«، الزم است از 
خود، »صبر و بردبارِی انقالبی« نشان دهند؛ چون »هدِف بزرگ«، دشواری ها 
و گرفتاری هــای بزرگ نیز به دنبال دارد. »طبقاِت محروم و زجرکشــیده ی 
انقالب«، به اندازه ی پیامبراِن عظیم الشــأن و پیغمبِر اسالم در طوِل زندگی، 
به خصوص سیزده سال قبل از هجرت، »رنج« و »زحمت« متحّمل نشده اند؛ 
ولی چون هدِف آنان بزرگ بود، با روی ُگشاده، تحّمل کردند. و »هدِف انقالِب 
ما«، همان »هدِف پیامبِر عظیم الشــأن« اســت. پس بايد با »صبر و تحّمِل 

انقالبی« به پیش حرکت کنیم تا عدِل الهی و اسالِم عزيز گسترش يابد.3 

1. همان، ص 408، 16 خرداد 1360.
2. همان، ج 15، ص 63.
3. همان، ج 16، ص 45.
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]10[. ملِّت عزيز بدانند که »اســتقامت«، آنچنان اهمّیــِت ويژه دارد که از 
پیامبِر اســالم منقول است که فرموده اســت آيه ی »َفاْسَتِقْم َكما اِمْرَت َو َمْن 
تاَب َمَعَك«،1 مــرا پیر کرد. ما نیز که افتخارِ پیروِی آن حضرت را داريم، بايد 
در »حفِظ اســالم و نظاِم جمهورِی اسالمی«، استقامت کنیم و مشکالت را با 

»استقامِت انقالبی«، رفع نمايیم.2 
]11[. اگر جهان خواران بخواهند در مقابِل »ديِن ما« بايســتند، ما در مقابِل 
همــه ی »دنیای آنان« خواهیم ايســتاد و تــا »نابودِی تماِم آنــان«، از پای 
نخواهیم نشست؛ يا همه »آزاد« می شويم يا به آزادِی بزرگ تر که »شهادت« 

است، می رسیم.3 
]12[. کسی مّدعِی آن نیست که طبقاِت محروم و ضعیف، در »تنگنای مسائِل 
اقتصادی« نیســتند، ولی آن چیزی که مردم ما، »فراتــر از ماّديّات«، به آن  
فکر می کنند، »حفِظ اسالم و اصوِل انقالب« است. مردِم ايران ثابت کرده اند 
که تحّمِل »گرســنگی و تشــنگی« را دارند، ولی تحّمل ِ »شکسِت انقالب و 
اصوِل آن« را هرگز نخواهند داشــت. ملِّت شــريِف ايران، همیشه در مقابِل 
»شديدترين حمالِت تمامِی جهاِن کفر بر ضّد اصوِل انقالِب خويش«، مقاومت 
کرده است.  ملِّت عزيِز ما که »مبارزاِن حقیقی و راستیِن ارزش های اسالمی« 

هستند، به خوبی دريافته اند که »مبارزه«، با »رفاه طلبی«، سازگار نیست.4 
]13[. بايد برنامه ريزی در جهِت »رفاهِ متناسب با وضِع عاّمه ی مردم«، توأم با 

»حفِظ شعائر و ارزش های اسالمی« باشد.5
]14[. غرب، تصّور کرده اســت از اين که به »حِصر اقتصادی« اشاره کند، ما 

1. هود: 112
2. امام سیدروح اهلل موسوی خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 16، ص 49.

3. همان، ج 20، ص 325، 6 مرداد 1366.
4. همان، ج 21، ص 85-86، 29 تیر 1367.

5. همان، ص 158، 11 مهر 1367.



اسالمی؞75 انقالبو کامیابیو ِو ااکا اوالقا ایدو تللو

از اجرای حکِم خدای متعال درباره ی وجوِب قتِل ســلمان رشــدِی مرتد و 
ناشــريِن کتاِب ضّداخالقی و ضّددينی او، صرف نظر می کنیم. البته »ترِس« 
من اين است که تحلیل گراِن امروز، ده ساِل ديگر بر ُکرسِی قضاوت بنشینند 
و بگويند چون بیاِن حکِم خدا، آثار و تبعاتی داشــته اســت و غرب بر ضّد ما 
موضع گرفته، پس بايد خامی نکنیم و از کنارِ اهانت کنندگان به مقاِم مقّدِس 

پیامبر بگذريم.1 
]15[. انقالِب ما، »محدود به ايران« نیست، بلکه اين انقالِب، »نقطه ی شروِع 
انقالِب بزرِگ جهاِن اســالم به پرچــم دارِی حضرِت حّجت« - ارواحنا فداه - 
است. بنابراين، اگر »مســائِل اقتصادی و ماّدی«، حّتی لحظه ای مسئوالن را 
از وظیفــه ای که بر عهده دارند، منصرف کنــد، »خطری بزرگ« و »خیانتی 
ســهمگین« را به دنبال دارد. آری، بايد دولت، تماِم تــواِن خود را در اداره ی 
هر چه بهتِر صرف بنمايد، ولی اين امر نبايد آنها را از »هدِف عظیِم انقالب« 
که »ايجاِد حکومِت جهانِی اسالم« است، منصرف کند. مردِم عزيِز ايران بايد 
سعی کنند که »سختی ها« و »فشارها« را برای کسِب رضای خديای متعال، 
پذيرا گردند، تا مســئوالن بتوانند به »وظیفه ی اساسی« شان که »نشِر اسالم 
در جهان« اســت، بپردازند. مردِم عزيِز ما، در »سختی« هستند و »گرانی« و 
»کمبود«، بر طبقه ی مستضعف، فشار می آورد، ولی »پُشت کردن به فرهنِگ 
دنیــای امروز«، و »پايه ريزِی فرهنگِی جديد بر مبنای اســالم در جهان«، و 
»برخورِد قاطِع اســالمی با امريکا«، تبعاتی از قبیِل »فشــار« و »سختی« و 

»شهادت« و »گرسنگی« را به دنبال دارد.2 
]16[. از مسئوالن می خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز، جز خدای متعال 
نترسند و کمرها را ببندند و دست از »مبارزه و جهاد بر ضّد فساد سرمايه دارِی 
غرب«  نِکشــند که ما هنوز در قدم های اّوِل »مبارزه ی جهانی بر ضّد غرب« 

1. همان، ص 290-292، 3 اسفند 1367.
2. همان، ص 327، 2 فروردين 1368.
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هســتیم. مگر بیش از اين اســت که ما به ظاهر، از جهان خواران »شکست« 
می خوريم و »نابود« می شــويم؟! مگر بیش از اين اســت که ما را در دنیا به 
»خشــونت« و »تحّجر« معرفی می کنند؟!  بگذار »دنیای پَسِت ماّديّت« با ما 

چنین کند، ولی ما به »وظیفه ی اسالمِی« خود عمل کنیم.1 
]17[. اگر ما با دسِت جنايت کارِ امريکا، »از صفحه ی روزگار محو شويم« و با 
خوِن سرخ، »شرافتمندانه« با خدای خويش مالقات کنیم، بهتر از آن است که 
در زيِر پرچِم غرب، »زندگِی اشرافی و مرفه« داشته باشیم. اين، سیره و طريقه ی 
انبیای عظام و ائمه  و بزرگاِن دين بوده اســت و ما بايد از آن تبعّیت کنیم.2 
و در نهايــت اين که بايد ســّنِت امتحان و ابتالء را نیــز در نظر گرفت و در 

چارچوِب آن، به واقعّیت های تلخ و دشواری ها نگريست:
َقْبِلُکْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذیَن  الَّ َمَثُل  َیْأِتُکْم  َّا  َوَل ه ی  نَّ ْلجَ َتْدُخُلوا ا َأْن  َحِسْبُتْ  َأْم 

َمَت  َمَعُه  آَمُنوا  ِذیَن  َوالَّ ُسوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّ  َوُزْلِزُلوا  اُء  رَّ َوالضَّ اْلَبْأَساُء   ُ ْتُ َمسَّ
3 ِ اللّٰ ُر  َنْ

آيا پنداشتید که داخِل بهشت می  شويد و حال آن که هنوز مانندِ 
آنچه بر ]سرِ[ پیشینیاِن شما آمد، بر ]سرِ[ شما نیامده است؟! 
آنان دچارِ سختی و زيان شدند و به ]هول و[ تکان درآمدند، 

تا جايی که پیامبر ]خدا[ و کسانی که با وی ايمان آورده بودند، 
گفتند: پیروزِی خدا کی خواهد بود؟!

ِمْنُکْم  َجاَهُدوا  ِذیَن  الَّ  ُ اللّٰ َیْعَلِ  َّا  َوَل ه ی  نَّ ْلجَ َتْدُخُلوا ا َأْن  َحِسْبُتْ  َأْم 
اِبِریَن4 الصَّ َوَیْعَلَ 

آيا پنداشتید که داخِل بهشت می  شويد بی آن که خداوند، 
جهادگران و شکیباياِن شما را معلوم بدارد؟!

1. همان، ص 327-328، 2 فروردين 1368.
2. همان، ص 440، 14 خرداد 1368.

3. بقره: 214.
4. آل  عمران، 142



فصل دوم:
اکمیایِب  رهرِب انقال ب  اثباِت  قواعِد  

در نقِش هدایت گـــری





عهِد ما بشکست صدبار و هزار
عهِد تو چون کوه، ثابْت برقرار
عهِد ما کاه و به هر بادْی زبون
عهِد تو کوه و زِ صد ُکه هم فزون
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر دّوم؛ بیت های 2496-2495(

برخی رهبِر انقالب را به فرار از پاسخ گويی با وجوِد گستره ی فراگیِر قدرتش، 
متهم ســاخته و در اين باره، از فســادهای فراوان در ساختارِ حاکمّیت که به 
دلیِل فقداِن نظارت و پاســخ گويی پديد آمده اند، سخن می گويند. بعضی از 

پیش فرض های اين اِشکال، عبارتند از: 
]1[. هیچ کس، فراتر از قانون نیست؛ 

]2[. میاِن گستره ی قدرت و گستره ی پاسخ گويی، تناسِب مستقیم وجود دارد؛ 
]3[. در سه دهه ی گذشته، رهبِر انقالب در باالترين سطِح قدرت قرار داشته 

و همه ی امکاناِت کشور در اختیارش بوده است؛ 
]4[. و وضِع نامطلوِب امروزِ کشور، محصوِل سیاست های اوست.
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اين که بســیاری تصّور می کنند که بايد »رهبِر انقالب«، درباره ی نابســامانِی 
وضِع اقتصادی، پاسخگو باشد و اگر خطايی صورت گرفته، از جانِب ايشان بوده 
است، »طبیعی« به نظر نمی رسد، چون مشخص است که تنش ها و تکانه های 
اقتصــادِی اخیر که زندگِی معیشــتِی مردم را دســتخوِش تالطم کرده، به 
سیاست های اقتصادِی »برون گرا« و »ِگره خورده به رونِد مذاکرات با دولت های 
بدعهِد غربی« بازمی گردد، و کسانی بايد پاسخگو و در معرِض مؤاخذه باشند 
که چندين سال، ظرفّیت ها و استعدادهای درونِی کشور را معّطل و معّوق نگاه 
داشــتند و تنها، به فرجاِم مذاکراِت زبانی و توافقاِت کاغذی چشــم دوختند. 
جالب است که هر چند رهبِر انقالب، از آغاز، اصِل اين فکر و رويّه را تخطئه و 
مالمت نمود و همواره بر استفاده از »استعدادها و بضاعت های بومی و وطنی« 
تکیه کرد و تصريح نمود که به آينده ی مذاکرات، »خوشبین« نیست، اما اکنون 
نه داعیه داران و بانیاِن اين فکِر غلط، بلکه ايشان بايد بر جايگاهِ سئوال شونده 
بنشیند و پاسخگوی وضِع ناخوشــاينِد کنونی باشد. به بیاِن ديگر، تهاجم ها 
به صورتی طراحی شــده که »تمرکزيافته« اســت، نه »توزيع شده«. دشمن 
به درستی دريافته که عمده ترين و اصلی ترين سد و مانعی که برابِر رونِد نفوذ 
و براندازی قرار داشته و دارد، رهبِر انقالب است و حضورِ او در قدرِت سیاسی، 
همواره تماِم نقشــه هايش را همچون نقِش بر آب کرده است. از اين رو، امروز 
می کوشد به هر حربه و حیله ای متوّســل شود تا »اعتبار« و »وجاهِت« وی 
را در میاِن مردم، متزلزل ســازد و مردم را به تدريج، »در برابِر« وی قرار دهد. 
برداشــِت دشمن اين اســت که اگر »موقعّیت« و »منزلِت« رهبِر انقالب، در 
میان ِمردم تضعیف و رقیق شود، وی قدرِت کنونی اش را از دست خواهد داد 
و به اين واســطه می توان وی را از مناسبات و معادالِت تعیین کننده کنار زد.

اين در حالی ست که وجوِد رهبِر انقالب، نعمِت عظیمی است که متأّسفانه ی 
ما قدرداِن آن نیســتیم و به جای تبعّیت و تمکین، اصرار داريم که ايشان، به 
نظرات و تحلیل هــای ناقص و ناپُخته ی ما گردن بنهد. چنان که بزرگاِن اهِل 
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معنا گفته اند، ما نه فقط از تدابیِر حکیمانه ی ايشان بهره مند هستیم، بلکه افزون 
بر اين، کماالِت معنوی و اخالِص ايشــان در مرتبه ای قرار دارد که وجودش، 
منشــأ فیض و رحمِت الهی و مايه ی دفِع شــرور و باليای فراوان شده است:

اْلَفَناَء  اْلَقْرَیه ی  َعِن  اْلَواِحِد  ِباْلُْؤِمِن  َلَیْدَفُع   َ اللَّ ِإنَّ 
همانا خدا، به واسطه ی يک مؤمن، نابودی را از يک 

قريه برمي دارد.
سلسله قواعدی که نگارنده در اين فصل، برای اثباِت کامیابِی رهبِر انقالب در 

نقِش هدايت گری ارائه کرده است، عبارتند از:
]1[. قاعده ی بی اعتنايِی ذهنی به القائاِت دشمن ساخته ی واقعّیت گريز،

]2[. قاعده ی تمايز میاِن مديريِّت انقالب و مديريِّت اجرايّیات،
]3[. قاعده ی لزوِم حاکمّیِت ولیّ فقیه برای اقلّی و غیرعلنی شدِن فساد، نه زواِل آن،

]4[. قاعده ی لزوِم حاکمّیِت ولیّ فقیه برای اصالِح جامعه، نه کفايِت آن،
]5[. قاعده ی مصلحِت پیروِی ولیّ فقیه از انتخاِب قانونِی مردم،

]6[. قاعده ی مطالعه ی عینِی کارنامه ی رهبِر انقالب به جای ذهنّیت زدگی،
]7[. قاعده ی اعتماد به ولیّ فقیه به مثابِه حکیِم ربّانی.

1- قاعده ی بی اعتنایِی ذهنی به القائاِت دشمن ساخته ی واقعّیت گریز
بخشــی از مسأله، ناظر به »تصويرســازی های منفی و مبالغه آمیز« درباره ی 
مفاســِد حاکمّیتی اســت که با »واقعّیت«، همخوانی ندارند. در فلسفه ی ما 
گفته شــده که »واقعّیت«، همان اســت که معرفت بــدان تعلّق می گیرد و 
متعلَِّق شناخت اســت. به بیاِن ديگر، واقعّیت، امِر »شناخته« است و انسان، 
»شناســنده«. از ســوی ديگر، »حقیقت«، وصِف شناخِت انسان است؛ يعنی 
شناخِت انسان، گاهی مطابق با واقعّیت است و گاهی چنین نیست. در صورِت 
نخست، شناخت را »حقیقی« و »صادق« می خوانند و در صورِت دّوم، »باطل« 
و »کاذب«. از آنجا که انســان در زندگِی روزمــره ی خويش، همواره درگیِر 
شــناختن است و از شناختن، گريزی ندارد، شــناخت به عنواِن يک فعالّیِت 
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انسانی، خودش مســأله ای مهم و تعیین کننده انگاشته شده است که به  هر 
حال، انســان بايد موضِع خود را درباره ی آن، مشخص کند. در جهاِن معاصر 
که به تسخیر و تصّرِف رسانه های پیچیده و مهارنشدنی درآمده است، مسأله ی 
شناخت، دچارِ ِگره ها و چالش های بسیار بیشتری شده است. اکنون وضع به 
گونه ای است که انسان، بخِش عمده ای از شناخت های خود را »به واسطه« ی 
رسانه های و »از منظِر« رسانه ها به دست می آورد و چه بسا، در کمتر امری ست 
که شناخِت مســتقیم و بی واسطه، برای او ممکن باشد. بنابراين، رسانه ها به 
دلیِل وســعت و فراگیری شــان، به حائل و عايقی میاِن انسان و واقعّیت های 
بیرونی و عینی تبديل شــده اند. در اينجاست که مسأله ی شناخت، اهّمّیِت 
دوچندانی می يابد و دســتخوِش ابهامات و اشکاالِت تودرتو و گیج کننده ای 
می شــود که در دوره ی تاريخِی پیش از اين، ســابقه نداشته است. رسانه ها، 
»ُصنِع انسانی »اند و به »جهاِن وضعی« تعلّق دارند، نه »جهاِن طبعی«. جهاِن 
انسانی، سرشــار از »برساخته ها«ست و »رســانه« نیز از اين جمله است، با 
اين خصوصّیت که برخالِف بســیاری از برساخته های انسانی، رسانه همچون 
برساخته ای که قادر به »ساختن« و »بازساختن« نیز هست و اين گونه نیست 
که در برابِر انسان، همواره معلول و منفعل باشد و به رنِگ خواسته ها و امیاِل 
انسان درآيد، بلکه بسیار اتّفاق می افتد که ذائقه ی انسان را می سازد و عاليِق 
او را رنگ آمیزی می کند. به عبارِت ديگر، رسانه را نبايد شئ محض انگاشت که 
فاقِد قدرِت تحمیل گری نسبت به انسان است، بلکه رسانه، از قدرِت فاعلّیت 
ر و راِم خود  برخوردار اســت و می تواند ذهِن خاّلق و عظیِم انســان را ُمسخَّ
کند. آری، ذهِن انســان می تواند از چنگاِل القائاِت رسانه بگريزد و تسلیِم آن 
نشــود، اما سخن بر ســِر قدرِت الزم آورِ رسانه است، نه مجبور و مقهور بودِن 
انسان به طورِ مطلق. رسانه به عنواِن يک برساخته ی انسانی، برای آن است که 
واقعّیت را در برابِر ديدگاِن انســان قرار دهد و حاکی از امِر واقع باشــد؛ قصد 
و غرِض رســانه، رساندِن تصويری از واقعّیت به انســان است، اما همواره به 
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چنین فلسفه ای پايبند نیست. از اين رو، آنچه که رسانه منتقل می کند، گاهی 
»برســاخته« است و نه »امِر واقع«، و اين بدان معنی ست که مضموِن رسانه، 
»برساخته ی برساخته« است، يا به زباِن ساده تر، »ناواقعّیت«. به اين ترتیب، 
حاصِل تماِس انسان با رســانه، به شکل گیرِی شناختی می انجامد که هرگز، 
»حقیقت« نیســت. و هر اندازه که رسانه ها، قوی تر و گستره تر باشند، بیشتر 
می توانند میاِن »انســان« و »واقعّیت«، فاصله افکنند و »حقیقت« را مهجور 
و منــزوی گردانند. در زمانه ی ما، چنین نســبتی میاِن »ذهن« و »عین« و 
»شناسا« و »شناخته« برقرار شده است. رسانه های نوپديد، سالطیِن مقتدر و 
د هستند که عناِن همه چیز را در دست گرفته و تقديرنگاری  مسلِّط عالَِم تجدُّ
می کنند. بســیار ساده انديشی و خامی ست اگر تصّور کنیم که امروز می توان 
رسانه ها را به اشــیايی فروبکاهیم که در سايه ی اراده ی خودمدارانه ی انسان 
به َسرمی برند و مستقل از انسان، هیچ کاره و حاشیه نشین هستند. جنگ و نزاِع 
کنونی، میاِن رسانه هاست و اين رســانه ها هستند که ذهنّیت ها و انديشه ها 
را صورت بنــدی می کنند و عالَم و آدم را تغییر می دهند. انســاِن معاصر در 
برابِر رسانه، سخت دچارِ انفعال و خودباختگی شده و نتوانسته مرزهای میاِن 
»واقعّیت« و »ناواقعّیت« و »حقیقت« و »دروغ« را از يکديگر بازشناسد. رسانه 
توانســته در ذهِن مخاطباِن خويش، »واقعّیت« را بر جای »توّهم« بنشاند و 
»توّهم« را بر جای »واقعّیت«. انساِن معاصر، گیج و گنگ، به نظاره می کند تا 
از دريچه ی رسانه ها، واقعّیت را بشناسد، اما در نهايت، يا گرفتارِ توّهم می شود 
و ناواقعّیت را واقعّیت می شــمارد، يا اگر آنچنان هم پذيرا و منفعل نباشد، در 
د، جهاِن دوگانگی ها  مرداِب سرگشتگی و حیرانی فرومی رود. آری، جهاِن متجدُّ
و تضادهايی که گويا امکاِن شناخت را از انسان سلب می کنند و »حقیقت« را 
به تبعید می فرستند. اين سخِن مفّصل بدان سبب بود که تأکید شود در جهاِن 
غلبه ی رسانه های نوپديد، ما نبايد ذهِن خود را »منفعالنه« و »فرودستانه« در 
اختیارِ رسانه هايی قرار دهیم که به دلیِل وابستگی به اياالِت متحده ی امريکا و 
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سرمايه ساالرِن صهیونیست، می خواهند انقالب را با ابزارِ رسانه، به زانو درآورند 
و بدنه ی اجتماعی اش را تخريب کنند. امروز در مقاِم مواجهه با اين مجراهای 
اغفال و اضالل، مــا بايد »قدرِت عقلی« و »قّوه ی نقــادِی« خود را حداکثر 
ســازيم تا در اثِر اين بازی های دروغین، انقالب را از دســت ندهیم. واقعّیت، 
به نفِع ماســت، اما مشروط به اين که القائاِت رســانه ای دشمن را بر واقعّیت 
ترجیح ندهیم و واقعّیت را از دريچه ی رســانه های جبهه ی دشــمن نبینیم.

دشمن به دنباِل آن است که به واسطه ی »سیاه نمايی«، میاِن مردم و حاکمّیت، 
شکاف و فاصله ايجاد کند و اين تلّقی را در ذهِن آنها جاگیر سازد که انقالِب 
اسالمی، برخالِف تماِم آرمان هايش، دچارِ بزرگ ترين و بیشترين فسادها شده 
و به جز ظاهر و پوســته ای از ارزش ها، چیزی باقی نمانده است. و از آنجاکه 
روحّیه ی تعمیم دهی در مردم وجود دارد، آنها نیز با مشــاهده ی فساِد برخی 
از کارگــزاراِن حکومتی، آن را امری »فراگیر« و »مطلق« و »اکثری« قلمداد 
می کنند: »انتقاد« و »تذّکر« نسبت به مسئوالن و نهادهای حاکمّیتی، خوب 
و الزم است، اّما نبايد مشــکالت را »بزرگ نمايی« کنیم و »تعمیم« بدهیم؛ 
زيرا »مبالغه« و »سیاه نمايی«، نه تنها واقعی نیست، بلکه موجِب سرخوردگی 
ياِس جوانان می شــود.1 اما اين تصاوير، برساخته ی رسانه های معارض است، 
و از واقعّیت، حکايت نمی کند. در نظاِم اســالمی، فســاد وجود دارد و کسی 
نمی تواند ادعا کند که همگان، صالح و مقّدس و منّزه از خطا و لغزش هستند، 
ولی از سوی ديگر، چنین نیست که فساد، شايع شده باشد و اغلِب مديران و 

مسئوالن، دسِت تعّدی به بیت المال دراز کرده باشند:

که به بوی روز، بیرون آمدستصبِح کاذب، کاروان ها را َزدست 
کو دهد بس کاروان ها را به باد2صبِح کاذب، َخلق را رهبر مباد

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردمِ قم، 19 دی 1396.
2. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم، بیت های 1977-1977.
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امام خمینی، در عیِن اين که وجوِد مديراِن فاســد را در نظاِم اســالمی، انکار 
نمی کند، اما معتقد است که غالِب مديراِن نظام، صالح هستند: »آنها که مشغوِل 
کارند، انسان های مخلصی هستند، البته ممکن است داخِل آنها، افراِد بدی هم 
باشند.«1 همچنین رهبِر انقالب تصريح کرد که بی گمان، مديراِن درستکار و 
صالح و خدمتگزار، »اکثريِّت کارگزاران« را تشــکیل می دهند.2 ايشان معتقد 
است که در کشور، فساد وجود دارد، اما وجوِد فساد، امری »موردی« است نه 
»ساختاری« و »نهادينه شده«. فساِد ساختاری در دوره ی طاغوت وجود داشت، 
چون نظاِم سیاسی »به طورِ طبیعی«، فسادآور و فسادپرور بود، در حالی که امروز، 
اين گونه نیســت.3 امروز يکی از مهم ترين تدابیِر دشمناِن ما، »شايعه پراکنی« 
است. از آنجا که افکارِ عمومِی مردم، مايه ی اقتدارِ ملّی است، تالش می کنند با 
شايعه پراکنی، آن را بی ثبات و سست کنند. مردم بايد اّوالً شايعه های دشمن را 
»اشاعه« ندهند، يعنی نبايد حرِف بی مبنايی را که می شنويم، »نقل« کنیم، چون 
اين همان کاری است که دشمن می خواهد؛ ثانیاً تا هنگامی که سنِد صحیحی در 
میان نباشد، نبايد شايعه های پراکنده شده به وسیله ی دشمن را »باور« کنیم.4

چنین نیست که رهبِر انقالب، اصِل وجوِد تنگناها و نقص ها را انکار کند يا آنها 
را به طورِ کلّی به دشــمِن بیرونی نسبت دهد، چنان که تصريح ايشان تصريح 
کرده است که »دشمِن خارجی« وجود دارد، اّما اين امر نبايد موجب شود که 
از »ضعف های داخلِی« خودمان غافل شويم؛ چون ما نیز دچارِ »نارسايی ها« 
و »نابســامانی ها«يی در کارِ خويش هستیم. و از آنجاکه مگس، بر روی زخم 
می نشیند، بايد از به وجود آمدِن زخم جلوگیری کرد يا اگر به وجود آمد، بايد 
آن را عالج کرد. به بیاِن ديگر، چنانچه ما مشــکل و معضِل داخلی نداشــته 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج  19، ص 304، 9 تیر 1364.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در فرماِن هشت مادّه اِی مبارزه با مفاسدِ اقتصادی، 10 ارديبهشت 1380.

3. همو؛ در ديدارِ دانشجويان، 17 خرداد 1396.
4. همو؛ در ديدارِ مردم، 19 دی 1396.
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باشــیم، از دشمِن بیرونی، کاری ســاخته نخواهد بود.1 از سوی ديگر، ايشان 
حّتی خود را از صحنه برکنار نمی داند و به صراحت می گويد بنده ی حقیر، هم 
»قصور« دارم، و هم »تقصیر«.2 اما با اين حال، ايشان می گويد آينده ی کشور 
در نگاه بنده، »خیلی روشــن« است؛ بنده می دانم که »خدای متعال«، اراده 
فرموده اســت که اين ملّت را به »متعالی ترين درجات« برســاند و بدانید که 
ان شاءاهلل، ملِّت ايران به برکِت اسالم و نظاِم اسالمی، بدوِن ترديد به عالی ترين 
درجات خواهد رســید. و بدانید که توطئه ی دشــمن، »هیچ اثری« نخواهد 

داشت و به معنای واقعِی کلمه، دشمن، هیچ غلطی نخواهد توانست بکند.3
اين برداشــت که انقالب، از خودش تهی شده و به بیراهه افتاده و جز صورت 
و پوسته ای ظاهری و بی خاصّیت از انقالب، چیزی از آن باقی نمانده است، به 
زبان های مختلف به مردم القاء می شــود تا موجی از حِس ناامیدی نسبت به 
آينده ی انقالب، در مردم پديد آيد. آری، همه ی هدف های انقالب، محَقق نشده 
است، و در برخی عرصه ها، شتاِب حرکِت انقالب، کم بوده و پیشرفِت چندانی 
نداشته ايم، اما درباره ی يک انقالِب اجتماعی، اين گونه نبايد اظهارِ نظر کرد، چون:

]1[. شــتاِب حرکِت تکاملِی انقالب، به »اراده« و »انتخاِب« خوِد ما بستگی 
داشته و دارد، و اگر خلل و نقصی وجود دارد، ريشه اش به خوِد »ما« بازمی گردد. 
اصِل انقالب، ســاخته ی خوِد »ما« بود و حال و آينده ی آن نیز، وابســته به 
خواســت و اراده ی خوِد »ما«ست. به اين ترتیب، توانستن ها و نتوانستن های 

»انقالب«، در واقع، توانستن ها و نتوانستن های خوِد »ما«ست:

اختیارِ خويش را، يک سو نهی؟!1بـر درخـِت جبـر، تا کی بَرجهـی

1. همان.

2. همان.

3. همان.
1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیِت 1394.
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]2[. بنا نبوده که انقالب در طوِل »چهار دهه«، به »همه ی هدف ها«ی خود 
دســت يابد و آرمان هايش را در جامعه، محَقق ســازد. انقالب، يک حرکِت 
»تدريجی« اســت که محتاِج عبور از دوره های تاريخی ست، هر چند در هر 
مرحله و در هر گام نیز، پاره ای از فتوحات و کامیابی هايش، نمايان می شــود. 
انقالب در واکنش به روندی شــکل گرفت که دســِت کم به عنواِن زمینه ی 
قريب، »پنجاه سال« به طول انجامیده بود، حال آن که اکنون، تازه انقالب به 

»چهل سالگِی« خويش پانهاده است:

لعل يابد رنگ و رَخشانی و تـاب  1سـال هـا بايـد که انـدر آفتــاب

]3[. بايد »برآينِد حرکت ها« را در نظر گرفت و افت وخیزها و فرازونشــیب ها 
و شتاب هاوُکندی ها را »در کنارِ يکديگر« و پس از »جمِع جبری« نگريست، 
نه اين که تنها »يک شاخص« يا »يک مقطِع تاريخی« را مالِک قضاوت فرض 
کــرد و همه ی واقعّیت هــا را »با هم« و به صورِت يــک »کّل« قلمداد نکرد. 
اگــر در اين چارچوب به »نقص ها« و »کمال ها« بنگريم، درخواهیم يافت که 
کارنامه ی انقالب، بســیار درخشان و شايسته ی دفاِع قاطع و مفتخرانه است. 
برای مثال، اين همه که از فســادهای مديريتی ســخن گفته می شود و اين 
برداشــِت مسموم و غلط القاء می شــود که انقالب، دچارِ »فساِد ساختاری« 
شــده است، شاهد و مرجعی جز اين که »تعدادی از مديران«، گرفتارِ فساد و 
ِِّد آن »اّدعا« نیست.  انحراف شــده اند، ندارد، در حالی که اين »واقعّیت«، مؤي
رهبــِر انقالب، در اين باره می گويد بعضی ها درباره ی فســاد، به گونه ای حرف 
می زنند که گويا، همه ی مديران و نهادها دچارِ فســاد شــده اند، در حالی که 
اين طور نیســت؛ چون فقط »تعداِد کمی« فاسدند و اين همه مدير و کارگزارِ 
مؤمن و پاک دســت در سرتاسِر کشور و در همه ِی دستگا ه ها وجود دارند که 

1. همان؛ دفترِ اوّل؛ بیِت 2592.
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زحمت می ِکشند. پس وجوِد »فساِد ساختاری«، واقعّیت ندارد.1 اگر در میاِن 
»چندين هزار مدير و کارگزار«، »صد مدير و کارگزارِ فاســد« وجود داشــته 
باشند، اين وضع، داللتی بر »فساِد ساختاری« ندارد، بلکه برعکس، مواجهه ی 
قانونی با آنها و رسوا و طرد شدن شان، نشان می  دهد که اين قبیل اختالالت 
و فســادها، »موردی« و »خالِف قاعده« هستند، نه ناشی از حاکمّیِت فساد 
بر ســاختارهای نظام. در جايی که فساد، ماهّیِت ساختاری پیدا کرده باشد، 
يا توجیه می شــود، يا پنهان نگاه داشــته می شود، يا هیچ دسِت پاکی وجود 
ندارد که با آن برخورد کند. در نظاِم جمهورِی اسالمی، چنین وضعی به وجود 
نیامده اســت. در مقايســه با کلّّیِت نهادهای انقالب و مسئوالن، به قطع بايد 
گفت فســاد در نظاِم اســالمی، »موردی« و »اقلّی«  است، نه »ساختاری« و 
»اکثری«. بنابراين، ريشه ی مشکل در تعمیم دهی ها و کلّی نگری های عوامانه، 
مبالغه ورزی ها و برجسته سازی های خائنانه، و سیاه نمايی ها و لجن پراکنی های 
ســاده لوحانه است. امروز مسأله اين است که به واسطه ی حجِم بسیار متراکم 
و غالِب القائات و تحمیالِت رسانه ای جبهه ی انبوهِ دشمن، میاِن »ذهِن ما« و 

»واقعّیت های انقالب«، فاصله افتاده است.
بر اين اساس، رهبِر انقالب معتقد است که »انقالب، در حاِل پیشرفت است« 
و تصريح می کند که از روی »اّطالع«، بر اين باور اســت که کشــور در حاِل 
»حرکت به ســوی آرمان های انقالبی« است، هر چند ممکن است حرکتش 
»به آن سرعت و شــتابی که نیاز است«، نباشد. مّدعای ايشان اين است که 
انقالب در »زمینه های گوناگون«، »پیشرفت« کرده است، حّتی در »زمینه های 
معنوی«؛ چنان کــه با وجوِد انبوهِ »ُمِضاّلِت الفَِتــن« در فضای مجازی و در 
ماهواره ها )که جوان در معرِض همه ی اينهاســت(، اين همه جوان های مؤمن 
در راه پیمايِی اربعین، اعتکاف، نمازجماعت های دانشگاه ها، و جلساِت ماه های 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.



 داوفلری؞89 ر کروانقالبارنقاو کامیابیو ِو ااکا تللاودقا ایدو

رمضان  و محّرم و صفر حضور دارند. از جمله، جلساِت ماه های رمضان  و محّرم 
و صفِر امسال نسبِت به ساِل گذشته، »پیشرفِت حیرت آور« داشته است.1 

در قرآِن کريم آمده است:
َة  ُسنَّ رًیا  َنِ َواَل  ا  َوِلیًّ ُدوَن  َيجِ اَل  ُثَّ  ْدَباَر  اْلَ ُوا  َلَولَّ َكَفُروا  ِذیَن  الَّ َقاَتَلُکُم  َوَلْو 

َتْبِدیاًل2  ِ اللَّ ِة  ِلُسنَّ َد  َتجِ َوَلْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْت  َقْد  ِتي  الَّ  ِ اللَّ
و اگر کسانی که کافر شدند، به جنگ با شما برخیزند، به قطع، 
پشت  خواهند کرد و ديگر يار و ياوری نخواهند يافت. سنِّت 

الهی از پیش، همین بوده و در سنِّت الهی، هرگز تغییری 
نخواهی يافت.

رهبِر انقالب با استناد به اين آيه می گويد چون ما در حاِل جنگ و مجاهدت و 
مبارزه و تالش هستیم، به حتم، دشمِن کافر، مجبور به عقب نشینی است و ما 
»به قطع، دشــمن را در اين مرحله و در همه ی مراحِل بعدی، به توفیِق الهی، 
شکســت می دهیم«.3 دشمن های امروز، آمريکا، اسرائیل و مرتجعاِن منطقه، 
همه از روزِ اّوِل انقالب بوده اند و چیزی اضافه نشده است، بلکه آن کسانی که 
قبل از اينها حاکم بودند، از اينها قوی تر بودند، اما نتوانستند انقالب را ساقط 
بکننــد، درحالی که انقــالب در آن روز، يک نهاِل نوپا و تازه ای بود.4 ايشــان 
»بااطمینان« می گويد که انقالب، همچنان که از مراحِل سخِت ديگر گذشته 
اســت، از اين مراحل نیز که از آنها »آســان تر« است، إن شاءاهلل »به راحتی« 
خواهد گذشت.5 ايشان نقل می کند که امام خمینی)رضوان  اهلل تعالی علیه( 

1. همو؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 15 شهريور 1397.
2. فتح: 22- 23.

3. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 15 شهريور 1397.
4. همان.

5. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.
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به ايشان گفتند که می بیند دسِت قدرتی، باالی سِر اين نظام است، و آن گاه 
می افزايد که ما هم، »دسِت قدرِت خدای متعال« را می بینیم.1

2- قاعده ی تمایز میاِن مدیرّیِت انقالب و مدیرّیِت اجرایّیات
مسئولّیِت ولیّ فقیه، در هدايِت کلِّی نظاِم اسالمی خالصه می شود؛ يعنی وی 
بايد با دقت به وضِع حاکمّیت و جامعه بنگرند و آن را با ارزش های اســالمی 
تطابق دهند و هر حرکِت ناهمخوان و ناســازگاری که اساِس نظاِم اسالمی را 
مخدوش می کند، اصالح کند. بنابراين، اين گونه نیســت که او موظف باشد 
در امــورِ اجرايی و جزئی دخالت کنند و همواره به صورِت موردی و مصداقی، 
در برابِر کج روی ها و خطاها موضع گیری کنند. مواجهه با مفاســِد حاکمّیتی، 
وظیفه ای است که در قانون، نهادهای مشخصی برای رسیدگی به آن مشخص 
شــده اند و اين نهادها بايد به وظايــِف خود عمل نمايند، و اگر چنین نکنند، 

نهادهای نظارتی بايد از آنها پاسخ بطلند و اجرای قانون را خواستار شوند.
چندی پس از وقوِع انقالِب اســالمی، مغِز متفّکِر اين انقالب، عالمه مرتضی 
مطهری در ضمِن يک مصاحبه ی تلويزيونی و در مقاِم توضیِح نظريه ی واليِت 
فقیه، تصريح کرد که »واليِت فقیه«، نوعی »واليِت ايدئولوژيک« اســت و بر 
اين اســاس، ولیّ فقیه را نبايد »حاکم« به معنِی »مجری« و »عامل« قلمداد 
کرد. به عبارِت ديگر، از آنجاکه در جمهورِی اسالمی، بايد ارزش های اسالمی 
تحقق يابند و اين نظاِم سیاســی بايد به ايدئولوژِی اسالمی، متعهد و پايبند 
باشد، بايد کســی که بر اين ايدئولوژی، تسلّط و احاطه دارد و زمانه شناس و 
ِّر است، »سیاست گذاری« کند تا اشخاص و نهادهای حاکم در جمهورِی  مدب
اسالمی، در چارچوِب آن حرکت کنند و آن گاه از طريِق »نظارت و مراقبت«، 
اجازه ندهد هیچ يک از مســئوالِن عالی و نهادهــای حاکمّیتی، از ايدئولوژِی 
اسالمی فاصله بگیرند. پس به اين معنا، واليِت فقیه، چیزی بیش از »واليِت 

1. همان.
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ايدئولوژيک« نیست و نبايد تصّور کرد که رهبِر انقالب، بايد در »امورِ اجرايی 
و مديريتی« مداخله کند و زماِم »اقداماِت و عملکردها« را در دســِت خويش 

داشته باشد. 
همین تحلیل، در سخناِن امام خمینی نیز آمده است. ايشان می نويسد معنِی 
اين که »حکومت« بايد به دســِت فقیه باشد، اين نیست که فقیه، بايد »شاه« 
و »وزير« و »سرلشــگر« باشد، بلکه وظیفه ی او، »نظارت بر قوای حکومت« 
کند.1 پس در حقیقت، ما معتقد نیســتیم کــه فقیه، »حکومت« کند، بلکه 
مي گويیم حکومت بايد مبتنی بر قانوِن الهی باشد، اما اين امر، بدوِن »نظارِت 
فقیه«، ممکن نیســت2 از اين رو، واليِت فقیه عبارت است از »نظارِت بر قوای 
حکومتی تا آنها از انحراف پیدا نکنند.3 به هر حال، خداي تبارک وتعالي، فقیِه 
جامع ا لشــرايط را برای »گماردِن مسئوالِن حکومتی« و »نظارت بر عملکرِد 

آنها« تعیین کرده است.4
رهبِر انقالب نیز بر اين باور اســت که »اداره ی کشــور« به عهده ی مسئوالن 
و مديران اســت، نه رهبر. وظیفه ی اصلِی رهبر اين اســت که مراقب باشــد 
بخش های مختلفی که به دســِت مسؤوالن و مديران اداره می شوند، »آهنِگ 
ناســاز با اســالم و انقالب« نزنند. از اين رو، هر جا که چنین آهنگی به وجود 
بیايد، رهبر بايد دخالت کند؛ چون مسؤولّیِت اساسِی رهبر، »حفِظ انقالب و 
نظام« اســت.5 در جای ديگر نیز ايشان توضیح داده است که مسئولّیِت رهبر 
در نظاِم جمهورِي اســالمي، »حراسِت دقیق و همه جانبه از هويِّت اسالمی و 
انقالبِی نظاِم حاکم بر کشور« و »هدايِت دستگاه های درهم تنیده ی اين نظام 

1. امام سیدروح اهلل  خمینی؛ کشِف اسرار؛ ص 294.
2. همان، ص 281.

3. همان؛ ج 10، ص 311.
4. همان، ص 323.

5. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام، 19 تیر 1379.
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به سمِت هدف های واال و عالی قدرِ آن« است.1 ايشان می گويد من در وظايِف 
»جزيی« و »ويژه ی« مســئوالن، دخالت نمی کنم.2 رهبِر انقالب معتقد است 
که چه از لحاِظ »منطقی« و چه از لحاِظ »قانونی«، رهبر نمی تواند همواره در 
»تصمیم گیری های موردِی« نهادهای حکومتی وارد شــود و مطالبه کند که 
چنین و چنان کنند، بلکه اگر مســئولی، خطا و اشتباهی دارد، اين مسأله بايد 
در دولت مطرح شــود، يا اين که وظیفه ی مجلس است و بايد او را استیضاح 
کند. وظیفه ی رهبر اين اســت که در برابِر هر آنچه که موجِب »انحراِف نظاِم 
اســالمی از مسیر« می شود، به هر شــکلی که ممکن است، بِايستد و نگذارد 
انحرافی رخ دهد، هر چند عامِل انحراف، يک »مورِد جزئی« باشد. برای مثال، 
درباره ی توافِق برجام، ايشان بر دو فقره ی جزئی تأکید کردند، به اين علّت که 
اگرچه آن فقرات، جزئی بودند، اما قبوِل آنها از ســوی ايران، به معنِی تحّمِل 
تحمیِل دولِت اياالِت متحده ی آمريکا بود، و اين امر، »انحراف در حرکِت کلِّی 

نظام« ايجاد می کرد. 
معنای »واليِت مطلقه ی فقیه« اين نیســت که رهبر، »مطلق العنان« و قادر 
به انجاِم هر کاری که متمايل باشــد، اســت، بلکه رهبر بايستی »موبه مو«، 
قوانین را اجرا کند و به آنها »احترام« بگذارد. اما مســأله اين است که چون 
در مواردی، اگر مســؤوالن بخواهند به قانون عمل کنند، دچارِ »مشــکل« و 
»مضیقه« می شــوند و مجلس هم نمی تواند اقداِم فوری کند، قانوِن اساسی، 
رهبــر را به عنواِن مرجع معرفی کرده اســت. در دوره ی حیاِت امام خمینی 
هم، به همین  قاعده عمل می شــد؛ من که در آن زمان، رئیِس جمهور بودم، 
در مواردی که مضیقه هايی داشــتیم، به ايشــان نامه می نوشتم و ايشان نیز 
اجــازه می دادند. بعد از امام خمینی نیز، دولت ها گاهی درخواســت کرده اند 
که چون در فالن مسأله، مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که اين بخش 

1. همو؛ در پیام به مجلِس خبرگاِن رهبری، 4 خرداد 1395.
2. همو؛ در ديدارِ مردم، 19 دی 1396.
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از قانون، نقض شــود. من نیز پس از بررسی و دقّت، اگر احساس کرده ام که 
چاره ای نیست، اجازه داده ام. البته جاهايی هم که مسأله به صورِت معضِل مهّم 

کشوری است، به مجمِع تشخیِص مصلحت ارجاع داده می شود.1
حّتی درباره ی نهادهايی که ايشــان، مديراِن آنها را منصوب می کنند، چنین 
نیست که جزيّیاِت امور، به تأيید ايشان برسد و ايشان از تماِم فعالّیت های آنها، 
ُخرســند باشد. از جمله، ايشان تصريح می کند که اگرچه من، رئیِس سازماِن 
صــدا و ســیما را انتخاب می کنم، اما نه بر هر يــک از برنامه های آن نظارت 
دارم و نه از همه ی آنچه که پخش می شــود، رضايت دارم، بلکه از بسیاری از 
برنامه های صدا و سیما، رضايت ندارم.2 ايشان در جای ديگری می گويد درست 
اســت که رئیِس قّوه ی قضائّیه را رهبر نصب می کند، اّما رهبر، قّوه ی قضائّیه 
را »مديريّت« نمی کند، و میاِن اين دو، تفاوت وجود دارد. همچنین ســازماِن 
صدا و سیما را نیز رهبر، »مديريّت« نمی کند. البّته من در مواجهه ی با سازماِن 
صدا و ســیما، در دوره های مختلف، »همیشه موضِع انتقادی دارم« و »به طورِ 
دائم، انتقاد می کنم«. مديران هم می خواهند اقدام کنند، اما اقدام، »مشکل« 
اســت. »کارِ اساسی« ای که بايد انجام بگیرد اين است که بايد »عناصِر جوان 
و مؤمن و پُرانگیزه و انقالبی«، در بدنه ی اين دستگاه ها تزريق بشوند که البته 

من در اين باره، به مراکز و نهادهای مختلف تأکید کردم.3
بنابراين، مهم ترين وظیفه ی رهبر، »تنظیِم سیاست های کلِّی نظاِم اسالمی« 
است، و نقِش او در تنظیِم سیاست ها اين است که مراقب باشد برنامه هايی که 
در چهارچوِب اين سیاست ها انجام می گیرد، نظام را به »بیراهه« و »گمراهه« 
نِکشــاند، از جمله اين که حقوِق مردم، پامال نشــود؛ منافِع طبقاِت محروم، 
تضییع نگردد؛ و خواســته ها قدرت های ســلطه طلب تأمین نشود. از اين رو، 

1. همو؛ در ديدارِ دانشجويان، 26 آذر 1382.
2. همو؛ در ديدارِ نخبگاِن علمی، 6 آبان 1388.
3. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.
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رهبر در مســؤولّیت های قوا و نهادها دخالت نمی کند، مگر »به ندرت« و در 
مواردی که احســاس کند اگر به مسؤولی که وظیفه ای داشته و به آن توّجه 
نکرده، تذّکر ندهد، »زاويه ی بســیار خطرناکی در مسیِر عمومِی ملّت« پديد 
می آيد. از جمله در قضیه ی تغییِر قانوِن مطبوعات در مجلِس ششــم، چنین 
وضعی پیش آمد. ايشان در حکِم حکومتِی خويش درباره ی طرِح اصالِح قانوِن 
مطبوعات، خطاب به مجلِس شــورای اسالمی نوشــت از آنجا که مطبوعاِت 
کشور، »ســازنده ی افکارِ عمومی« و »جهت دهنده به هّمت و اراده ی مردم« 
هســتند، اگر دشمناِن اسالم و انقالب و نظاِم اسالمی، مطبوعات را در دست 
بگیرنــد يا در آن نفوذ کنند، خطِر بزرگی، »امنیت، وحدت و ايماِن مردم« را 
تهديد خواهد کرد. از اين رو، اين جانب سکوِت خود و ديگر دست اندرکاران را 
در اين »امِر حیاتی«، جايز نمی دانم. قانوِن کنونی، تا حدودی توانســته است 
مانع از بروزِ اين آفِت بزرگ شــود، و تغییِر آن به امثاِل آنچه در کمیســیوِن 

مجلس، پیش بینی شده، »مشروع« و به »مصلحِت نظام و کشور« نیست.1
در غیِر اين صورت، ايشــان تصريح می کند کــه در عیِن اين که به »خیلی از 
طرح ها و اليحه ها«يی که در مجلس تصويب می شوند، اعتقاد ندارد، اما وقتی 
قانون شدند، با آنها »مخالفت« نمی کند. همچنین ايشان تأکید می کننند که 
»مــوارِد متعّددی« از »اقدام های دولت« را قبول ندارد، اما چون مســؤوالنی 
به حســِب »وظیفه ی قانونِی« خــود، تصمیم گیری کرده انــد، حّتی اگر آن 

تصمیم گیری، شامِل خوِد »رهبر« هم باشد، ايشان طبِق آن عمل می کند.2
امروز اگر پاره ای شــبهات و اشکاالِت آزاردهنده و فرسايشی شکل گرفته اند، 
ناشی از غفلت نسبت به تحلیِل پیش گفته است، چنان که بخشی از مردم تصّور 
می کنند که »اراده ی رهبِر انقــالب« در عمل، بر همه ی »واقعّیت ها« غالب 
است و هر »مسئول« و »نهاد«ی، هر چه می کند، به تأيیِد رهبِر انقالب رسیده 

1. همو،؛ در نامه  به نمايندگاِن مجلس، 15 مرداد 1379.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان، 26 آذر 1382.
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است. آری، رهبِر انقالب، در »رأِس« قدرِت سیاسی قرار دارد و »عالی ترين« و 
»باالترين« مقاِم سیاسی است، اما اين گونه نیست که همه کاره و ريشه ی تماِم 
تصمیم ها و عملکردها در سطِح سیاسی باشد، از جمله، ايشان درباره ی برجام 
تصريح کــرد که »همه ی خطوِط قرمز«ی که ما معّین کرده بوديم، »رعايت 
نشد«.1 پس میاِن اين دو، تالزم نیست و يکی به ديگری نمی انجامد. مشکِل 
امروزِ ما، تفهیِم دقیِق اين واقعّیِت نظری به مردم اســت تا به اين واســطه، 

بسیاری از اشکاالت و ابهامات، از ذهن ها زدوده شوند.
البته ممکن اســت اشکال شــود که آيا رهبِر انقالب، همین وظیفه را انجام 
داده اند، يا از آن غفلت کردند و معضالت و چالش های امروزِ جامعه، نتیجه ی 
غفلِت ايشان است. واقعّیت اين است که ايشان نه فقط در دوره ها و سال های 
اخیر، بلکه از نیمه ی نخســِت دهه ی هفتاد که احساس کردند پاره ای لغزش 
و انحراف ها در حاِل شــکل گرفتن است، زبان به صراحت گشودند و هشدار 

دادند، از جمله اين که ايشان تذّکراتی از اين دست به دولِت سازندگی دادند:
]1[. در تماِم مراحِل »سازندگی«، بايد »ارزش های معنوی« در نظر باشد؛ که 
اگر نباشد، آن وقت اين ســازندگی نخواهد توانست قدرِت اداره ی يک کشور 

به وسیله ی احکاِم الهی را نشان دهد.2
]2[. بايد مردم در کارهای دولت، ســهیم و شــريک باشند، اما »نوِع دخالِت 
مردم«، نبايد منجر به اين شود که بعضی از افراد، »سودهای کالن و بادآورده« 
بَبرنــد، در حالی که عّده ی ديگری از مــردم، در »اّولّیاِت زندگی« در بمانند، 
و اين، همان مســأله ی اساســِی »عدالِت اجتماعی« است. پس نبايد از قَِبل 
امکانــات و موجودِی دولت )که متعلّق به همه ی مردم اســت(، »ثروت های 
بادآورده » به وجود بیايد و در مقابل، همچنان که الزمه ی وجوِد ثروِت بادآورده 
اســت، عّده ای محروم بمانند. تا وقتی کســانی وجود دارند که می توانند از 

1. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.
2. همو؛ در ديدارِ دولِت سازندگی؛ 8 شهريور 1375.
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موجودی ها، »سودهای بی حســاب  و  کالن« ببرند )و ظاهرش هم »قانونی« 
اســت،  اگرچه ممکن اســت باطنش، »بی قانونی« باشــد(، بدوِن شک، فقر 
ريشه کن نخواهد شد؛ چون وجوِد »امکاناِت بیش از حّد در اختیارِ يک جمِع 
معدود«، نخواهد گذاشــت که امکانات، در دسترِس بقیه ی مردم قرار گیرد. 
نبايد طوری باشد که »فاصله ی طبقاتی«، روز به روز زيادتر شود. پس بايد در 

دولت، جلِو استفاده های غیِر صحیِح منجر به ثروت های کالن، گرفته شود.1
]3[. وزرا و مسؤوالِن باال به خصوص، اگر بخواهند خدمِت خود را، بی هیچ دغدغه 
و اشکال، در نامه ی عمل شان ثبت کنند، بايد »به طورِ مطلق«، در »فّعالیت های 
اقتصادِی شــخصی و گروهی« وارد نشوند. به اين مقدار از معیشت، بسازيد و 
تحّمل کنید و به فکر نباشــید که زندگی و آينده ی خــود را تأمین کنید.2

در اوايِل دهه ی هشــتاد، از آنجاکه رهبِر انقالب احســاس کردند که مفاسِد 
اقتصادی، به خصوص در میاِن کارگزاراِن حکومتی، در حاِل افزايش اســت و 
اين وضِع ناخوشايند، به جامعه نیز سرايّت کرده است، »فرماِن هشت ماّده ای 
مبارزه با مفاســِد اقتصادی« را در ســاِل 1380 و خطاب به رؤســای قوای 
ســه گانه صادر کردند. ايشان در اين فرمان نوشت فعالّیِت اقتصادِی سالم، به 
فضايی نیازمند است که در آن، همه ی قشرها، از »صّحت و سالمِت ارتباطاِت 
حکومتی« و »امانت و صداقِت متصدياِن امورِ مالی و اقتصادی« مطمئن باشند؛ 
به طوری که اگر دسِت »مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکاناِت حکومتی«، 
قطع نشــود، و اگر »امتیازطلبان و زياده خواهاِن پُرمّدعا و انحصارجو«، طرد 
نشوند، ســرمايه گذار و تولیدکننده و اشــتغال طلب، همه احساِس ناامنی و 
نومیدی خواهند کرد و کســانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیِر 
قانونی تشويق خواهند شد. ايشان افزود برای خشکانیدِن ريشه ی فساِد مالی 
و اقتصادی و عمِل قاطع و ِگره ُگشــا در اين باره، قّوه ی مجريّه بايد با نظارتی 

1. همان.

2. همان.
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ســازمان يافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشــِد فساِد مالی در دستگاه ها 
پیشــگیری کند؛ و قــّوه ی قضائّیه نیز بايد مجرم و خائــن و عناصِر آلوده را 
از ســِر راه تعالِی کشــور بردارد؛ و نقِش قّوه ی مقننه در وضِع قوانین و ايفاء 
وظیفه ی نظارت، کارساز اســت. ايشان تصريح کرد که »تسامح در مبارزه با 
فساد«، به نوعی »همدستی با فاسدان و مفسدان« است، و »اعتماِد عمومی به 
دستگاه های دولتی و قضايی«، در گروِ آن است که اين دستگاه ها در برخورد با 
مجرم و متخلف، »قاطعّیت« و »عدِم تزلزِل« خود را نشان دهند. نکته ی مهِم 
ديگر در فرماِن ايشــان اين بود که در امِر مبارزه با فساد، نبايد هیچ تبعیضی 
ديده شود؛ به اين معنی که هیچ فرد و نهادی نبايد »استثناء« شود، و از جمله 
هیچ شــخص يا نهادی نمی تواند با عذرِ انتساب به اينجانب يا ديگِر مسئوالِن 
کشور، خود را از حساب ِکشی معاف بشمارد، بلکه با فساد، در »هر جا« و »هر 
َمسند«، بايد »برخورِد يکسان« صورت گیرد. و در نهايت اين که ايشان تأکید 
کرد که به جای پرداختن به »ريشــه ها« و »امّ الفســادها«، به سراِغ ضعفاء و 
خطاهای کوچک نرويد و »نقاِط اصلی« را رها نکنید.1 پس اين گونه نبوده که 
رهبِر انقالب، نسبت به مسأله ی مفاسِد اقتصادِی برخی از مسئوالن، بی اعتنا 
باشند و پرداختن به آن را وظیفه ی خويش نشمارد، بلکه ايشان در اين فرماِن 
مهم و تاريخی، واکنِش جّدی و قاطع از خود نشان داد و در سال های پس از 

آن نیز، همواره تحقِق آن را مطالبه نمود.
درباره ی فسادهايی که در ســال های پس از اين رخ داد، ايشان چنین گفت 
که من ده ســال پیش در فرماِن هشــت ماّده ای مبارزه با مفاســِد اقتصادی، 
»توصیه های مؤّکد«ی درباره ی مقابله  با فساِد اقتصادی به مسئوالن کردم که 
اگر به آنها »عمل« می کردند، مبتال به »فســادهای کنونی« - از قبیِل فساِد 
بانکِی سه هزار میلیاردی - نمی شديم؛ چنان که همان زمان با تأکید گفته شد 

1. همو؛ در فرماِن هشت مادّه ای مبارزه با مفاسدِ اقتصادی، 10 ارديبهشت 1380.
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اگر با فساد »برخورد« نشود، ريشــه دار می شود و شاخ و برگ پیدا می کند، و 
هر چه زمان بگذرد، برکندِن درخِت فساد، دشوارتر می شود.1 

بنابراين، اين که رهبر در مســأله ی عدالت، بايد خــودش وارِد میداِن عمل و 
اقدام شــود، توقِع درستی نیست؛ چون »مديريِّت انقالب«، غیر از »مديريِّت 
اجرايّیات« است. برای رهبر، وارد شدن در میدان، اّوالً به صورِت »طرِح مسأله« 
و »بســیِج افکارِ عمومی« اســت؛ و ثانیاً به صورِت »خواستن از دستگاه های 
اجرايی«  اســت. در زمینه ی مبارزه با فساد، از هر دو قّوه ی مجريّه و قضايّیه، 
به طورِ جّدی خواسته ام که کار کنند، اما با اين حال، اگر معلوم شود آمادگی 
ندارند، رهبر چاره ای پیدا نخواهد کرد جز اين که خودش وارِد میدان شــود 

و کسی را برای اين کار، معین کند، البته بحمداهلل، شرايط اين طور نیست.2
ايشــان درباره ی مسأله ی دريافِت حقوق های نجومی توسِط برخی از مديراِن 
دولتــی نیز تصريح کرد که اين برداشــت ها از بیت المــال، »غیِر منصفانه«، 
»ظالمانه«، »نامشــروع«، »گناه« و »خیانت به آرمان های انقالِب اســالمی« 
اســت، و بايد با جّديّت، با کســانی که چنین کردند برخورد شود، نه اين که 
»ســروصدا« کنیم، ولی پس از مّدتی، مسأله را به کلّی به دسِت »فراموشی« 
بسپريم. ايشان تأکید کرد که بايد هم اين دريافت های نامشروع، به بیت المال 
بازگردانده شــود، و هم اگر کســانی بی قانونی کرده اند، مجازات شوند، و اگر 
سوءاستفاده  از قانون شده است،  بايستی اين مسئوالن را از کار برکنار گردند؛ 
چون اينان لیاقت ندارند که در دولت حضور داشته باشند. و در نهايت، ايشان 
تصريح کرد از آنجاکه مردم نسبت به اين مسأله اهّمّیت می دهند، اگر برخورِد 
قاطعی صورت نگیرد، از »اعتماِد مردم به نظام«، کاسته می شود که اين خود 
يک »فاجعه ی بزرگ« است. کسانی که حقوق های نجومی برداشت کردند، در 
قباِل مجموعه ی مديران که با پاکی و صداقت کار می کنند، »عّده ی زيادی« 

1. همو؛ در ديدارِ کارگزاراِن حج،  11 مهر 1390.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان، 22 ارديبهشت 1382.
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نیســتند، اّما همین کم شان هم »مضّر« و »عیب« است و بايد آن را برطرف 
کرد.1 پس از اين نیز، ايشان زبان به انتقاد ُگشود و گفت ناتمام ماندِن کارها، 
سؤال و اِشکال ايجاد می کند و متأّسفانه اکنون، اين وضعّیت ديده می شود، از 
جمله نتیجه ی رسیدگی به موضوِع مهِم حقوق های نجومی برای مردم روشن 

نشد و سؤاالت، در ذهِن مردم باقی ماند.2
پس از خرِج امريکا از برجام و مطرح شدِن دوباره ی دوگانه ی دروغیِن مذاکره/

جنگ، ايشان به صورتی قاطعانه گفت »جنگ نخواهد شد« و »مذاکره نخواهیم 
کرد«. »بااطمینان« می گويم که جنگ نخواهد شد؛ چون آمريکايی ها جنگ را 
شروع نمی کنند، برای اين که می دانند اگر جنگی را اينجا شروع کنند، »صددرصد 
به ضررشان تمام خواهد شــد«. و ما مذاکره نمی کنیم، چون روِش مذاکره ی 
آمريکايی ها اين است که به جای اين که در مقابِل آنچه که از طرِف مقابل، »نقد« 
می گیرد، چیز نقدی بدهد، »وعده« می دهد، اّما »وعده ی قرص ومحکم«، و با 
وعده، دِل طرِف مقابل را خوش می کند، ولی بعد از اين که کارش گذشت، زيِر 
همین وعده هم می زند! پس »مذاکره«، از اين جهت که وسیله ای برای »رفع 
دشمنِی آمريکا« نیست، بلکه ابزاری در دسِت او برای »اِعماِل دشمنی« است، 
»ممنوع« است. و اگر بر فرِض محال، قرار باشد دولِت جمهورِی اسالمی با رژيِم 
آمريکا، مذاکره بکند، با دولِت کنونِی آمريکا، »هرگز« مذاکره نمی کند.3 پیش از 
اين، ايشان گفته بود در زمینه ی رونق و پیشرفِت اقتصاد، دو برداشت وجود دارد:

]1[. بايد »امکانات و اســتعدادها و ظرفّیت های درونی« را بشناسیم و آنها را 
به درستی به کار بگیريم.

]2[. بايد »سیاسِت خارجی« مان را تغییر بدهیم؛ يعنی با فالن مستکبر کنار 
بیايیم و »تحمیِل قدرت های مستکبر« را بپذيريم.

1. همو؛ در خطبه های نمازِ عیدِ فطر، 16 تیر 1395.
2. همو؛ در ديدارِ فرماندهاِن ارتش، 7 آذر 1395.

3. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.
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شرايِط امروزِ کشور نشان داده است که نگاهِ دّوم، غلط و عقیم و بی فايده است. 
همین تحريم هايی که امروز، بر ضّد ملِّت ايران اِعمال می شــود، دلیِل محکم 
و متقنی اســت بر غلط بودِن اين نگاه؛ يعنی شــما وقتی به امیِد قدرت های 
خارجی نشســتید تا آنها اقتصاد شــما را رونق بدهند، آنها به حّد کم، قانع 
نخواهند بود. امروز، قدرت های مســتکبر می خواهنــد همین نگاهِ دّوم را در 
مردم تقويّت کنند. رئیس جمهورِ آمريکا می گويد در مذاکراِت هســته ای، آن 
چیزی را که ما به شما ديکته می کنیم، قبول بکنید تا در کشورِ شما، فّعالّیِت 
اقتصادی رونق بگیرد. اين نگاه، نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید.1

همچنین در ســال های اخیر، درباره ی خريِد هواپیما و نســبِت اين اقدام با 
اقتصاِد مقاومتی، به مسئوالن تذّکر دادند، اما در عیِن حال، تأکید کردند که 

وظیفه ی من نیست که بیش از اين دخالت کنم و مانع بشوم.2 
همچنین در متِن حکِم تنفیِذ رياســت جمهوری، ايشان به فرِد انتخاب شده، 
نکاِت مهمی را تذّکر دادند تا شــايد، حساسّیت و اهتماِم دولت، برانگیخته و 
فّعال شود: به صورِت »مؤّکد«، توصیه می کنم که رئیس جمهور ِ محترم، هّمِت 
خود را معطوف به »اســتقرارِ عدالت«، »جانب داری از محروماِن مستضعف«، 
»اجــرای احکاِم اســالِم ناب«، »تقويِت وحــدت و عّزِت ملّــی«، »توّجه به 
توانمندی ها و ظرفّیت های عظیِم کشور«، و »صراحت در بزرگداشِت ارزش ها 
و مبانِی انقالِب اســالمی« نمايد.3 حساســّیت های رهبِر انقالب، در »خالء« 
شــکل نمی گیرد، بلکه ناظر به »واقعّیت ها«ست؛ ســّنِت ايشان در نسبت با 
دولت ها اين چنین بوده که »غفلت ها« و »ضعف ها«ی شــان را می شناسند و 
بیان می کنند  تا دولِت مســتقر، دچارِ »بحراِن کارآمدی« نشــود و مردم از 
آن فاصله نگیرند. در اينجا نیز ايشــان، فهرســتی را برمی شمارند که چه بسا 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1394.
2. همو؛ در ديدارِ دانشجويان، 12 تیر 1395.

3. همو؛ حکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره ی رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396.
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در دولِت يازدهم، آن گونه که بايد، به فقراِت آن اعتنا و التفات نشــده است. 
الزمه ی اصالح شدِن جهت گیری های دولتِی ناصواب، آن است که ايشان در 
آغازِ کار، دولت را نسبت به کاستی ها و نقصان هايش آگاه گردانند و تغییر را 
طلب کنند. پس به نظر می رســد که اين عنوان ها، برخاسته از ارزيابِی ايشان 
نســبت به عملکرِد دولت باشند و ايشــان با زباِن توصیه و تذّکر، »لغزش ها« 
و »کمبودها« را بیان کرده اســت. شايد نتوان در هیچ يک از احکاِم تنفیذی 
که رهبِر انقالب نگاشته اند، اين حجم از مالحظاِت عینی و تدقیق های جزئی 

يافت که درباره ی مسئولّیت ها و تکالیِف مغفوِل دولت، مطرح شده  باشد:
]1[. »اســتقرارِ عدالت«. نابرابری و شــکاِف طبقاتی، جامعه را دچارِ تنش و 
تضــاِد درونی می کند و تعادل و ثبات را از آن می ســتاند؛ چراکه توزيِع غیِر 
عادالنه ی فرصت ها و امکاناِت اجتماعی، همواره عّده ای را ناراضی می سازد و 
آنهــا را برمی انگیزاند که به هر طريقی، دگرگونی ايجاد کنند و وضِع موجود 
را به نفِع خويش، تغییر دهند. چند دهه است که جامعه ی ما مبتال به شکاِف 
طبقاتِی فزاينده است، به طوری که عّده ای زياده خواری و هوس رانی می کنند و 
قارون وار، مال می اندوزند و ثروت های انبوهِ خود را در جامعه، نمايش می دهند 
و به تکاثر و ثروت اندوزی و فرادســتِی طبقاتِی خويش، تفاخر می کنند، و در 
مقابل، عّده ای ديگر هستند که چرِخ معیشت شان لَنگ می زند و حّتی از تأمین 
کردِن اّولّیاِت زندگی خويش، ناتوانند. در يک سو، کسانی هستند که روز به روز، 
ثروتمندتر می شــوند، و در ســوی ديگر، کسانی هستند که همچنان در فقر 
فرومی روند. اين وضع، به روشنی نشان می دهد که ساختارِ توزيِع منابِع ماّدی، 
با عدالت و مســاوات، بیگانه اســت و به گونه ای طراحی شده که تنها، منافِع 
عّده ای خاص را برآورده ســازد. چنین وضِع ناخوشايندی، اگر در کوتاه مّدت 
قابِل تحّمل باشد، در بلندمّدت، برتابیده نمی شود و سرانجام، اساِس جامعه را 
دچارِ تزلزل و اختالل می کند. در دولِت اعتدال گرا، نه تنها عدالت به عنواِن يک 
اصِل کانونی و بنیادی شمرده نشد، بلکه طبقاِت اشرافی و مصرفی، به قدرت 
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دســت يافتند و مهم ترين مسئولّیت ها را در حکومِت دينی تصّرف کردند. به 
اين ترتیب، روحیه ی اشرافی گرِی دولتی، به شّدت رواج پیدا کرد، چنان که هم 
مخارِج جاری و مصرفِی دولت، به صورِت چشمگیری افزوده شد و هم با آشکار 
شدِن حقوق های نجومی، فصِل جديدی در کارنامه ی مديراِن دولتی گشوده 
شد که در آن، تاراِج بیت المال، رواج يافت، اما در مقابل، اهتمامی برای اصالح 

و بازسازی، مشاهده نگرديد.
]2[. »جانب داری از محروماِن مستضعف«. يک دسته از کلیدواژه های پُرتکرارِ 
امام خمینی »محرومان« و »مستضعفان« و »پابرهنگان« و »کوخ نشینان« 
بود. ايشان بر اين باور بود که بايد دولِت اسالمی در میاِن تماِم اقشار و طبقات، 
توّجِه خاص به اينان کند و به ارتقای معیشت شان هّمت ُگمارد. پس از ايشان، 
رهبِر انقالب نیز چنین حساســّیتی را در پیش گرفتند و رسیدگی به وضع و 
حاِل طبقاِت فقیر  و مِســکین را از همه ی دولت ها مطالبه کردند. البته اين 
مطالبه، با پاسخ های يکسان و مشابهی روبرو نگرديد، چنان که برخی دولت ها، 
فقیرنوازی کردند و در سیاست های شــان، برای طبقاِت ضعیف، اولويّت قائل 

بودند و برخی دولت ها نیز، تمايالِت اَشرافی داشتند و اعتنايی نمی کردند.
]3[. »اجرای احکاِم اســالِم ناب«. در اينجا، دو مطلِب مهم وجود دارد؛ يکی 
اين که »ســخن گفتن« درباره ی احکاِم اسالم، شايســته ی دولت که »شأِن 
اجرايی« دارد و بايد در صحنه ی »عمل« و »اقدام«، فّعال باشد، نیست، بلکه 
بايد به  جای »شعار دادن« و »خطابه خواندن«، در پِی »اجرايی« و »عملیاتی« 
کردِن احکاِم اسالم باشد، و ديگر اين که ُمراِد ما از اسالم، »اسالِم ناب« است، نه 
هر اسالمی و از جمله »اسالِم رحمانی«. اسالِم ناب، اسالمی ست که با تکیه بر 
آن، انقالِب اسالمی به وقوع پیوست و اعتالی جهانی يافت؛ اسالمی که در آن، 
هیچ دخل و تصّرفی صورت نگرفته و »خالص« و »بی پیرايه« است؛ چنان که در 
صدرِ اسالم و در زماِن حیاِت رسول اکرم بوده است. از اين رو، امام خمینی 
از اســالِم ناب، به »اسالِم ناِب محّمدی«  تعبیر می کنند و همگان را به آن 
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فرامی خوانند. از آنجا که دشمن به خوبی می داند که نمی تواند آشکارا و بی پرده 
در برابِر اســالم، صف آرايی کند و آن را به چالش بِکشــد، اسالم های بََدلی و 
تقلّبی می سازد تا به اين واسطه، چهره ی اسالم را تخريب کند و مسلمانان را 
ازحقايِق اين آيین، دور گرداند. »اســالِم رحمانی«، از برجسته ترين مصاديِق 
اسالم های جعلی و ساختگی در زماِن ما است؛ اسالمی که وامدارِ »لیبرالیسم« 

است و از بنیان های اسالم، به نفِع لیبرالیسم، عقب نشینی کرده است.
]4[. »تقويِت وحدِت ملّی«. جامعه را نبايد دچارِ »ازهم گسیختگی« و »تضاد« 
کرد و طبقاِت مختلِف مردم را در برابِر يکديگر قرار داد، بلکه بايد بر »مشترکات« 
و »مشابهات« تأکید ورزيد تا همبستگی و يکپارچگِی ملّی حفظ شود. بدتريِن 
حالت در يک جامعه اين اســت که مديران و کارگزاران، »شکاف ها«ی دينی 
و قومی و زبانی را تشــديد کنند و مردم را به واســطه ی القای »نابرابری« و 
»تبعیض«، برانگیزاند و تهییج کنند. برجســته و عمده کردِن »شــکاف های 
اجتماعی«، همان هدفی اســت که دشمن دهه هاست آن را دنبال می کند تا 
حاکمّیــِت مرکزی را متزلزل ســازد و ُخرده فرهنگ ها را به »تجزيه طلبی« و 
»استقالل خواهی« ترغیب نمايد. از سوی ديگر، نبايد از مطلوبّیِت ابزاری و نسبِی 
وحدت، سوءاستفاده کرد و وحدت را به دستاويزی برای »بازگشِت فتنه گران« 
تبديل نمود؛ آری، وحدت، امِر شايســته و سزاواری ســت، اما »ارزِش ِ مطلق« 
نیست که در صورِت تزاحم با ارزش های ديگر، ترجیح داشته باشد و بر همه ی 
آنها غلبه يابد. از اين رو، نبايد با تعابیرِ فريبنده و دروغینی ماننِد »آشتِی ملّی« 
- که در حقیقت، به معنِی آشتی با فتنه گران است و نه آشتِی مردم با يکديگر - 
وحدت و همبستگی و يکپارچگی را به بهانه ای برای احیای فتنه گران و رسمّیت 
بخشیدن به جرياِن فتنه تبديل کرد و آنها را به صحنه ی بازی سیاسی بازگرداند. 
]5[. »تقويِت عّزِت ملّی«. اين که يک ملّت، »ُمقتدر« و »باصالبت« باشــد و 
در نظِر دوســت و دشمن، »اُبُهَّت« و »عظمت« داشته باشد، بیش از هر چیز 
به رفتارِ بیرونِی آن ملّت، وابســته است. دراز کردِن دسِت نیاز و وابستگی به 
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سوی بیگانگان و اظهارِ ضعف و عجز در برابِر آنها و پاسخ قاطع و شفاف ندادن 
به گستاخی های شان، عاملی است که »عّزت« را به »ذلّت« تبديل می کند و 
بیگانگان و دشمناِن يک ملّت را به زورگويی و اهانِت بیشتر وامی دارد. اگر ما به 
گونه ای رفتار کنیم که دشمن دريابد به او وابسته ايم و چاره ای جز عقب نشینی 
و انفعال در مقابِل زياده  خواهی ها و سلطه جويی هايش نداريم، در واقع، عّزت و 
شرافت و اقتدارِ خود را فروخته ايم و دشمن را برانگیخته ايم که پیشروی کند. 
دشمن بايد به وضوح دريابد که ارزش های ما، نفوذناپذير و پوالدين هستند و 
ما به هیچ رو، حاضر نمی شويم به بهای عقب نشینی از مرزهای ارزشِی خويش، 
از منافِع ماّدی بهره مند شــويم؛ زيرا آنچه که با »هويِّت ملّی« مان ناســازگار 

باشد، »منفعِت ملّی« نیست و موجِب اعتالء و ترقِّی ما نمی شود.
]6[. »توّجــه به توانمندی ها و ظرفّیت های عظیِم کشــور«. رهبِر انقالب در 
طوِل دولِت يازدهــم، بارها و بارها بر اين امر تأکید ورزيد که ما از »ظرفّیت ها 
و اســتعدادهای درونِی« خويش، غافلیم و تصّور می کنیم که با »داشته ها« و 
»ذخايِر« خود نمی توانیم پیشرفت کنیم و معضالت را برطرف سازيم،  در حالی که 
اين تصّور، خطاســت؛ اگر ظرفّیت های خود را بشناسیم و آنها را »تجمیع« و 
»متمرکز« کنیم، چه بسا از سرمايه گذارِی خارجی، بی نیاز شويم يا دست کم، 
نیازمان به شــّدت کاهش يابد. برخی مديران کــه مبتال به »خودباختگی« و 
»غربزدگی« اند، »ثروت ها و ذخايِر ملّی« را ناچیز می انگارند و می پندارند، راهِ 
پیشرفِت ما از مسیِر »تعامِل سازش مدارانه و منفعالنه با غرب« می گذرد و از 
خوِد ما به طورِ مستقل، کاری ساخته نیست. آری، چنانچه ملّتی بر فقر تکیه 
کرده باشد و داشته ها و اندوخته هايش، ناچیز و اندک باشد، نخواهد توانست 
روی پای خود بايستد و پیشرفت کند، اما ملِّت ما در چنین وضعی قرار ندارد؛ 
امکان ها و دارايی های ما، بســیار متنّوع و متراکم هستند و چنانچه شناسايی 
و سازمان دهی و به کار گرفته شوند، اتّفافاِت بزرگ و جهش گونه ای رخ خواهد 
داد. بــا اين حال، »تنبلی« و »کم کاری« و »وادادگِی« برخی مديران ســبب 
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می گردد که لقمه ی آماده اما پُرهزينه ی غرب را به دهان گیرند و خود را وامدار 
و مرهون آن سازند، و مردم را با چنین پیشرفت های »برون زا«، »ساختگی«، 
»موقتی« و »توخالی«، فريب دهند؛ پیشــرفت های ظاهری و صوری که هم 
ايجادشــان و هم ماندگاری شــان، به اراده ی دولت های غربی، وابسته است.

]7[. »صراحت در بزرگداشــِت ارزش ها و مبانِی انقالِب اســالمی«. بسیاری 
از امــراِض اجتماعــی، از »زبان« آغاز می شــوند؛ »زبان«، مبــدأ تحّوالت و 
چرخش های فراوانی است. هنگامی که زبان تغییر کرد، احوال و اوضاِع جامعه 
نیز به تبِع آن، دگرگون خواهد شــد و سمت و ســوی متفاوتی خواهد يافت. 
زبــان، نه تنها از نظــاِم معانِی ذهنی حکايت می کند، بلکه بــر آن، اثِر جّدی 
نیز می گذارد و چه بســا آن را به طورِ کلّی، اســتحاله و منقلب کند. بنابراين، 
تغییراِت زبانی را نبايد کم ارزش و سطحی انگاشت؛ زبان از جهاِن پنهاِن دروِن 
انسان ها حکايت می کند و نمود و تجلِّی عینِی آن است. زبان، ِسّر عالَم درون را 
آشکار می کند و ابهام ها را می زدايد و سرنوشِت گمانه ها را مشخص می سازد. 
اين که در ادبّیات و گفتارِ برخی نیروهای انقالبی، دگرگونی هايی حاصل شــد 
و ارزش هايی، محــو يا کم رنگ گرديد و ارزش های ديگری، جايگزين شــان 
شــد، در همین چارچوب، قابِل فهم و مطالعه است. آفتی که به جاِن »زبان« ِ 
اينان افتاد، در »دل« و »ذهن «شــان ريشه داشــت و از آنها مايه می گرفت. 
برخی نیروهای انقالبی بــا فاصله گرفتِن زمانی از انقالب، زاويه های فکری و 
ايدئولوژيک نیز با انقالب پیدا می کنند و اين زوايه ها که در ابتدا، کم و کوچک 
هســتند، به تدريج، بزرگ و بزرگ تر می شود و در همین امتداد، در »ادبّیات« 
و »گفتارِ« اينان نیز انعکاس می يابد. از جمله مراحِل آغازيِن تجديدنظرطلبی 
و دگرانديشی نسبت به ارزش های انقالبی، »دوپهلوگويی« و »عدِم شفافیت 
و صراحت در بیان« اســت. در اين حــال، فرد به جای اين که در مقاِم دفاع از 
ارزش های اصیِل انقالبی، »بی پرده« و »آشکار« سخن بگويد و با وضوِح تمام، 
در برابِر ِدگرهای معرفتی و فکری، »مرزبندی« کند، از »صراحت« می ُگريزد 
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و می کوشــد به گونه ای ســخن بگويد که امکاِن »استنباط های متفاوت« از 
سخنش وجود داشــته باشــد. به اين ترتیب، چنین فردی که در موقعّیتی 
»برزخی« و »بینابین« قرار دارد، می تواند »چرخِش فکرِی« خود را تا حّدی 
پنهان نگاه  دارد تا متحّمِل فشــار و هزينه نشود و همیشه راهی برای فرار و 

توجیه، پیِش رو داشته باشد.
نکته ی تذّکرگونه ی ديگری که در متِن حکِم ياد شــده وجود داشت، اين بود 
که »استکبارستیزِی دولتی«، همچنان بدنه ی اجتماعی دارد: رئیس جمهور ِ 
محترم، مطمئن باشند که ملِّت غیور و شجاع، خدمتگزاراِن کشور را در مقابله 
با زورگويی ها و زياده خواهی های استکبار، تنها نخواهد گذاشت.1 برخی تصّور 
می کنند که انقالب، »بدنه ی اجتماعِی« خود را از دســت داده و چنانچه قرار 
باشد در برابِر سلطه طلبِی غرب، مقاومت کنیم و تسلیم نشويم، مردم ما را تنها 
خواهند نهاد، در حالی که اين تحلیل، خالِف واقع است، چون بدنه ی اجتماعِی 
انقالب، ريزش نکرده و انقالب، يک نظاِم سیاســیِ فاقِد پشتوانه ی مردمی و 
اجتماعی نیست، به خصوص که تجربه های تاريخِی متعّدد نشان داده است که 
در مقابِل بیگانگان، ضريِب انسجام و همبستگِی اجتماعِی ما به شّدت افزايش 
می يابد و همه ی مردم، همدالنه و هماهنگ، در صِف واحد و در کنارِ يکديگر 
قــرار می گیرند و »مداخله ی خارجی« و »زورگويِی بیگانگان« را برنمی تابند. 
مردم اگر احســاس کنند که دولت به دلیِل مصلحت و اقتدارِ مردم، ايستاده 
و تسلیِم فشــارها و تحمیل های قُلدرانه ی بیگانگان نمی شود، با آن همراهی 
خواهنــد کرد. به بیاِن ديگر، »دولِت بیگانه ُگزين« و دولتی که در برابِر غرب، 
»دنباله رو« و »منفعل« و »ضعیف« باشد، دولتی نیست که مردم را مجذوِب 
خود ســازد و در بلندمّدت، ماندگار باشــد، بلکه با فرويختِن ديوارهايی که 
واقعّیت هــا را در خويش، محصور و مخفی کرده  اند، اين دولت نیز، رو به اُفول 

و انحطاط می گذارد و بنیانش فرومی پاشد.

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ حکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره ی رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396.
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دولِت اياالِت متحــده ی امريکا به عنواِن مظهِر اســتکبار و تَفرعن در دنیای 
معاصر، هم در طوِل نهضِت اســالمِی مردِم ايران و هم پس از پیروزِی انقالِب 
اســالمی، هیچ گاه از خباثت و ُخدعه ورزی بر ضّد ملِّت ما دســت برنداشت و 
همواره برای ضربه زدن و اســتعمارگری و بلعیــدِن منابِع ملِّی ما، در کمین 
بوده است. با وقوِع انقالِب اسالمی، اين دست های تجاوزگر و زياده خواه، بريده 
شــد و امريکا به عنواِن »شــیطاِن بزرگ«، به »منفورترين« و »مطرودترين« 
نظاِم سیاسی در نظِر ايرانیان تبديل گرديد. امام خمینی در دهه ی شصت، 
حّتی لحظه ای از درِ »ســازش« و »مدارا« با امريکا وارد نشد و لحن و ادبّیاِت 
خويش را ماليم نساخت، بلکه موضع گیری های ايشان، همواره »صريح تر« و 
»گزنده تر« می شد. پس از رحلِت ايشان و دوره ی زعامِت رهبِر انقالب، همین 
مســیر پیموده شد و توده های مردم نیز همراهی و همدلی کردند و لبخندها 
و وعده های مقاماِت امريکايی را باور نکردند. در ســال های اخیر که برجام با 
بدعهدی ها و بی وفايی های متعّدِد امريکا مواجهه شــده، بر تجربه های عینِی 
مردِم ايران نیز افزوده شــده و اگر هم در میاِن برخی، ترديدها و دودلی هايی 
وجود داشت، اکنون حقیقِت شیطانی و ذاِت خبیِث امريکا بر همگان نمايان 
گرديده است. بنابراين، دولت نبايد به دلیِل هراس از ريزِش بدنه ی اجتماعِی 
خويش، در برابِر زورگويی ها و عهدشــکنی های امريکا، سکوت اختیار کند و 
راهِ مماشــات و مداهنه در پیش گیرد. نســبِت ملِّت ايران با امريکا، روشــن 
اســت؛ مردم حاضر نیســتند که در برابِر امريکا، ســِر تعظیم و تمکین فرود 
آورند و ارتقای معیشِت خويش را از او گدايی کنند، بلکه می خواهند اقتدار و 
اعتبارشان حفظ شود. اين دولِت اعتدال گراست که بايد يا در سیاسِت خارجی 
خود - که در عمل، شکســت خورده و ناکام مانده است - بازانديشی کند، يا 
اين که نظِر خود را به عموِم مردم تعمیم ندهد و مّدعی نشود که مردم، چوِب 

حراج به آبرو و اعتبارِ بین المللِی خود زده اند.
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و در نهايت، ايشــان تصريح کرد که برنامه ی اقتصاِد مقاومتی، بايد به »اجرا« 
درآيد: »الزم می دانم بارِ ديگر ]به رئیس جمهورِ  محترم[ درباره ی اجرای برنامه ی 
اقتصاِد مقاومتی و توّجِه ويژه به موضوِع اشتغال و تولیِد داخلی تأکید کنم.«1 
تأکید بر »اجرا«ی برنامه ی اقتصاِد مقاومتی به اين معنی اســت که تاکنون، 
گامی در راستای »اقدام« و »عمل« برداشته نداشته يا دست کم، آن گونه که 
بايد، تحّرک و فعالّیتی صورت نگرفته است. اين استنباط، با موضع گیری های 
پیشیِن رهبِر انقالب درباره ی کارنامه ی اقتصادِی دولت نیز متناسب و همخوان 
است، چنان که ايشان چندين بار نسبت به پیشرفِت برنامه ی اقتصاِد مقاومتی 
در دولت، انتقاد کــرده و معتقدند اقتصاِد مقاومتی، امری فراتر از برنامه های 
جاری و متداول است، و نبايد تصّور کرد که ادامه دادِن رويّه های عادی، همان 
اقتصاِد مقاومتی اســت. از طرِف ديگر، پاره ای از سیاســت ها و اقدامات نیز با 
اقتصاِد مقاومتی، سازگار نبوده و نیســتند، و اين، وجِه سلبِی نقدهای رهبِر 
انقالب نسبت به عملکرِد دولت است. به هر حال، واقعّیت اين است که تاکنون، 
اقتصاِد مقاومتی در حّد شــعار و حرف باقی مانده و خارج از ســخنرانی ها و 
وعده ها و نشست ها و مصوبات، کارِ چشمگیری انجام نشده است. آنچه که مهم 
است، تکرار کردِن لفِظ اقتصاِد مقاومتی نیست، بلکه ساخته و پرداخته کردِن 
آن در عمل، و ايجاِد تحّوِل محســوس و واقعی در زندگِی عینِی مردم است.

از اين گذشــته، اســاِس سیاســِت اقتصادِی دولــِت اعتدال گرا، بــا اقتصاِد 
مقاومتی تطابق ندارد، چون دولت در پِی ايجاِد گشــايِش اقتصادی از طريِق 
»سرمايه گذارِی خارجی« است، و اين، هسته ی سخت و مرکزِی نگاهِ اقتصادِی 
دولت را تشــکیل می دهد، در حالی که سرمايه گذارِی خارجی، نه تنها محتاِج 
عقب نشینی های ايدئولوژيک است، بلکه حاصِل آن، شکل گیرِی اقتصاِد مقاوم 
و مستحکِم نیست؛ زيرا همواره به »اراده ی قدرت های بیگانه« و »نوسان های 
مناسباِت ما با آنها وابسته« اســت و از اين رو، چنین پیشرفتی، »درون زا« و 

1. همان.
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»باثبات« نیست، حال آن که ايده ی بنیادی در اقتصاِد مقاومتی اين است که 
اقتصاِد داخلی بايد به گونه ای بنا شــود که »تنش های و تکانه های بیرونی« 

نتوانند آن را به زانو درآورده و ُمنهدم کنند.
رهبِر انقالب در جرياِن اعتراض های اجتماعِی شــکل گرفته در دی ماه ســاِل 
نودوشــش نیز، واکنش نشان دادند و نکاتی را مطرح کردند تا موضِع خود را 

مشخص کنند:1
]1[. بعضی ها می گويند فالنی از فالن قضّیه، »مّطلع« نیست؛ در حالی که بنده 
از »مسائِل عمومی و اساســی« ای که مردم از آنها مّطلع می شوند، بايد »ده 

برابِر« آنها مّطلع باشم و الحمدهلل هستم. 
]2[. اداره ی کشور، کارِ آسانی نیست؛ چون به »تالش« و »ابتکار« و »به هنگام 

بودن« و »آمادگی های جسمی و عصبی« نیاز دارد.
]3[. مسئوالِن ارشد، »به قدرِ وسع شان« کار می کنند.

]4[. البّته يک جاهايی »قصور« و »تقصیر« هست.
]5[. مسئوالن، به صورِت مستقیم يا غیرمستقیم، »انتخاِب خوِد مردم« هستند.

]6[. من، »مردم ســاالرِی دينی« را »صادقانه« قبول کرده ام، و کمک به هر 
کسی را که مردم انتخاب کنند، وظیفه ی خود می دانم.

]7[. من در »کارهای جزئی« و »وظايِف ويژه ی دولت«، دخالت نمی کنم.
]8[. بعضی هــا ِگله می کنند که چرا من به مســئوالن »تذّکر« نمی دهم، در 
حالی کــه تذّکراِت من به دولت ها »زياد« اســت؛ اين که می بینید من گاهی 
به صــورِت علنی، چیزی می گويم، اين »يک دهــِم تذّکرات و اوقات تلخی ها و 
هشدارهای ما به مسئوالن« نیست، و من در جلساِت حکومتی، »اغلب« تذّکر، 

هشدار و مطالبه، »زياد« دارم.
رهبِر انقالب می گويد من در دولت های مختلف، گاهی اوقات، »اعتراض های 
سختی« به مسئوالِن گوناگون داشتم، اما اين اعتراض ها را به طورِ معمول، با 

1. همو؛ در ديدارِ مردمِ قم؛ 19 دی 1396.
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مردم در میان نمی گذارم، چون نه مردم، دعوا و اوقات تلخی را می پسندند و نه 
گفتِن اين تلخی ها، فايده ای دارد.1 ايشان به مناسبتی ديگر نیز تصريح می کند 
که گاهی به من می گويند چرا شما در معرِض عاّم، به دولت تََشر نمی زنید؟! 
اوالً، بنده دسِت کم، »ده برابِر« آن مقداری که در رسانه ها، بعضی از جلساِت 
ما منعکس می شــود، جلساِت ديگر با مســئوالن دارم که مردم از آنها مّطلع 
نیستند؛ ثانیاً، »تََشر زدن به دولت در معرِض عاّم«، نه فقط »فايده« ای ندارد، 
بلکه »ضررهای بزرگی« دارد، چون راهِ اصالح، »دعوا کردن«  نیست.2 قاعده 
اين اســت که در مقابله ی با دشــمن، نوِع برخورد بايد »قاطع« و »صريح« و 
طبِق برخورِد خوِد او که خصمانه اســت، »خصمانه« باشد؛ اّما نوِع برخورد با 
مشکالِت دروِن نظام، بايد »عالج جويانه«، »دلسوزانه« و »طبیبانه« باشد، هر 
چند ممکن اســت طبیب، گاهی اوقات، حرف تلخی هم به مريض بزند، اّما 

مقصودش، معالجه ی او است.3
ايشــان همچنین اشاره کرده که من از مسائِل جامعه و کشور مّطلعم؛ گاهی 
گفته می شــود که من از نظِر اطالعاتی، محدود و بســته هستم، در حالی که 
اين طور نیست و من گزارِش رسمی و غیررسمی می خوانم و از ُطرِق مختلف، 
با افراد و مردم ارتباط دارم.4 شبهه ی ديگر که ايشان بدان پاسخ گفته اند اين 
اســت که برخی اّدعا می کنند که من، همه ی اشــکاالِت داخلی را به امريکا 
نسبت می دهم، در حالی که هر چند خیلی از مشکالِت ما ناشی از امريکاست، 
اّما من »بیشترين اشکاالت« را متوّجِه خودمان می دانم و معتقدم »به صورِت 
عمده،« موانِع ما، از قبیِل »موانِع درونی« هستند و دشمن هم از همین موانِع 

درونی، سوءاستفاده می کند.5

1. همو؛ در ديدارِ کارگران، 10 ارديبهشت 1396.
2. همو؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 15 شهريور 1397.

3. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.
4. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.

5. همان.
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آيا می توان نقش آفرينی و مســئولّیت پذيری را در ســطحی باالتر از اين هم 
در نظر گرفت که ايشــان نســبت به خطِر »ارتجاع« و »عبــور از ارزش ها و 
اصالت های انقالب«، هشــدار داده و می گويد چون »ارتجاع« به عنواِن يکی از 
مهم ترين »آفت« های همه ی انقالب ها، »خطرناک« اســت، من وظیفه دارم 
خطــر را به مردم بگويم؛ اگر به ســمِت »اشــرافی گری« حرکت کرديم، اگر 
به جای توّجه به »طبقه ی ضعیف«، دل سپرده ی »طبقاِت مرفّه و زياده خواه« 
شديم، اگر به جای تکیه ی به »مردم«، به »خارجی ها« تکیه کرديم و امیدمان 
را به بیگانه ها بستیم، در واقع، به طرِف »ارتجاع« حرکت کرديم. »نخبگان« 
و »مديران«، بايد »به شــّدت« مراقبت کنند، و مردم هم با »حّساسّیت«، به 
رفتارِ مديران نگاه کنند. ارتجاع، پديده ی خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتّفاق 
می افتد، »همان آدم های انقالبِی سابق«، بر سِر کار هستند، اّما »خط« و »راه« 
را عوض کرده اند؛ کأنّه انقالب شــده بود برای اين که آنها بروند و اينها بر سِر 
کار بیايند! روشــن است که برای اين تغییر، انقالب نشد؛ چون انقالب يعنی 
»هدف ها«ی واالئی را در نظر گرفتن و به ســوی آنها حرکت کردن. پس اگر 
»هدف ها« فراموش کرديم، پوسته و صورِت باقی مانده، ديگر »انقالب« نیست.1

به راستی، تجربه ی چهل ساله ی دوراِن بعد از انقالب نشان داده که نه تنها در هیچ 
موردی، کوچک ترين خیانتي در رفتارِ رهبِر انقالب نبوده، بلکه حّتی نمی توان 
»اشتباه« در تصمیماتِ  ايشان يافت.2 از اين رو، بزرگان تصريح کرده اند: »بنده 
به غیر از اماِم راحل، هیچ يک از علماي گذشــته را به روشن بیني، فراست، 

تدبیر، سعه ی صدر، بردباری و جامعّیِت ايشان نديده ام.«3

1. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 29 بهمن 1396.
2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ فعّاالِن سیاسی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 28 تیر 1397.

3. همو؛ در ديدارِ خانواده های شهدای دفاعِ مقدس و مدافِع حرم؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 14 تیر 1397.
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ی و غیرعلنی شدِن فساد، نه زواِل آن
ّ
3- قاعده ی لزوِم حاکمّیِت ولّی فقیه برای اقل

ما بر اســاِس فلســفه ی اجتماعِی دينِی خويش معتقديم که هدِف اصلي و 
نهايِي جامعه ی آرمانِي اسالمي، »استکماِل حقیقِي انسان ها« است که جز بر 
 اثِر اطاعت از اوامر و نواهِي الهي و تقّرب به درگاهِ او، حاصل شــدني نیست. و 
اين مفاهیم، »ُمَشــکَّک« و »داراي مراتب« اند و هر مرتبه از آنها، در جماعتي 
از مردم، مصداق مي يابد. در جامعه ی آرمانِي اســالمي، حداقل اين است که 
عصیان نســبت  به خداي متعال، به صورِت »آشکار« و »علنی«، انجام نشود و 
مخالفت با احکاِم الهي و ارتکاِب فسق و فجور »در حضورِ ديگران« تحقق نیابد. 
البتــه بايد تالش کرد تا مردم، چنان تعلیم وتربیــت يابند که حّتي در نهان 
و خلــوت نیز، معصیت نکنند، ولي به هرحــال، »حّد نصابي که از آن گريزي 
نیست«، همان اســت که گناه، در »مأل عاّم«، انجام نشــود. مراتِب واالتر از 
اين حّد، در  گروِ میزاِن موفقّیِت نظاِم آموزشي و پرورشــِي مستقر در جامعه از 

يک سو، و مقدارِ هّمت و ارادة خوِد افراد از سوی ديگر است.1
يکــی از پیش فرض های غلط در زمینه ی  اين اســت که چنانچه حکومتی، 
»دينی« باشد، نبايد در آن »فساد« وجود داشته باشد؛ چراکه فساد با ديانت 
و ادعای اقامه ی دين، تعارض دارد. پس اگر در حکومتی فساد وجود دارد، آن 
حکومت، دينی نیســت. اين »تالزم«، صحیح نیست و متوِن دينی نیز داللت 
بر آن ندارند. اســالم مدعی اين نیست که در ســايه ی حاکمّیِت دين، فساد 
»به طورِ کلّی« از جامعه زائل می شــود و »تماِم انسان ها«، رو به صالح و خیر 
می آورند. چنین تصّوری، با سرشت و طبیعِت انسان، سازگار نیست. انسان به 
َحَســِب اختیارِ خود، به دين گرايش می يابد و زندگِی مؤمنانه را برمی گزيند، 
و در ادامــه نیز، همچنــان از قدرِت »اختیار« و »آزادی« برخوردار اســت و 
به اين ســبب، می تواند از تعالیم و احکاِم ديــن، »تخطی« کند و »باطل« و 
»ضاللت« را برگزيند. به جز حضراِت معصومان ســايِر انســان، همواره در 

1 . عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ جامعه و تاريخ و از ديدگاهِ قرآن؛ ص 398.
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معرِض »لغزش« و »خطا« هستند و نمی توان توقع داشت که هیچ گاه، اسیر 
وسوسه های شیطان نشوند و معصیت نکنند. کارکرِد دين، بیش از اين نیست 
که فســاد را در جامعه ، به »حداقل« می رســاند و مجاِل »تجاهِر به فسق« 
نمی دهد. بنابراين، جامعه ی اسالمی عبارت از جامعه ای نیست که در آن، هیچ 
معصیت و فسادی انجام نشود، بلکه جامعه ای است که در آن، فساِد انسان ها، 
حالــِت »اقلّی« و »غیِر علنی« پیدا می کند. نگرشــی که مدعی ايجاِد نوعی 
»بهشِت زمینی« است که در آن انسان ها به صورِت مکانیکی و جبری، همواره 
در مسیِر حّق قرار دارند و کمترين لغزش و خطايی از آنها َسر نمی زند، نوعی 
»ايده آل گرايِی تخیلی و واقع گريزانه« است که تاکنون تحقِق خارجی و عینی 
نیافته و نخواهد يافت. به هر حال، وجوِد بخشی از فساد، »اجتناب ناپذير« و به 
يک معنا، »طبیعی« است و نمی توان مطلق انديشی کرد و انتظار داشت هیچ 

تخلفی در جامعه ی دينی انجام نشود. 

4- قاعده ی لزوِم حاکمّیِت ولّی فقیه برای اصالِح جامعه، نه کفایِت آن
گاهی نیز اشــکاِل ياد شده به اين صورت مطرح می شود که چون در »دين« 
خللی نیســت، پس در »حاکِم دينی«، نقــص و ضعف وجود دارد که جامعه 
همچنان گرفتارِ فساد است. به عبارِت ديگر، صالِح جامعه ی انسانی، متوقف بر 
وجوِد »قانوِن الهی« و »مجرِی الهی« است، و اگر اين دو در کنارِ يکديگر قرار 
گیرند، جامعه روی ســعادت را خواهد ديد. اما اين پیش فرض نیز خطاست؛ 
زيرا عالوه بر اين امر، تحقِق صالح و خیر در جامعه، متوقف بر وجوِد شرايِط 
ديگری نیز هســت، و هرگز اين گونه نیست که »ايدئولوژی« و »رهبر«، علِل 
کافی باشند. حّتی در حکومِت حضرِت امیر نیز چه در جامعه و چه در میاِن 
مديراِن حکومتی، فساد وجود داشت، به طوری که برخی از خطبه ها و نامه های 

نهج البالغه، داللت بر اين امر دارند:
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َعاَجْلَت  َو  ه ی  اْلَکرَّ َأْسَرْعَت  ه ی  مَّ اْلُ ِخَیاَنه ی  ِف  هدَّ ی  الشِّ َأْمَكَنْتَك  ا  َفَلمَّ
َراِمِلِهْم  ِلَ اْلَُصوَنه ی  ُم  َأْمَواِلِ ِمْن  َعَلْیِه  َقَدْرَت  َما  اْخَتَطْفَت  َو  اْلَوْثَبه ی 

ُم؛  اِمِ َأْيَ َو 
چون مجاِل بیشتر در خیانت به امّت به دستت افتاد، شتابان 

حمله نمودی و تند برَجستی و آنچه توانستی از مالی که برای 
بیوه زنان و يتیمان نهاده بودند، بِربودی.1

امــا از وجوِد چنین فســادهايی نمی تــوان نتیجه گرفت کــه اين وضع به 
»حکمرانِی« آن حضرت باز می گردد و مســأله اين است که ايشان در انجاِم 
تکالیِف خود، ُسســتی ورزيدند. پس ممکن اســت بر جامعه ای، شخصیتی 
هماننِد حضرِت امیر حاکم باشــد، اما با اين حال، باز هم برخی از مديراِن 
حکومتی، دچارِ فساد و زياده  خواهی و دست اندازِی به بیت المال شوند. روشن 
است که آن حضرت، نه در انتخاِب کارگزارِن حکومتی کوتاهی کردند، نه در 
هدايــِت آنها، و نه در نظارت بر آنها؛ اما با ايــن همه، خطا و انحراف رخ داد. 
اين خصوصّیِت انسان اســت در نهايت، خودش میاِن خیر و شر و حقّ و باطل، 
دســت به »انتخاب« می زند و هیچ يک از علِل بیرونی، جايگزيِن »اراده ی«  او 
نمی شوند و آن را از وی سلب نمی کنند. قرآِن کريم در آياِت متعّددی تصريح 
می کند که عامِل تعیین کننده ی نهايی در واقعّیت های جهاِن انســانی، خواه 
ساحِت فردی و خواه ساحِت اجتماعی، خوِد انسان است و اين انسان است که 
در چارچوِب اراده ی خويش، حّق يا باطل را برمی گزيند و سرنوشــِت خود را 
رقم می زند. پس اين گونه نیست که که فرد يا جامعه، دچارِ تباهی و انحراف 
شد، به طورِ مطلق و ضروری بتوان حکم کرد که طرح و نسخه ی فکری، خطا 
بوده، يا چگونگِی تدبیر و اجرا. پس ممکن اســت حّتی با وجوِد مطلوب بودِن 
دو عامِل ياد شــده، باز هم فرد يا جامعه، به دلیِل کج روِی ارادی و آگاهانه ی 

خوِد انسان، از صالح و صواب فاصله بگیرد:

1. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ نامه ی 41.
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َكُفوًرا1  ا  َوِإمَّ ا  َشاِكً ا  ِإمَّ ِبیَل  السَّ َهَدْیَناُه  ا  ِإنَّ
ما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاکر باشد و پذيرا گردد، 

يا ناسپاس.

َفْلَیْکُفْر2  َشاَء  َوَمْن  َفْلُیْؤِمْن  َشاَء  َفَمْن  ُكْ  َربِّ ِمْن  ْلَحقُّ  َوُقِل ا
و بگو: حّق از پروردگارتان ]رسیده[ است، پس هر که بخواهد، 

بگرود و هر که بخواهد، انکار کند.

َصْیِطٍر3  ِبُ  ْ
َعَلْيِ َلْسَت   ٌ ُمَذكِّ َأْنَت  ا  َ ِإنَّ  ْ َفَذكِّ

پس تذکّر ده که تو، تنها تذکّردهنده  ای؛ بر آنان، تسلّطی نداری.

َما  َوَعَلْیُکْم  َل  ُحِّ َما  َعَلْیِه  ا  َ َفِإنَّ ْوا  لَّ َتَ َفِإْن  ُسوَل  الرَّ َوَأِطیُعوا   َ اللَّ َأِطیُعوا  ُقْل 
اْلُِبنُي4  اْلَباَلُغ  ِإالَّ  ُسوِل  الرَّ َعَ  َوَما  َتُدوا  َتْ ُتِطیُعوُه  َوِإْن  ْلُتْ  ُحِّ

بگو: خدا و پیامبر را اطاعت کنید، پس اگر پشت نموديد، ]بدانید 
که[ بر عهده ی اوست، آنچه تکلیف شده، و بر عهده ی شماست، 

آنچه موّظف هستید. و اگر اطاعتش کنید، راه خواهید يافت، و بر 
فرستاده ]خدا،[ جز ابالغِ آشکار ]مأموريتی[ نیست. 

ِكیٍل5  َ
بِ  ْ

َعَلْيِ َأْنَت  َوَما  َحِفیًظا   ْ
َعَلْيِ َجَعْلَناَك  َوَما  َأْشَرُكوا  َما   ُ اللَّ َشاَء  َوَلْو 

و اگر خدا می  خواست، آنان شرک نمی  آوردند. و ما، تو را بر 
ايشان، نگهبان نکرده  ايم و تو، وکیِل آنان نیستی.

یًعا6  َجِ اَس  النَّ َدی  َلَ  ُ اللَّ َيَشاُء  َلْو 
اگر خدا می خواست، به قطع، تمامِ مردم را به راه می  آورد.

1. انسان: 3
2. کهف: 18.

3. غاشیه: 22-21.
4. نور: 54.

5. انعام: 107.
6. رعد: 31.
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ْلَحَیاَة  َوا اْلَْوَت  َخَلَق  ِذي  الَّ َقِدیٌر  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَ  َوُهَو  اْلُْلُك  ِبَیهِدِ  ِذي  الَّ َتَباَرَك 
َعَماًل1  َأْحَسُن  ُكْ  َأیُّ ِلَیْبُلَوُکْ 

بزرگوار ]و خجسته[ است آن که فرمانروايی به دسِت اوست، و او، 
بر هر چیزی تواناست؛ همان که مرگ و زندگی را پديد آورد تا 

شما را بیازمايد که کدام تان نیکوکارتريد.
بنابراين، »حاکمان« و »مردم« نیز بايد حّق را بطلبند و در اقامه ی حّق، ولّی 
را همراهی و مســاعدت کنند، اما اگر چنین نکنند، از ولّی، به تنهايی، کاری 

ساخته نخواهد بود:
ْخ  ُيَسبَّ ْلَنا  َأْمِ اْلَقْیِظ  ه ی  ارَّ َحَ َهِذِه  ُقْلُتْ  ْلَحرِّ  اِم ا َأیَّ ِف   ْ

ِإَلْيِ رْیِ  ِبالسَّ َأَمْرُتُکْم  َفِإَذا 
اْلُقرِّ  ه ی  َصَبارَّ َهِذِه  ُقْلُتْ  َتاِء  الشِّ ِف   ْ

ِإَلْيِ رْیِ  ِبالسَّ َأَمْرُتُکْم  ِإَذا  َو  ْلَحرُّ  ا ا َعنَّ
اْلُقرِّ  َو  ْلَحرِّ  ِمَن ا ُكْنُتْ  َفِإَذا  اْلُقرِّ  َو  ْلَحرِّ  ِمَن ا ِفَرارًا  َهَذا  ُكلُّ  ُد  اْلرَبْ ا  َعنَّ َیْنَسِلْخ  ْلَنا  َأْمِ

ْطَفاِل  اْلَ ُحُلوُم  ِرَجاَل  اَل  َو  َجاِل  الرِّ َأْشَباَه  َیا  َأَفرُّ  ْیِف  السَّ ِمَن   ِ اللَّ َو  َفَأْنُتْ  وَن  َتِفرُّ
َو  َمْعِرَفه ی  َأْعِرْفُکْم  َلْ  َو  َأَرُکْ  َلْ  َأنِّ  َلَوِدْدُت  اِل  جَ ْلحِ اِت ا َربَّ ُعُقوُل  َو 

َشَحْنُتْ  َو  َقْیحًا  َقْلِب  ُتْ  َمَلْ َلَقْد   ُ اللَّ َقاَتَلُکُم  َسَدمًا  َأْعَقَبْت  َو  َنَدمًا  ْت  َجرَّ  ِ اللَّ
َرْأِي   َّ َعَ َأْفَسْدُتْ  َو  َأْنَفاسًا  ْهَماِم  التَّ ُنَغَب  ْعُتُموِن  َجرَّ َو  َغْیظًا  َصْدِري 

ْذاَلِن؛  ْلخِ ا َو  ِباْلِعْصَیاِن 
اگر در تابستان شما را بخوانم، گويید هوا سخت گرم است، 
مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در زمستان فرمان دهم، 

گويید سخت سرد است، فرصتی ده تا سرما از بالدِ ما به در 
شود. شما که از گرما و سرما چنین می گريزيد، با شمشیرِ آخته 

کجا می ستیزيد؟! ای نه مردان به صورِت مرد، ای کم ِخرداِن 
نازپرورد! کاش شما را نديده بودم و نمی شناختم که به خدا، 
پاياِن اين آشنايی، ندامت بود و دستاوردِ آن، اندوه و حسرت. 

خداي تان بمیراناد! که دلم از دسِت شما، پُر خون است و 

1. ملک: 2-1.
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سینه ام، ماالماِل خشمِ شما مردمِ دون، که پیاپی، جرعه ی 
اندوه به کامم می ريزيد، و با نافرمانی و فروگذارِی جانبم، کار را 

به هم درمی آمیزيد.1
و روشن است که: 

ُیَطاُع؛  اَل  ِلَْن  َرْأَي  اَل 
آن را که فرمان نبَرند، َسر رشته ی کار از دستش برون است.2

امام خمینی در ســال های نخســتیِن پیروزِی انقالب، در برابِر کســانی که 
اشکال تراشی و نقِد غیِر منصفانه می کردند و به انقالب، می تاختند، اين گونه 
پاســخ می دهد که اوالً، پاره ای از تخلفات و لغزش هــای مديراِن حکومتی، 
»اجتناب ناپذير« است و حکومِت رسوِل اکرم و حضرِت امیر هم خالی از چنین 
نقايصی نبوده است؛3 ثالثاً، اين قبیل تخلفات و لغزش ها، آنچنان نیستند که 
بتوانند انقالب را از مســیِر خود، منحرف کنند و »لطمه ی اساسی« ببینیم.4 
به بیاِن ديگر، چه چیزی باعث شده است مسأله ی »کارآمدِی نظاِم اسالمی« 
مطرح، و به صورت های مختلف در رســانه ها و نشست های مختلف برجسته 
شــود؟ چه انگیزه ای اين مسأله را برجسته کرده است؟ چه شبهه ای در ذهِن 
مردم بوده است؟ آيا مردم، توقعی بیش از داشتِن يک زندگِی متوسط داشته اند 
که در نهايت، به ســعادِت آخرِت آنها بیانجامد؟ آنچه موجب شده است اين 
مســأله به صورِت پیچیده مطرح شود، اين است که کسانی فکر می کنند اگر 
»نظاِم اسالمی«، درست و به جا و حّق باشد، بايد به حتم، »اهداِف« آن تحقق 
پیدا کند؛ زيرا قوانیِن نظاِم اسالمی، اسبابی برای تحقِق آن هدف ها هستند، و 
اگر به هدف نرسیديم، معلوم می شود که اين قوانین، درست نیستند. دشمنان 

1. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 27.
2. همان.

3. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج  19، ص 303، 9 تیر 1364.
4. همان.
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از اين مغالطه اســتفاده می کنند و می خواهند به جوان های ما القاء کنند که 
نظاِم جمهورِی اســالمی، شما را به همان خواسته و هدِف متوسط، معقول و 
معموِل هم نمی رســاند، بلکه دشواری ها و گرفتاری هايی که داريد، برای اين 
است که نظاِم جمهورِی اســالمی، غلط و بی پايه است. در مقابل، بايد گفت 
اين ســخن که اگر قانون و برنامه و سیاســتی، درســت باشد، نتیجه ی آن، 
»صددرصد« درست خواهد بود، پس اگر به آن نتیجه ی مطلوب نرسیديد، آن 
»قانون« و »برنامه« و »سیاست«، غلط است، در حالی که اين گفته، »مغالطه« 

است، چون:
]1[. »قانون« و »برنامه« و »سیاست« به تنهايی، نتیجه بخش و اثرگذار نیست، 
بلکــه »مجری« و »عامِل« قانون و برنامه و سیاســت هم بايد صالح باشــد؛ 
چنان که مجری قانون، بايد آن را درســت اجرا کند؛ نه مسامحه کند و نه به 

نفِع شخص و گروهی اجرا کند.
]2[. مهم تــر اين که، اگر »فرهنِگ حاکم بر جامعــه و مردم«، قانون و برنامه 
و سیاســت را نپذيرد، کارها به نتیجه نخواهد رسید. پس بايد شرايطی برای 
پذيرِش اِعماِل قانون در جامعه فراهم شود که الاقل، متوسِط افراِد جامعه، اين 
ارزش ها را بخواهند و بپذيرند، نه اين که گرايش های لیبرالیستی، رواج يابند 

و ارزش های اسالمی را به بهانه ی تحّجر و عقب ماندگی، به حاشیه برانند.1
یِن«؛ وقتی والی و رعّیت،  ْدَغاُل ِف َالدِّ حضرِت امیــر می فرمايــد: »َوَكُثَ َاْلِ
حقوِق همديگــر را رعايت نمی کنند، »فريب کاری و دغل بازی در دين« زياد 
می شــود و کسانی »به ناِم دين«، بر ضّد دين کار می کنند. در نتیجه، دين در 
جامعه، »عّزِت« خودش را از دســت می دهد؛ کسانی از فرصت، سوءاستفاده 
می کنند »به  ناِم دين«، ولی به نفِع خود، بستگان و گروه شان تالش می کنند. 
ُفوِس«؛ دل ها، بیمار می شــود؛ همین  طور که  ْت ِعَلُل َالنُّ ديگر اين کــه: »َوَكُثَ

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ »نگاهی گذرا به مفاهیم و معیارهای کارآمدی نظام«؛ در همايِش دفترِ 
ارتباطاِت فرهنگی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 27 بهمن 1396.
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جســِم انسان، بیمار می شود، دل های مردم نیز ممکن است انحراف پیدا کند 
و به بیماری های روانی، عقالنی، شــخصّیتی و ... مبتال  شود. وقتی جامعه در 
ســايه ی دين، عّزت پیدا کرد و دل های مردم، با هم هســت و همه، يکديگر 
را دوســت می دارند، اگر کسی کارِ غلط و ناهنجاری انجام دهد، همه تعّجب 
می کننــد و از آن اتّفاق، به وحشــت می افتادند، اما برعکس، وقتی »حقوق« 
رعايت نمی شــود، ابتدا رابطه ی بیِن مردم و والی، ضعیف می شــود، سپس 
»دل های مردم« از هم پراکنده و جدا می شــود و هر کس به دنباِل »منفعِت 
شــخصِی« خودش می رود. در نتیجه، مردم به ناهنجاری ها عادت می کنند و 
کســی از ارتکاِب گناه، تعّجب نمی کند. در گذشته، مواردی وجود داشته که 
گاهی اگر مسئولی ســخنی می گفت که خالف درمی آمد، شرمنده می شد و 
درصدد برمی آمد که به  گونه ای، آن را توجیه کند تا »دروغ«، تلّقی نشــود، اما 
کار به جايی می رســد که »دروغ« در میاِن مســئوالن، زياد می شود و کسی 
تعّجب نمی کند، بلکه حّتی منتظِر دروِغ ديگری هســتند! گاهی مثِل اين  که 
مســابقه می گذارند »دروِغ بزرگ تر«ی بگويند. اين جزوِ قواعِد نانوشــته ی 
سیاست مداراِن ماکیاولیست اســت که دروغ های بزرگ بگويید، تا دست کم، 
مــردم مرتبه ای از آن را باور کنند. در همین راســتا و در لفافه بايد گفت رِد 
سخِن ولّی الهی در غیاِت او، نشان گِر »دورنگی« و »دوگانگی« است. حضرِت 
ِصیَحُة ِف اْلَْشَهِد َو اْلَِغیِب«؛ چه در حضورِ من و چه در  امیر می فرمايــد: »َوالنَّ
غیاِب من، با من »يک رنگ« باشید، و اين طور نباشد که در حضورِ من، چیزی 
بگويید و پشــِت ســِر من، طورِ ديگری حرف بزنید؛ در ظاهر بگويید هر چه 
»مقاِم عظمای واليِت امیرالمؤمنین« فرمودند، اما پشــِت سِر من، حرف هايی 

که می زنم را »رد« کنید و »برخالِف آن«، عمل کنید.1

1. همو؛ سلســله درس های اخالق و سیاست، جلســه ی چهاردهم، پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 24 خرداد 
.1396
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بر اين اساس، رهبرِ انقالب معتقد است که میاِن مديريِّت انقالبی و غیرانقالبی، 
سه شــکاِف عمده وجود دارد: »مديريِّت جهادی/ تکنوکراتیک«؛ »مديريِّت 
مردم گرا/ نخبه گرا«؛ و »مديريِّت ساده زيست/ اَشرافی«. پس خصوصّیت های 
مديريِّت انقالبی و غیرانقالبی عبارتنــد از: »تالِش مضاعف، پُرکاری/ تنبلی، 
کم کاری، کسالت، بی عملی«؛ »خســتگی ناپذير، مقاوم/ مأيوس، وامانده«؛ و 

»بدوِن چشمداشت/ طعمه انگارِی مديريّت«.1
برخی بر اين باورند که چون واليِت فقیه، »مطلقه« اســت و مطلقه بودِن آن 
به اين معنی است که گستره ی اختیاراتش وسیع است، پس در نهايت، »هر 
آنچه که رخ بدهد«، به شخِص »رهبِر انقالب« بازمی گردد و او بايد »پاسخگو« 
باشد. پس به دلیِل »مطلقه بودِن« واليِت فقیه، »توقِع حداکثری« از او به جا 
و رواست. اين استدالل، از چند جهت، مخدوش است و اين جهات، همگی به 
»مشروِط بودِن قیِد مطلقه« مربوط می شود که موجب می گردد رهبِر انقالب، 
در »هر مورد« و در »هر زمان«، مجاز به استفاده از اختیاراِت فراقانونِی خويش 
نباشــد. توضیح اين که رهبِر انقالب در جايــی از اختیاراِت فراقانونِی خويش 
استفاده می کند که به نوعی، »سازوکارهای قانونی و عادی«، از عهده ی حّل 
معضــالت و نیازهای نظام برنیايند و چنانچه رهبِر انقالب »مداخله« نکند و 
»حکِم حکومتی« يا »تذّکر« ندهد، اختالل ايجاد  شــود. پس استفاده از اين 

مزيّت، »محدود« است، به طوری که:
]الف[. بايد »زمینه ی اجتماعی« برای مداخله ی رهبِر انقالب، مســاعد باشد 
و اين گونه نباشــد که رفتارِ رهبِر انقالب، با »مقاومت و مخالفِت مردم« روبرو 
شود و به اين واسطه، »اعتبار« و »وجاهِت« او، مخدوش گردد. از جمله، رهبِر 
انقالب نمی تواند بدوِن در نظر گرفتِن مالحظات و حواشــیِ مختلف، در برابِر 
کسانی که »منتخِب مردم« هستند، هماننِد رئیس جمهور و نمايندگاِن مجلس، 
»موضع گیرِی منفی و بازدارنده« کند، بلکه بايد به نوعی عمل کند که »تقابِل با 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ دولِت دوازدهم، 4 شهريور 1396.
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مردم« و »میل به استبداد« از آن استنباط نشود. البته ممکن است گفته شود 
که بهتر است برای جلوگیری از پديد آمدِن برخی اصطکاک های محتمل میاِن 
رهبِر انقالب و پاره هايی از جامعه، بهتر است از منطِق »مردم ساالری« دست 
کشــید و همه ی تصمیم ها و انتخاب ها را به »رهبِر انقالب« سپرد. به عبارِت 
ديگر، اگر قاعده ی »مردم ساالری« از عرصه ی حاکمّیِت دولِت اسالمی حذف 
شــود، پاره ی مهمی از »معضالت« و »چالش ها« و »چندگانگی ها«، برطرف 
می شــوند و ثبات و يکنواختی، پديد می آيد. چنین نظری، به غايت ناپخته و 
نســنجیده است و در آن، به جای حّل مساله و ِگره ُگشايی از معضله، خوِد آن 
کنار گذاشته شده است. از آنجاکه »مردم ساالری«، پاره ای »دين« است و اين 
خوِد اسالم است که »اســتبداد« و »تحمیل« را برنمی تابد و آن را نامشروع 
می انگارد، نمی توان از ارزِش مردم ســاالری به نفِع ارزش های ديگر، دســت 
کشید، بلکه بايد تأّمل کرد که در »سازوکار و کیفّیِت مردم  ساالرِی کنونی«، 
چه معايــب و نقايصی وجود دارد که گاه، موجِب پديد آمدِن دشــواری ها و 
چالش هايی می شــود. پاسِخ اجمالِی ما اين است که در »الگوی مردم ساالرِی 
دينی«، ما به »وجِه دينِی« آن، چنان که شايسته بوده، اعتنا و التفات نکرده و 
از »تبیین« و »بصیرت دهی« و »ارتقای قدرِت تحلیل« و »گشــايِش ذهنّیِت 
سیاســِی مردم«، غفلت کرده ايم و نتوانســته ايم به آن صورت که شايسته و 
درخور بوده، به تربیت و تعالِی دينِی مردم در ســاحِت فکر و اقداِم سیاســی 
بپردازيم. از اين رو، در پاره ای موارد، اين مردم ســاالرِی فاصله يافته از دين يا 
هدايِت الهی، به نتايجی انجامیده و تبعاتی را به دنبال داشــته که از شــتاِب 
انقالب در مسیِر حرکِت به سوی آرمان ها و مقاصدش، کاسته است. پس بايد 
در »وجِه دينِی« الگوی مردم ســاالری، تجديدنظر کرد و »فرهنِگ سیاســِی 
برخاسته از دين« و »بصیرِت مؤمنانه ی سیاسی« را در میان ِمردم، رشد داد، 
نه اين که اصِل مردم ســاالری را طرد و تحقیر کرد. مستقل از خواِص جبهه ی 
اهِل حّق، رهبِر انقالب نیز در پِی آن اســت که مردم را از نظِر بینش و درِک 
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سیاســی و اجتماعی، ارتقاء دهد و بر معرفِت آنهــا بیفزايد تا دچارِ »خطای 
تحلیلی« نشــوند و »تجربه های ناصواب و تلخ« را بر انقالب، تحمیل نکنند. 
انقالب بايد در رونِد »تکاملی« و »رو به پیش« قرار گیرد و از تجربه های قبلِی 
خود بهره برده و لغزش ها را تکرار نکند، اما اين امر، وابســته به آن است که 
»انتخاب ها و برداشــت های مردم«، تکاملی باشــند و مردم از تجربه، عبرت 
گرفتــه و از يک ســوراخ، دوبار و چندبار، َگزيده نشــوند. در غیِر اين صورت، 
انقالب در »چرخه ای تکرارشــونده از تجربه های تاريخِی تلِخ مشابه«، گرفتار 
می شــود و به توقف و درجازدن مبتال می گردد، يا از شتاِب حرکتش کاسته 
می شــود. پس بايد مردم و »ذهنّیت« و »انديشه ها« و »تحلیل های« شان را 

دريافت و »عقالنّیِت سیاسی« شان و »حافظه ی تاريخی« شان را رشد داد.
به هر حال، بايد مــردم را امری مهم و تعیین کننده در نــوع و کیفّیِت تدبیِر 
جامعه از ســوی ولّی شــمرد و در مقاِم تعلیِل نقصان ها، فقط به آنچه که در 
سطِح سیاسی می گذرد، بسنده نکرد؛ چنان که حضرِت امیر در فرازهايی از 
نهج البالغه، به مالمِت اصحاِب خويش می پردازد، بدان سبب که آنها، حّقش 

را اطاعت و فرمان بُرداری به جانمی آورند:
َأَباَلُکْم  اَل  َدَعْوُت  ِإَذا  یُب  ُيجِ اَل  َو  َأَمْرُت  ِإَذا  ُیِطیُع  اَل  ْن  ِبَ ُمِنيُت 

گرفتارِ کسانی شده ام که چون امر می کنم، فرمان نمی بَرند، و 
چون می خوانم، پاسخ نمی دهند.

ُكْ  َربَّ ْصِرُکْ  ِبَ َتْنَتِظُروَن  َما 
ای ناکسان! برای چه در انتظاريد؟ و چرا برای يارِی ديِن خدا، 

گامی بر نمی داريد؟ 

ُتْحِمُشُكْم  َة  یَّ َحِ اَل  َو  َمُعُكْ  َيجْ ِدیٌن  َما  َأ 
دينی کو که فراهم تان دارد، غیرتی کو تا شــما را به غضب آرد؟ 
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ُتِطیُعوَن  اَل  َو  َقْواًل  ِل  تَْسَمُعوَن  َفاَل  ثًا  ُمَتَغوِّ ُأَناِدیُكْ  َو  ُمْسَتْصِرخًا  ِفیُکْم  َأُقوُم 
َأْمرًا  ِل 

فرياد می خواهم و ياری می جويم، نه سخنم می شنويد، نه فرمانم 
را می بَريد، 

اْلََساَءِة  َعَواِقِب  َعْن  ُموُر  اْلُ َف  َتَکشَّ َحتَّ 
تا آن گاه که پاياِن کار، پديدار گردد و زشتِی آن، آشکار. 

ِر1 َنْ ِإَل  َدَعْوُتُکْم  َمَراٌم  ِبُكْ  َلُغ  ُيْ اَل  َو  َثاٌر  ِبُكْ  ُیْدَرُك  َفَما 
نه انتقامی را با شما بتوان کشید، و نه با يارِی شما، به مقصود 

توان رسید.
در جايی ديگر، حضرت در توبیِخ برخی از اصحابش چنین می گويد:

ُأَداِریُكْ َکْ 
تا چند با شما، راهِ مدارا بسپارم!

آَخَر ِمْن  َکْت  تَّ َتَ َجاِنٍب  ِمْن  ِحیَصْت  َما  ُكلَّ
آن سان که جامه ی فرسوده ای که چون شکاِف آن را از سويی 

به هم آرند، از سوی ديگر گشايد.

ِمْنُکْم  َرُجٍل  ُكلُّ  َأْغَلَق  اِم  الشَّ َأْهِل  َمَناِسِر  ِمْن  َمْنِسٌر  َعَلْیُکْم  َأَطلَّ  َما  ُكلَّ
ِوَجاِرَها ِف  ُبِع  الضَّ َو  ُجْحِرَها  ِف  ِة  بَّ الضَّ َحاَر  اْنجِ اْنَجَحَر  َو  َباَبُه 

هرگاه دسته ای از سپاهیاِن شام، عنان گشايد، و بر َسرتان آيد، 
به خانه می رويد و در به روی خود می بنديد و چون سوسمار، در 

سوراخ می خزيد، و يا چون کفتار، در النه می آرمید؟

اَیاِت الرَّ َتْحَت  َقِلیٌل  اْلَباَحاِت  ِف  َلَکِثرٌی   ِ اللَّ َو  ُکْم  ِإنَّ
به خدا سوگند، که در مجلِس بزم، بسیاريد و فراهم، و زيرِ پرچِم 

رزم، ناچیز و کم.
1. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 39.
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ِإْصاَلَحُكْ  َأَری  اَل  َلِکنِّ  َو  َأَوَدُکْ  ُيِقمُي  َو  ِلُحُکْم  ُيْ ا  ِبَ َلَعاِلٌ  ِإنِّ  َو 
َنْفِسي ِبِإْفَساِد 

من می دانم چگونه می توان شما را درست کرد و از کجی به 
راستی آورد، اما نه به بهای ارتکاِب گناه، که شما اصالح شويد و 

من تباه.

اْلَباِطَل  ُتْبِطُلوَن  اَل  َو  اْلَباِطَل  َكَمْعِرَفِتُکُم  ْلَحقَّ  َتْعِرُفوَن ا اَل 
1 ْلَحقَّ ا َكِإْبَطاِلُکُم 

به شناختِن باطل بیش از شناخِت حّق، آگهی داريد، و چنان که 
حّق را پايمال می کنید، گامی در راهِ نابودِی باطل نمی گذاريد.

علِّت همه ی خوِن دل خوردن های امیرالمؤمنین و اين که ايشــان را شکست 
دادنــد، اين بود که »قدرِت تحلیِل مردم«، ضعیف بود، و صاحباِن نفوذ، روی 
»ذهِن مردم« اثر می گذاشتند. پس بايد »قدرِت تحلیل و فهِم مسائِل سیاسی 
در جامعه«، بــاال برود تا بتوان »عدالت« را اجرا کــرد.2 البته درباره ی وضِع 
کنونِی جامعه، تحلیِل ايشان اين است که مردم از فشارِ معیشتی، »اوقات شان 
تلخ اســت« و »ناراضی« اند، اّما روشــن اســت که زيِر بارِ توطئه و خواسِت 

آمريکا نمی روند.3
]ب[. نبايد تصّور کرد که رهبِر انقالب، از »امکاِن عملِی مداخالِت حداکثری« 
برخوردار است، اما اقدام نمی کند. حقیقت اين است که مقدوراِت او، محدود 
اســت، ولی قلمروِ حاکمّیت و نهادهای آن، بســیار گســترده است و به اين 
واســطه، او نمی تواند در تماِم شئون و عرصه ها، اظهارِ نظر و مداخله کند. به 
دلیِل همین عدِم تناسِب میاِن »نیازها« و »مقدورات« بوده که رهبِر انقالب، 
همــه ی امورِ معطوف به »اجرائّیات و مســأله های جــاری« را به »نهادهای 

1. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 69.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم و کارگزاراِن نظام؛ 5 آبان 1375.

3. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.
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قانونی« واگذار کرده و خود، به »رصد و هدايِت کلِّی نظاِم سیاســی«، بسنده 
نموده اســت. به قطع، مشــکالت و نقصان های نهادهای حاکمّیتی، فراوان و 
پُرتعداد هســتند و اگر رهبِر انقالب بخواهد در هــر يک از آنها دخالت کند 
و نظِر خويش را اِعمال نمايد، از يک ســو، به بايد »نهادهای ناظر و پاينده ی 
موازی و گســترده« ايجاد کند، و از ســوی ديگر، »کارشناســان و نخبگاِن 
متعّدد«ی را بــرای موضع گیری درباره ی امورِ مصداقی و جزئی، به کار گیرد. 
روشن است که چنین اقدامی، در حکِم ايجاِد »دولتی ديگر« در کنارِ »دولِت 
مستقر« است و به شــکل گیرِی »نهادهای موازی« می انجامد. از اين روست، 
رهبِر انقالب به جای اين که در »امورِ جاری و عینی و جزئِی نهادهای مختلِف 
حاکمّیتی« دخالت کند و همه ی »اراده ها« و »تصمیم ها« را در خود، متمرکز 
و به خود وابســته سازد، قدرت را در »گستره ی ساختارِ حاکمّیت«، پخش و 
توزيع کرده تا در چارچوِب سلســله ای از »سازوکارهای قانونِی درهم تنیده«، 
اجــزاء و عناصِر حاکمّیت به يکديگر پیوند خــورده و يکديگر را »تعديل« و 
»تصحیــح« کنند. بنابراين، اگر اتّفاقاِت ناخوشــايندی رخ داد و مصالحی از 
دســت رفت، بايد همین »نهادهای قانونِی موّظف و مکلّف« را مؤاخذه کرد و 
آنها درباره ی »مسئولّیت های قانونی« شان، به چالش کشید، نه اين که بی اعتنا 
به »سازوکارهای قانونی« و »تقسیِم کارهای رسمی و شناخته شده«، هر چه 
که رخ می دهد را به شخِص »رهبِر انقالب« نسبت داد و از او پاسخ طلبد. اگر 
خلل و نقصی وجود دارد، در درجه ی اّول، بايد به سراِغ همین نهادهای قانونی 
و مســئول رفت و ايفای نقش شان را مطالعه کرد و دريافت کدام يک از آنها، 

کوتاهی و اهمال کاری کرده است. 
فقره هايی که در پی می آيند، مهم ترين مقوالتی هستند که در طوِل دهه های 
گذشــته، به زمینه ی نزاِع و کشمکش میاِن رهبِر انقالب از يک سو، و جرياِن 

د زده تبديل شده اند: غیِر انقالبی و تجدُّ
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]1[. دوگانه ی »انقالبی گری/ عقالنّیت«. فارغ از اصطالحاِت فلسفی و سیاسی، 
»عقل« در نظر و ذهِن مردم عبارت اســت از قّوه ی ســنجش و حساب گری، 
به طوری که اقتضای منطق اســت. کارِ عاقالنه آن اســت که انسان، جوانب 
و عواقبــش را مالحظه کند و امکان ها و مقدوراِت خويش را نســبِت به آن 
بشناســد و پس از چنین محاســبات و معادالتی، به انجامش هّمت ُگمارد. 
در غیِر اين صورت، انســان از مســیِر عقل و ســنجِش عاقالنه خارج شده و 
»نسجیده کاری« به خرج داده است. تکنوکرات ها می خواستند به مردم تفهیم 
کننــد که اين گونه، عمل و اقدام خواهند کرد، اما واقعّیت های عینی نشــان 
داد کــه آنها میــاِن »عقالنّیت« و »محافظه کاری«، خلــط و مغالطه کرده و 
مقصودشــان از عقالنّیت، محافظه کاری اســت. محافظه کاران که از هر گونه 
»خالقّیــت« و »تغییر«ی می هراســند و در خود، شــهامِت »رويارويی« و 
»مواجهه« با واقعّیت های نامطلوب و بازدارنده را نمی بینند، برای اين که افکارِ 
عمومی را بفريبند و از برچســِب تحقیرآمیــِز محافظه کاری بگريزند، خود را 
مطیِع عقل معرفی می کنند و نیروهای انقالبی و پیشرو را، بی عقل و ناپخته و 
نسجیده کار می نامند. اين در حالی است که محافظه کاری و مصلحت انديشِی 
ناشــی از »هراس« و »انفعال« و »تزلزل«، مقبول و ممدوح نیســت و حکِم 
عقل، »اسارت در ســاختارها و معادالِت کنونی« و »گدايی از غرب« نیست، 
بلکه عقل می گويد نبايد فقط به واقعّیت های منفی و ناخوشــايند نگريست و 
بضاعت و قابلیِت خويش را ناچیز انگاشــت. کسانی که به وضِع موجود، تعلّق ِ 
خاطر و دلبستگی دارند و بقای منافِع خود را در تداوِم آن می دانند، راضی به 
»تحّول« و »دگرگونی« نمی شــوند و »بی باکی« و »شجاعت« و »شهامت« و 
»خودبنیادی« را، هر چند که مّتکی بر محاسباِت منطقی و بین االذهانی باشد، 
»عقل ستیزی« معنا می کنند. نیروهای تکنوکرات در چنین موقعیتی داشتند؛ 
چون آنها به عیــان می ديدند که جهت گیرِی جديدی پديد آمده و انقالب به 
سمت وســوی متفاوتی در حرکت است، قصد داشتند شرايِط حاکم بر دوران 
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دولت های ســازندگی و اصالحات را دوباره مســتقر سازند. آنها نمی خواست 
مناســبات و قواعِد شکل گرفته در اين »دوره ی شــانزده ساله«، فروبپاشد و 
نظِم ديگری تحقق يابد. فلســفه ی وجــودی نیروهای تکنوکرات، چیزی جز 
»بازگشت« به همان دوره ی تاريخی و سرکوب کردِن هرگونه تالِش انتقادی 
و متفاوت نســبت به آن نیست. آنها به پیروی از هاشمی رفسنجانی، اصطالِح 
»اعتدال« را برگزيدند و در مقاِم توصیف و تصويرسازی در اذهاِن عمومی، دوره ی 
شانزده ساله ی حاکمّیِت دولت های سازندگی و اصالحات را مصداِق »اعتدال« 
و »عقالنّیت« و »منطق« و »میانه روی« شــمردند، و دوره ی هشت ســاله ی 
پــس از آن را، دوره ی »تندروی« و »افراطی گــری« و »عدم عقالنّیت«. اين 
نام گذارِی ســوگیرانه و غرض ورزانه، نیروهای انقالبــی را دچارِ انفعال کرد و 
به دفاِع محض واداشــت، در حالی که شايسته بود آنها درباره ی ذات و هويِّت 
عقالنّیِت مورد ادعای نیروهای تکنوکرات، چالش و پرسش گری کنند و نشان 
دهند کــه در ادبّیاِت نیروهای اعتدال گرا و تکنوکــرات، »عقالنّیت«، همان 
»محافظه کاری« است، و »خط شــکنی« و »پیشروی« و »مقاومت«، در زير 
عنواِن »تندروی«، نفی می شــود. تجربه ی چندساله ی حضور اين نیروها در 
دولت، پرده از چهره ی عقالنّیت گشود و به روشنی نشان داد که اينان نه تنها 
عقالنّیت را به »محافظه کاری« و »انفعال« و »عقب نشــینی« و »مرعوبّیت« 
و »ما نمی توانیم« فروکاهیده انــد، بلکه حّتی تکیه ی آنها به عقالنّیِت ابزاری 
نیز نتوانســت »کارآمدِی عملی و عینی« در پی داشــته و آشــکار سازد که 
»عبور از تعهدات و تقّیداِت ارزشــی«، رفاه ماّدی و رونِق معیشتی را به دنبال 
خواهد داشت. اين نتیجه ی اخیر، بسیار مهم و حساس است؛ زيرا همواره ادعا 
می شــد که »ارزش های ايدئولوژيک«، مانِع تحقِق »منافِع ملّی« هستند و ما 
از آن رو در ُعسرت و دشواری و تنگنا به َسر می بَريم که می خواهیم آرمان های 
بلندپروازنه و پیامبرانه ی خود را بر جامعه و جهان، تحمیل کنیم، حال آن که 
واقعّیت ها، چنین تصّوراِت ايدئولوژيکی را برنمی تابند و با آن، هم داســتان و 
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سازگار نیستند. بنابراين، بايد از »ايدئولوژی« به نفِع »واقعّیت«، عقب نشینی 
کرد. اصرار بر شــعارها و ادعاهای ايدئولوژيک، آب و نان نمی شــود و ِگرهی 
را نمی گشــايد. به جای غرب ســتیزی و انقالبی گری و مّتحد کردِن جهان - 
بخوانید دولت های غربی - بر ضّد خويش، بايد تسلیِم واقعّیت های تغییرناپذيِر 
کنونی شــد و روندهای اجتناب ناپذيِر جهانی را پذيرفت و داوطلبانه، دسِت 
گدايی به سوی اياالِت متحده ی امريکا دراز کرد. تجربه ی چندساله ی دولِت 
اعتدال گرا، تجربه ی شکسِت عقالنّیِت ابزاری و محافظه کارانه بود؛ زيرا َمَحک 
اين تجربه، هیچ يک از فرضیه های پیش گفته را - که ظاهری عقالنی و موّجه 

داشتند - تأيید نکرد.
]2[. دوگانه ی »ارزش گرايی/ عمل گرايی«. در تفّکِر رهبِر انقالب، انساِن ايده آل 
و مطلوب، انســاِن »ارزش گرا« و »معنوی« است و نه انساِن »منفعت گرا« و 
»ماّدی«. انســان، عالوه بر اين که از بُعد و عاليِق »غريزی« برخوردار اســت، 
دارای بُعِد و عاليِق »فطری« نیز هست، که اين بُعد، او را از »حیوان« متمايز 
می سازد و مبنای »انســانّیت« و »کماالِت معنوی« او است. پس پیشرفت و 
تکامل به اين معناســت که انسان از اسارِت »حوايِج ماّدی« و »خواسته های 
حیوانــی« رها شــود )آزادِی معنوی( و »مطالبــات و انگیزه های فطری« بر 
ُکنش هايش حاکم گردد. ترقّی و تعالِی حقیقی، گذار انسان از »مِن طبیعی« به 
»مِن عالی« است که نخستین ثمره ی آن، تسلِّط »ارزش ها« به جای »منافع«، 
بر کنش های انســان است. تنها در اين چارچوب اســت که »ايثار«، معنای 
ِد  موّجه می يابد. اين در حالی ســت که يکی از مشخّصه های جامعه ی متجدِّ
غربی، شايع و غالب شدِن »کنش های عقالنِی معطوف به هدف« در آن است. 
در اين قبیل کنش ها، انســان از روش های معقول برای دســتیابی به مقاصِد 
معقول استفاده می کند، اما مسأله اين است که تعريِف غربی ها از عقالنّیت، به 
عقالنّیت »ُجزوی« و »ماّدی« و »سودانديش« محدود می شود. به عبارِت ديگر، 
»محاسباِت ماّدی« و »چرتکه اندازی های منفعت انديشانه،« عقالنّیت انگاشته 
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می شــود و »ارزش های عالِی فطری و الهی«، اموری غیرعقالنی. به اين سبب 
است که در جامعه ی غربی، ســود و منفعِت ماّدی، محّرک و برانگیزاننده ی 
انسان است و انساِن غربی در چارچوِب تحلیل ها و محاسباِت خودخواهانه ی 

خويش، محصور است.
]3[. دوگانه ی »غیب باوری/ ماّدی انديشی«. اگرچه رهبِر انقالب از معادالت و 
مناســباِت ماّدی روگردان نبوده و انديشیدن درباره ی آنها را الزم می دانسته، 
اما هرگز آنها را »اصیل« و »قهری« نمی انگاشته است. ايشان بر مبنای »تفّکِر 
توحیدِی« خويش، تحّوالت را به خدای متعال نسبت می داده و طراحِی آينده 
را با تضّرع در پیشــگاه خدای متعال، پیوند می زده است؛ همان طور که امام 
خمینی، انقالِب اســالمی را »هديه ی غیبی« و »تحفه ی الهی« می دانست و 
کامیابی های رزمندگان اسالم را در دفاع مقّدس)همچون فتح خرمشهر(، به 
»اراده ی الهی« نســبت می داد و با تکیه بــر امدادها و افاضاِت الهی، آينده ی 
انقالب را تصوير می کرد. اين در حالی اســت که تکیه ی محِض بر محاسبات 
ماّدی، چنین انديشه و روحّیه ای را ايجاب نمی کند و اين اندازه امید و نشاط 
نمی آفرينــد. ما بايد بــاور کنیم که عمده ترين و بی بديل ترين ســرمايه ی و 
اندوخته ی جمعی مان، وابســتگی و دلبستگی مان به »مکتِب اسالِم شیعی« 
اســت و همین امر اســت که لطف و رحمِت الهی را در برابِر دشــواری ها و 

ناهمواری ها، نصیب مان خواهد ساخت.
]4[. دوگانه ی »عدالت خواهی/ اشرافی گری«. امام خمینی در تماِم طوِل عمِر 
خويش، هم ساده و بی آاليش زيســت و هم همواره از طبقاِت فرودستی که 
آنهــا را »محرومان« و »پابرهنگان« می خواند، قاطعانــه و صريح دفاع کرد. 
ايشــان اگرچه قائل به ايدئولوژِی سوسیالیستی نبود و برای اسالم، حیثّیِت 
وجودِی مستقل و متمايز نسبت به سايِر مکاتب قائل بود، اما به شّدت با اسالِم 
»سرمايه داراِن زالوصفت« و »مّرفهاِن بی درد«، مخالفت بود. او بر اين باور بود 
که فقرا و محرومان، »ولی  نعمِت« حاکمان در نظاِم سیاسی هستند و خدمت 



130؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

به آنها، در صدرِ تکالیِف حاکمان قرار دارد. متأّسفانه در دهه های پس از امام 
خمینی، اين اندازه حساسّیت ورزی نسبت به طبقاِت محروم و مستضعف، تا 
حدودی رنگ باخت و خوِی »کاخ  نشــینی« و »اشــرافی گری« - به ويژه در 
میاِن برخی از کارگزاران و مديران - شــکل گرفت. اکنون در میاِن نیروهای 
تکنوکرات، حلقه ها و گروه های پیچیده ای شــکل گرفته اســت که از طريِق 
پیونــِد میاِن ثروت و قدرت، منابِع اقتصــادِی انقالب را به تاراج می برند و به 
ثروت های بادآورده و افسانه ای دست می يابند. رهبِر انقالب، بارها در برابِر اين 

جرياِن سیاسی فاسد و بدنام، موضع گیری کرده است.
]5[. دوگانه ی »صراحت ورزی/ محافظه کاری«. بر همگان آشکار است که امام 
خمینــی از دوراِن آغازِ مبارزاِت خويش بر ضّد حکومِت پهلوی تا ســال های 
پايانِی زندگی اش، سیاســت مداری »صريح« و »شــفاف« بود و هرگز اجازه 
نمی داد »محافظه کاری« و »سازش جويی« بر انديشه و عملش، سايه افکند، 
بلکه حّتی بايد گفت نامه ها و بیانیه های ايشان در چند ساِل آخِر زندگی  اش، 
مبتنی بر لحن و ادبّیاتی بی پرده تر و تندتر از گذشــته بود. البته امام خمینی 
قائــل به صیانت از »مصالح« بود، اما الزمه ی حفِظ مصالح را »محافظ کاری« 
و »دوپهلوگويــی« قلمداد نمی کرد. در تماِم نوشــته ها و گفته های ايشــان، 
»قاطعّیت« و »صراحت« موج می زد؛ چنانچه اگر به حقیقتی دست می يافت 
و »حّجــِت شــرعی« را بر خود تمام شــده می ديد، جز به انجــاِم »وظیفه« 
نمی انديشید. رهبِر انقالب نیر همواره بر چنین َمداری حرکت کرده و هیچ گاه 

از چارچوِب آن خارج نشده است.
]6[. دوگانــه ی »مردم گرايی/ نخبه گرايی«. انقالِب اســالمی بر مبنای هیچ 
ســازوکارِ »حزبی« به وقوع نپیوســت و پس از آن نیز، امام خمینی، در پِی 
آن نبودند که حزب تشکیل دهد يا در احاطه ی جمعی از خواص و نخبگان، 
رابطه ی خود را با مردم قطع کنند، بلکه ايشان همواره به صورِت »مستقیم« 
با توده های مردم سخن می گفت و مجال نمی داد میاِن وی و مردم، »واسطه« 
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و »حائلی« قرار بگیرد. پس از ايشــان، همنشینی با خواص و نخبگان، رهبِر 
انقالب را نیز از ضرورِت ارتباط و مواجهه ی مســتقیم با مردم، دور نساخت. 
»بــه دردها و دغدغه های مردم انديشــیدن«، »خدمت کردِن به مردم«، »به 
زبان و ادبّیاِت مردم ســخن گفتن« و ... همگی نشانه های آن است که ايشان 
يک »رهبِر مردم گرا« بوده است. البته نبايد پنداشت که رهبِر انقالب، قائل به 
حذِف نخبگان و خواص بوده و برای آنها، تکلیف و مســئولّیتی تعیین نکرده 
بود، بلکه ايشان معتقد بوده که سرنوشِت جامعه در اختیارِ نخبگان است و آنها 
هستند که می توانند مردم را به حرکت درآورده و به زندگِی آنها، جهِت صواب 
يا ناصواب بدهند. بر اين اساس، ايشان از نیرو و نفوِذ اجتماعِی نخبگان بهره 
 گرفته و با آنها مشورت و تبادل نظر  کرده است. به بیاِن ديگر، اگرچه نخبگان 
به هیچ  رو در عرِض ولّی جامعه ی اسالمی قرار نمی گیرد، ولی نبايد هندسه ی 
جامعه ی اســالمی را بــه »امام« و »اّمت« خالصه کرد و از نقش و رســالِت 
»خواص« در آن چشم پوشــید. تأکیدهای فراواِن رهبِر انقالب در دهه های 
اخیر که بر نقش های تبیینی و روشنگرانه ی خواص داللت دارد، از همین نوع 

تلّقی واقع بینانه برمی خیزد.
]7[. دوگانه ی »تعّهدگرايی/ تکنوکراتیســم«. غرض و غايِت انقالِب اسالمی، 
رقم زدِن جامعه ای بود که در آن، بســتر برای استکماِل معنوِی انسان فراهم 
گــردد، و نه جامعه ای که تنها مقاصِد ماّدی و معیشــتی را برآورده ســازد و 
در صنعت و تکنیک، به مراتِب عالی دســت يابــد. از اين رو، حاکمّیت يافتِن 
اصحــاِب تکنیک، با ماهّیت اين انقالب تعــارض دارد و به منزله ی مانعی در 
برابِر شکوفايی و تجلِّی آن است. در مقابل، خصیصه ی »تعّهد« است که بايد 
مالِک صالحّیِت اشخاص برای حضور در نظاِم سیاسی انگاشته شود، هر چند 
تعّهد بايد جامه ی کاردانی و تخّصص نیز به تن کند. تأکیدهای رهبِر انقالب 

بر مقوله ی »تعّهد«، به اين سبب بوده است.
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]8[. دوگانه ی »جهادی نگری/ بوروکراتیســم«. ســازوکارِ رايِج مديريّتی در 
جوامِع غربی، مبتنی بر بوروکراتیســم اســت که از عقالنّیــِت ابزاری، مايه 
می گیرد. عقالنّیِت ابزاری، نســبِت میاِن وسیله ها و هدف ها را می سنجد و از 
بهترين وسیله ها برای دستیابی به هدف های محسوس و ماّدی، بهره می گیرد. 
در اين منطق، محاســباِت زمینی و انگیزه های منفعت طلبانه و خودمحورانه، 
چارچوِب حاکم بر محاســبات و سنجش ها را تشــکیل می دهد، حال آن که 
مديريِّت جهادی، از جهان بینِی متفاوتی تبعّیت می کند که همان جهان بینِی 
اســالمی است. در جهان بینِی اســالمی، »ارزش ها« محّرک و برانگیزاننده ی 
انســاِن متعّهد هستند و نه »منفعت ها« به اين سبب، انساِن متعّهد، تکالیِف 
خود را در قفِس آهنیِن مناســباِت اداری، محدود نمی سازد، بلکه به فراتر از 
آن می انديشــد و با تکیه و اعتماد بــر امدادهای الهی، گام های جهش گونه و 
باورناپذير برمی دارد. از روزهای نخستیِن پیروزِی انقالِب اسالمی، رهبِر انقالب 
از آنجا که به درســتی می دانســت که آرمان های اين انقالب را نمی توان به 
وسیله ی نظامات و ســاختارهای اجتماعِی تجدُّدی محَقق ساخت، برنامه ی 

نظام سازی و ساختارآفرينِی مستقل و دينی را شکل دادند.
]9[. دوگانه ی »اخالق گرايی/ ماکیاولیســم«. در منطِق رهبِر انقالب، هدف، 
وســیله را توجیه نمی کند، هر چند آن هدف، قُدسی و الهی باشد. ايشان در 
هیچ عرصه ای، اخالق و معیارهای اخالقی را زيِر پا ننهاد و ابزارها و وســايِل 
نامشروع را به کار نبست؛ چنان که زدوبندهای سیاسی، ائتالف های تاکتیکی 
و تعّصباِت گروهی و قبیله گرايی و ... در رفتارِ وی راه نداشــت. ايشان بر اين 
باور بود که هم وســیله ها و هم هدف ها، بايد همخوان و هماهنِگ با ارزش ها 
باشند. اما در منطِق سیاسِی ماکیاولی - که او را پدرِ فلسفه ی سیاسِی تجدُّدی 
می خواننــد - حقیقت و اخالق و ارزش ها، هیچ منزلتی ندارند و می توان آنها 
را به صورِت کلّی ناديده انگاشــت يا حّتی آن ها را به عنواِن ابزاری در راستای 

وصول به غاياِت خودخواهانه به کار گرفت. 
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]10[. دوگانه ی »چالش/ ســازش«. رهبِر انقالب، هیچ گاه در برابِر قدرت های 
معارض و مســتکبر، دچارِ مرعوبّیت و وادادگی نشده و از مرزهای فتح شده، 
عقب نشینی نکرده، بلکه از موضِع اقتدار و با رويکرِد تهاجمی با دشمن سخن 
گفته، حّتی اگر اين دشمن، دولِت اياالِت متحده ی امريکا بوده که ابرقدرِت جهاِن 
معاصر شناخته می شود. ايشان اين دولت را با صراحِت تمام، »شیطاِن بزرگ« 
می داند و هیچ گاه به ُکرنش و تسلیم در برابِر آن رونیاورد. امام خمینی آن گاه 
که مقوله ی »صدورِ انقالب« را بیان کرد، قصِد خود را برای دگرگون ساختِن 
معادالت و نظِم جهانی آشکار نمود و نشان داد که وضعّیِت موجود را برنمی تابد.

امــروز، نیروهای تکنوکرات، انقالب را در دروِن خود، به زنجیر کشــیده اند و 
زندانی کرده اند؛ بال های پريدِن انقالب را بريده اند و آن را زمین گیر کرده اند؛ 
د هستند که بدان  د، وفادار؛ کارگزاراِن بومِی تجدُّ با انقالب، بیگانه اند و به تجدُّ
سرسپرده و دلباخته اند؛ »مِن« آنها، همان »ديگرِی« انقالب است؛ با انقالب 
نیستند، اما برای انقالب تصمیم می گیرند؛ هم »در انقالب« هستند و هم »بر 
انقالب«؛ به روی انقالب لبخند می زنند و بر قلبش، خنجِر زهرآلود فرومی برند؛ 
اظهارات و ادعاهای زبانی شــان با مکنوناِت باطنی شان مطابق نیست و آنچه 
بر زبان می آورند، در دل ندارنــد؛ »ناِم« امام خمینی را می بَرند، اما به »راهِ« 
او نمی روند؛ در نظرشــان، امام خمینی همچون »میراِث فرهنگی«ســت که 
گرچه درخورِ تمجید و تکريم اســت، اما در عمل به کار نمی آيد؛ می کوشند 
با فرســودن و زدودِن ارزش های انقالب، انقــالب را میان تهی و پوک کنند؛ 
هماننِد موريانه های موذی، پايه های انقالب را می َجوند؛ می دانند و می توانند، 

اما نمی نخواهند.
نکتــه ی ديگری که در اين بــاره بايد گفت، به محدوديّت زايِی ســاختارهای 
اجتماعِی سکوالر در برابِر اراده ی ولیّ فقیه بازمی گردد. توضیح اين که انقالِب 
اســالمی، انقالبِی دلیل گرا بود؛ به اين معنی که نیروهای انقالبی، مبتنی بر 
شــناخت و آگاهی، به اين نتیجه رســیدند که بايد انقالبی شوند و اساس و 
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بنیاِد جامعه را تغییر دهند، اما با اين حال، طرِح نظرِی انقالِب اسالمی برای 
تدبیِر جامعه، در حّد »کلّّیات« باقی ماند و صورِت »مبســوط« و »مشروح« 
نیافت. به اين ترتیب، پس از وقوِع انقالِب اسالمی، به ناچار، همان ساختارهای 
اجتماعِی پیشــین برقرار ماندند تا به تدريج، ساختارهای نو، تئويزه و مستقر 
گردند، اما اين ضرورت، به فراموشــی سپرده شــد و با وجوِد تحقِق انقالِب 
اسالمی و شکل گیرِی نظاِم معنايِی متفاوت، همچنان »ساختارهای اجتماعِی 
ســکوالر« پابرجا باقی ماندند. اين »تناقِض درونی«، سبب سازِ به وجود آمدِن 
مشــکالت و معضالتی گرديد که مفاسِد حاکمّیتی، يکی از آنها بود. از اين رو، 
مســأله را نبايد به پاره ای از »مديران« و »مسئوالن« فروکاهید و گمان کرد 
که می توان با چند »عزل و نصب«، ريشــه ی مفاســِد حاکمّیتی را خشکاند؛ 
چنین اقدامی، فرع اســت و اصل عبارت است از »تجديدنظر در ساختارهای 
اجتماعِی موجود« و ايجاِد ســاختارهايی که خاستگاه دينی داشته باشند. تا 
آن هنگام »انقالب در ســاختارها« تحقق نیابد، مفاســِد نیروهای حکومتی، 

به صورِت عمیق و برای همیشه، برطرف نخواهند شد.

5- قاعده ی مصلحِت پیروِی ولّی فقیه از انتخاِب قانونِی مردم
رهبِر انقالب در حکِم تنفیِذ رياســت جمهوری، تأکید کردند که جمهوريّت، 
»تحکیم« و »تثبیت« شــده است: »انتخاباِت پُرشــور« و »صفوِف طوالنِی 
رأی دهندگان در سراســِر کشور« و »نصاِب درخشــاِن شرکت کنندگان در 
انتخــاِب رئیس جمهور« و آن گاه، »رأِی باالی شــخصّیِت منتخب«، همگی 
نشانه های روشن از موفّقّیِت نظاِم اسالمی در »تحکیم و تثبیِت جمهوريّت و 
خصلــِت مردمِی اين نظاِم انقالبی« بود.1 در اين باره بايد گفت »جمهوريّت«، 
امری مستقل از »اسالمّیت«، و ضمیمه شده به آن نیست، بلکه برآمده از متِن 
آموزه های اسالم است و اين، خوِد اسالم است که قائل به »مشارکِت سیاسِی 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ حکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره ی رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396.
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مردم« اســت و »حکومِت تحمیلی و استبدادی بر مردم« را روا نمی شمارد. 
معنای »مردم ساالرِی دينی« نیز همین است که بايد برای خواست و اراده ی 
مردم، در چارچوِب شرع و متناسب با هدايِت الهی، ارزش و اعتبار قائل شد و 
بر اساِس »تحّکم« و »اجبار« و »اکراه«، عمل نکرد. »جمهوری« و »اسالم«، 
يا »مردم ســاالری« و »دين«، دو امِر بیگانه از يکديگر نیستند که از دو عالَِم 
معنايِی متفاوت، به يکديگر ضمیمه شــده باشــند، بلکه اين که انسان بايد از 
سِر انتخاب و اختیارِ خويش و با تکیه بر آگاهی و معرفتش، راهِ زندگی اش را 
برُگزيند و در مقابل، مسئولّیِت نتايج و عواقِب آن نیز بر عهده ی خود اوست، 
از واضحاِت و بّیناِت تفّکِر اســالمی است. چه در سطِح فردی و چه در سطِح 
اجتماعی، آن عملی واجِد ارزِش معنوی ست و کمال و تعالِی روحی و الهی را 
به دنبال دارد، که برخاســته از »انتخاِب آزادانه« و »اراده ی آگاهانه« باشد، نه 

مبتنی بر »تحمیل« و »اجبار«.
در گذشته، برخی مدعی بودند که در طوِل حاکمّیِت نظاِم جمهورِی اسالمی، 
بسیار به »اســالمّیِت نظام« پرداخته شــده و تماِم توان و بضاعِت نظام، در 
راســتای تحقق يافتِن عنصِر اسالمّیت، َصرف شــده است، در حالی که حّق 
و ســهِم »جمهوريِّت نظام«، ادا نگرديــده و از نقش آفرينِی مردم در فرآينِد 
مديريِّت جامعه و تعییِن مسیِر حرکِت نظام، غفلت شده است. از اين رو، اينان 
بر مردم ســاالری، تأکید فراوان کردند و تماِم شکاف ها و منازعات و دردهای 
جامعه را در دوگانه ی »اقتدارگرايی« و »مردم ساالری«، خالصه نمودند، حال 
آن که چنین برداشتی از کارنامه ی نظاِم جمهورِی اسالمی، به هیچ رو، منصفانه 
و مطابق با واقع نبود. نظاِم جمهورِی اســالمی، همزاِد مردم ســاالری است، 
بلکه برخاســته از آن اســت، چون اصِل آن با تکیه بر »پشتوانه ی مردمی« 
شــکل گرفت و پس از اين نیز، همواره از مردم خواسته شد که در عرصه ها و 
میدان های بازِی سیاسی، »مؤثّر« و »تعیین کننده« باشند. بنابراين، ما از آغاز، 
با »جمهوريِِّت واقعی و ُمستمر« روبرو بوده ايم و هیچ گاه، مردم از انتخاب گری 
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و مداخلــه ی جّدی در حاکمّیت، برکنار نبوده اند؛ به طوری که نگاهی گذار به 
تاريِخ حیاِت نظاِم اسالمی نشــان می دهد که در طوِل چهار دهه ی گذشته، 
رفت و آمدهای سیاسی و چرخِش مديران و کارگزاران، معلوِل »اراده و انتخاِب 

مردم« بوده است. 
از اين سخن می توان نتیجه گرفت که چون مردم در تدبیِر جامعه، نقش آفرين 
و مؤثّــر بوده اند، پس بخِش عمــده ای از »کامیابی ها« و »ناکامی ها«ی نظاِم 
اسالمی را نیز بايد به آنها ارجاع داد و آنها را به سبِب انتخاب های مطلوب يا 
نامطلوب شان، سهیم در »پیشروی ها« و »پسروی ها« قلمداد کرد. پس چنین 
نیســت که وضِع کنونی، تنها حاصِل مداخله ی عّده ی اندکی در حوزه ی امِر 
سیاسی باشد و تکلیِف مسئوالن و کارگزاراِن نظام، در دروِن حلقه های بسته ی 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری مشــخص شده باشــد، بلکه »مردم« به طورِ 

مستقیم يا غیِر مستقیم، در جهت گیری ها و راهبردپردازی ها، مؤثّر بوده  اند.
نکته ی ديگری که در نوشــته ی رهبِر انقالب به چشــم می خورد، برداشِت 
ايشان از سیِر حرکِت مردم ساالری در ايراِن پساانقالب است. ايشان می نويسد 
نظاِم اســالمی، موفّق شده که مردم ســاالرِی دينی را در ايران، »تحکیم« و 
»تثبیت« نمايد؛ اين گفته بدان معنی اســت که مــا از دو مرحله ی ابتدايِی 
»شکل گیری/ پیدايِی« مردم ساالری و »استقرار/جايابِی« آن عبور کرده ايم و 
به مرحله ی »تحکیم/ تثبیِت« مردم ساالری رسیده ايم. اين که در جامعه ی ما، 
مردم ســاالرِی دينی به مرحله ی تحکیم و تثبیت رسیده است، امِر خوشايند 
و مبارکی اســت که »حرکِت تکاملی و پیشرونده ی و رو به اعتالی انقالب« 
را نشان می دهد و پیشرفت ها و دستاوردهای سیاسِی نظاِم اسالمی را نمايان 
می گرداند. کسانی که انديشه ی »گذار به مردم ساالری« را در َسر می پرورانند، 
بايد بدانند که چنانچه مقصودشان از مردم ســاالری، »مردم ساالرِی دينی« 
اســت، کوشش شــان باطل و هماننِد تحصیِل حاصل اســت، و اگر خواهاِن 
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»مردم ساالرِی سکوالر« هســتند، امری را طلب کرده اند که با جوهر و ذاِت 
نظاِم اسالمی، تناقض دارد.

در بخِش ديگری از اين متن، ايشــان تصريح می کنــد که ولیّ فقیه، در برابِر 
»گزينِش قانونِی مردم«، نمی ايســتد: اينجانب به »پیــروی از گزينِش ملِّت 
ايران«، رأِی آنان را تنفیذ می کنم.1 معنی اين که فقیِه جامع الشرايط، بر مردم 
»واليت« دارد اين اســت که مردم بايد از او، »تبعّیت« کنند، حال آن که اگر 
»واليِت فقیه« به »وکالِت فقیه« فروکاهیده شــود، تبعّیت در اين رابطه، به 
مقوله ای دوجانبه تبديل خواهد شــد، با اين مالحظه که اصالت از آِن مردم 
اســت، نه فقیه. چنین برداشتی، صواب نیست. اگرچه »حقوِق« ولّی و مردم، 
دوسويه است، اما »واليت«، يک سويه است؛ يعنی ولّی بر مردم، واليت دارد، 
نه مردم بر ولّی. آری، حکومِت دينی در مقاِم شــکل گیری و حّتی اســتمرار، 
محتاِج حضورِ مردم اســت و ولّی نبايد - يعنی از لحاِظ شرعی، حّق ندارد - 
استبداِد دينی به پا کند، اما در اينجا، سخن از پیروِی يکی از ديگری است، نه 
برقرارِی آزادِی اجتماعی و وجوِد مشارکِت سیاسی و مراعاِت حقوِق مردم )که 
همگی جزء تکالیِف قطعِی ولّی فقیه هستند(. در اين ُحکم که رهبِر انقالب، 
تنفیذ را به »پیروی از مردم« ارجاع می دهد، شــايد چنین پنداشته شود که 
ايــن نوع پیروی، به معنِی »واليِت مردم بر فقیه« اســت، حال آن که چنین 
نیست، بلکه مقصود اين است که چون قانوِن اساسی، انتخاِب رئیس جمهور را 
بــه مردم وانهاده و مردم، مطابِق معیارهای قانونی، فردی را انتخاب کرده  اند، 
ولیّ فقیه نیز پیروی از آنها را روا می شمارد و بر انتخاب شان، ُمهِر تأيید می زند. 
اين وضع، يک »فرآينِد سیاسی« را نشان می دهد که از پايین به باالست؛ در 
اين فرآيند، انتخاِب رئیس جمهور به پاره هايی تقسیم، و اين پاره ها میاِن مردم 
و ولّی فقیه، توزيع شــده اســت. مطابِق قانوِن اساسی، انتخاِب رئیس جمهور 
به رأی و نظِر مردم واگذار شــده اســت و مردم می توانند از طريِق انتخابات، 

1. همان.
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خواســِت خويش را به ولیّ فقیه اعالم کنند و ولیّ فقیه نیز به چنین خواستی 
که حريِم شــرع، خارج نیست، جامه ی مشــروعّیت می پوشاند و آن را عملی 
می ســازد. اين حالت، نه به معنِی مردم ســاالرِی سکوالر است، و نه به معنی 

وکالِت فقیه.
البته ايشــان اين نکته را نیز می افزايد که بقای اعتبارِ قانونی، »مشــروط به 
تعّهد« اســت: »رأِی ملّــت و تنفیِذ آن، موکول به حفــظ و رعايِت تعّهد به 
صراِط قويم و مستقیِم اســالمی و انقالبی است.«1 پس ولیّ فقیه، رأِی مردم 
را تنفیذ می کند و فرِد منتخب را به رياســت جمهوری منصوب می نمايد، اما 
اين انتصاب، »مقیَّد« و »مشــروط« اســت، نه »مطلق« و »بی چارچوب«. به 
بیاِن ديگر، ماندگاری در اين َمنصب، بی قید و شرط نیست و چنین نیست که 
به هر حال، فرِد منتخب برای مّدِت چهار ســال، رئیس جمهور باشد، بلکه در 
طوِل اين مّدت، هر زمان که وی از شــرايِط مقرر شده، عدول کند، استحقاِق 
تصدِی اين َمنصب را از دســت می دهد و عزل می گردد. بنابراين، امکاِن عزل 
وجود دارد و رئیس جمهور بايد از خويش مراقبت کند که قیود و شــرايط را 
ناديده نگیرد. از طرِف ديگر، شرطی که رهبِر انقالب برای بقای رئیس جمهور 
در منصبش معرفی کرده اســت، همان اســت که امام خمینی نیز آن را 
مطرح کرده بود؛ »حفظ و رعايِت تعّهد به صراِط قويم و مســتقیِم اسالمی و 
انقالبی«. در نظاِم اســالمی، مبنا و اساس، »اسالم« است و تماِم امور و اعمال 
و شخصیت ها و جريان ها، در مقايسه با »اسالم« سنجیده می شوند. »اسالم«، 
بنیاِن اين نظام است و هیچ امِر ديگری، در عرِض آن قرار نمی گیرد و بر آن، 
حاکم و مســلّط نیست، چنان که در قانوِن اساسی نیز، »ارزش های اسالمی« 

به عنواِن معیار و َمَحِک مطلق و نهايی، انگاشته شده است.
خصوصّیِت انســان اين اســت که به جای آن که به »خطای خويش« اعتراف 
کند و مسئولّیِت نتايج و عواقِب انتخاِب آزادانه و ارادی خود را برعهده بگیرد، 

1. همان.
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»فرافکنی« می کند و »ديگری« و »ديگران« را متهم می سازد تا به اين واسطه، 
فشــارِ درونِی ناشی از ناخوشايندی و احساِس ضعِف خود را تخلیه کند. اين 
واکنِش روانی، سبب می شود که جامعه با هر مسأله و معضله ی خودساخته ای، 
»مواجهه ی غیِر منطقی و غیِر مســئوالنه« داشته باشد و گريباِن خودش را 
که آن را پديد آورده اســت، نگیرد. اکنون چنین وضعی شــکل گرفته است؛ 
پاره های عمــده ای از جامعه، به جای اين که خود را مالمت و مؤاخذه کنند و 
به دلیِل تصمیم و انتخاِب ناصواب شان، نسبت به ديگرانی که نقشی در پديد 
آمدِن اين وضع نداشته اند اما صدمات و لطماِت آن، متوّجه شان است، شرمنده 
و ســرافکنده و در پِی جبران باشند، گستاخانه و طلبکارانه، زبان به اعتراض 
و اهانت می گشــايند. جامعه ای که اوالً، انتخاب های مهم و تعیین کننده اش 
را سبک بشــمارد و جّديّت به خرج ندهد و »اهمال کاری« و »سهل انگاری« 
کند؛ و ثانیاً، »مسئولّیت پذير« نباشد و در برابِر انتخاب هايش، راهِ فرافکنی را 
در پیش گیرد، دچارِ »نابالغِی سیاسی« است و به خود آن می کند که دشمن 
می پســندد. اين نوع رفتارِ سیاسِی »کودکانه« و »ناپُخته«، حاصلی ندارد جز 
اين که بر دشواری و پیچیدگِی شرايط می افزايد و ِگره ها را متراکم تر می کند. 
از قضا در اين میان، بايد از رهبِر انقالب، تقدير کرد و حکمت و دورانديشی اش 
را ستود که حقايقی را که ديگران در آئینه نمی ديدند، در ِخشِت خام ديد و از 
سِر صدق و شفّقت، آنها را بازگفت و تبیین نمود و جامعه را از نتايج و عواقِب 

انتخاب هايش، آگاه کرد.
بنابراين، آن بخش از مردم که تصّور کردند از طريِق »مذاکره« و »ســازش« 
می تــوان نظِر اياالِت متحده ی امريکا را ماليــم کرد و ترحِم او را برانگیخت، 
به خطار رفتند و »تجربــه ای پُرهزينه و ناصواب« را بر انقالب تحمیل کردند 
که هیچ نفعی به دنبال نداشت. امروز به وضوح نمايان است که امريکا، در عیِن 
اين که صنعِت هســته ای ما را متوقف کرد و ما را به عقب راند، اما در عمل و 
به گونه ای موذيانه، از تحريم ها دست نکشید، بلکه وعده ی داد که تحريم های 
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تازه ای را اجرايی خواهد کرد. به واقع، بی دلیل نبود که امام خمینی، امريکا را 
شیطاِن بزرگ معرفی کرد و هیچ گاه، حاضر به مذاکره با او نشد، و رهبِر انقالب 

نیز، بر تداوِم هويِّت پیشیِن امريکا اصرار داشت و همان مسیر را ادامه داد:

ُجستن از غیِر محّل، ناُجستنی ست1حارسی از گرگ ُجستن، شرط نیست 

اين است سّر توصیه ی رهبِر انقالب به اين که مردم در مقابِل تحريکاِت دشمن، 
با »بصیرت« عمل کنند،2 و مردم، با »بصیرت« عمل کنند؛ بدانند چه اقدامی 

می کنند و چه می گويند و چه می خواهند.3
از اين گذشــته، رهبرِی انقالب معتقد اســت که وقتی جامعه، اطمینان به 
»فضل و قدرت و برکاِت الهی« يافت، »احساِس قدرت و نیرومندی« خواهد 
کرد و »ضعف« و »ترس«، از او دور خواهد شد و دل ها، به نورِ »امید«، روشن 
خواهد گرديد، و در اين صورت، »شکســت ناپذير« خواهد شد. به بیاِن ديگر، 
اگر جامعه، مّتکی به منبِع اليزاِل قدرت و ثروت باشــد،  ديگر هیچ احتیاجی 
به کســی نخواهد داشت؛ چنان که حّتی اگر همه ی دنیا هم رو برگردانند، باز 
قدرتمند خواهد بود. ايشان می افزايد در حالی که فقط اندکی از اين احساس، 
در ملِّت ايران به وجود آمده، چهل ســال است که توانسته در مقابِل قدرت ها  
ايســتادگی کند.4 از اين رو، در کلماِت ائّمــه ی اطهار و در دعاها، به توّکل به 

خدای متعال و بسنده کردن به حمايت و هواداری او، تحريض شده است:
َحتَّ  ِبِصَلِتَك  اْلَقاِطِعنَي  َوْحَشَة  اْكِفَنا  َو  َبِتَك،  ِبِ اِبنَي  اْلَوهَّ ِهَبِة  َعْن  َأْغِنَنا  ُهمَّ  اللَّ

َفْضِلَك َمَع  َأَحٍد  ِمْن  نَْسَتْوِحَش  اَل  َو  َبْذِلَك،  َمَع  َأَحٍد  ِإَل  َنْرَغَب  اَل 
خداوندا، ما را به عطای خويش، از عطای هر بخشنده ای، بی نیاز 

گردان. به پیوندِ خويش، وحشِت تنهايی از ما دور بدار، تا به 

1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیِت 1974.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.

3. همان.

4. همان.
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بخشِش تو، به کس جز تو نگرايیم، و در پناهِ جود و احساِن تو، از 
کس نهراسیم.

َو  اكِفَنا  َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َع  َفَصلِّ  ِتَك  ُقوَّ ِبَفضِل  الُکَتفوَن   َیکَتِف   ا  َ ِانَّ الّلُهمَّ 
َاعِطَنا1 َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َع  َفَصلِّ  ِجَدِتَك  َفضِل  ِمن  الُعطوَن  ُیعِطی  ا  ِانَّ

بار خدايا، هر که بی نیازی يافته، تنها به فضل و قوِّت تو يافته، 
پس درود بفرست بر محّمد و خانداِن او، و ما را بی نیاز گردان. 

بخشندگان، چون دسِت سخا گشايند، تنها از فضِل انعامِ 
تو بخشند، پس بر محّمد و خاندانش درود بفرست و بر ما، 

عطا ببخشای.

6- قاعده ی مطالعه ی عینِی کارنامه ی رهبِر انقالب به جای ذهنّیت زدگی
گفته می شــود که رهبِر انقالب، خود را در معرِض انتقاد و سئوال و جواب قرار 
نمی دهد و يک ســويه سخن می گويد و کارنامه ی عملکرِد او، شفاف نیست و 
مردم از محتوای آن، مطلع نیستند. در مقابل، بايد گفت از يک سو، آنچه که به 
لحاِظ قانونی بر عهده ی رهبِر انقالب نهاده شده است، »پوشیده« و »پنهان« 
نیســت که الزم آيد درباره اش، شفاف ســازی شــود، چون »سیاست گذارِی 
کالن و راهبردِی انقالب«، امری نیســت که آشــکار نباشد؛ و از سوی ديگر، 
رهبِر انقالب به صورِت پی درپی و مســتقیم، به مردم »گزارش« می دهد و از 
»وضِع انقالب و کامیابی ها و ناکامی های آن«، با مردم سخن می گويد و اجازه 
نمی دهد افکارِ عمومی، در ابهام و خالء بماند و به حقايق، دسترســی نداشته 
باشد. سخنرانی هايی که رهبِر انقالب در طوِل هر ماه ايراد می کند و مخاطباِن 
آن، يا مردم هستند، يا اين که در نهايت، در دسترِس مردم گذارده می شوند، 
حامِل چنین مضامینی است؛ ايشان گاه به »توقعات و تذّکراِت خويش نسبت 
به مسئوالن« اشاره می کند؛ گاه از »وضِع انقالب و چالش ها و مناقشاِت آن« 

1. صحیفه ی سجاديّه؛ ترجمه ی عبدالمحمد آيتی؛ دعای پنجم؛ ص 53-52.



142؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

سخن می گويد؛ گاه به »طرح های توطئه   آمیِز دشمن« اشاره می کند و »وظايِف 
مســئوالن و مردم« را برمی شــمارد؛ گاه به »گذشته ی انقالب« می پردازد و 
»اشتباهات« را نام می برد و حّتی در برابِر آنها، از مردم »عذرخواهی« می کند؛ 

گاه »برنامه های خود را درباره ی آينده ی انقالب« معرفی می کند و ... . 
از جمله، ايشان در سخنرانِی اخیِر خويش، به صراحت، نکاِت مهمی را مطرح 
کردند و گفتند امروز همه ی مردم، »مشکالِت معیشتی« را احساس می کنند؛ 
گرانی های فراوان، موجب شــده که بخشــی از مردم، »به شــّدت« زيِر فشار 
باشند.1 »بخِش مهّمی از مردم«، دچارِ »مشکالِت معیشتی« هستند.2 عامِل 
عمده ی مشکالِت معیشتِی مردم، »عملکرِد مسئوالن« است، نه »تحريم های 
خارجی«. از اين رو، اگر عملکردهــا، »باتدبیرتر« و »به هنگام تر« و »قوی تر« 
باشــد، تحريم ها اثِر زيادی نمی گذارند و می شود در مقابِل تحريم ها ايستاد. 
دشمن از خطايی که مدير يا مديرانی مرتکب می شوند، سوء استفاده می کنند، 
به طوری که به مردم القاء می کند که نظاِم اســالمی، »ناتوان« و کشور دچارِ 
»بن بست« اســت، و به اين ترتیب، مردم را »ناامید« و »سرگردان« می کند. 
اما در اقتصاد، هیچ بن بستی وجود ندارد؛ چون هم »مشکالِت« اقتصادِی ما، 
شناخته شده است، و هم »راه حلّ ها«، و فقط بايد عامالن و مجريان، »هّمت« 

کنند.3 از جمله:
]1[. نقدينگِی عظیمی در کشــور به وجود آمده که ناشــی از »سیاست های 
اشتباه« است.4 اين که اجازه داده شد که »نقدينگی« افزايش پیدا کند، از اّول، 
»خطا« بود. حاال هم اين که نقدينگی رها بماند که به هر طرفی حمله کند و 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.
2. همو؛ در ديدارِ دولت؛ 7 شهريور 1397.
3. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.

4. همان.
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ويرانی به وجود بیاورد، »خطا«ی ديگر است. نقدينگی را می شود »مديريّت« 
کرد، البّته چنین اقدامی، به يک »مجموعه ی تمام وقِت فّعال«، احتیاج دارد.1

]2[. کســانی می گويند علِّت مشکالتی که در محیِط کسب و کار پیش آمده، 
اين است که چون فّعاالِن اقتصادی می دانستند دشمن، تحريم ها را از نیمه ی 
مرداد يا از آبان ماه شــروع می کند، خودشــان را جمع و جــور کردند، اما اگر 
اين طور اســت، مســئوالِن دولتی بايد خود را بیشتر برای مقابله ی با تحريم 

آماده می کردند.2
]3[. در قّوه ی مجريّه می توان جلوی راه های فساد و کارهايی که فساد آفرين 
است را بست، همچنان که در قضّیه ی ارز و سّکه، اگر »نظارت« و »پیگیری« 
بود، راهِ اين فســاد بسته می شد، اما چون »کاری که بايد انجام بگیرد، انجام 

نگرفت«، فساد به وجود آمد.3
]4[. دولت بايد همکاراِن فّعالی را انتخاب کند، و بايد از نیروهای »پُرانگیزه« و 
»زرنگ« استفاده کند، البته در »مديريّت های کالن و باال« از قبیِل وزارت ها، 
نه فقــط در کارهای ُخرد.4 در اداره ی اقتصاد، »راه« وجود دارد؛ يعنی اين طور 
نیست که ما دچارِ »بُن بست« باشــیم، اما بايد »پُرحجم« و »باکیفّیت« کار 
کرد، و مســئوالِن اقتصادی، »شــب و روز نشناســند«. بايد يک جمِع فّعاِل 
کمربسته ی بانشاط، مسئول بشوند که معضالِت مهِم اقتصادی را حّل کنند.5

]5[. اگر از اّول، نظارِت مســتمری از ســوی بانــِک مرکزی بر بانک ها وجود 
داشته باشد، بانک ها دچارِ ورشکستگی نمی شوند. از طرِف ديگر، اعتبارِ بانکی 
را که نتوانسته خودش را اداره کند، سلب کنید. بانک ها به اين دلیل، مشکِل 
نقدينگی پیدا می کنند که شــعبه های خود را افزايش می دهند، و چون برای 

1. همو؛ در ديدارِ دولت؛ 7 شهريور 1397.
2. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 22 مرداد 1397.

3. همان.

4. همان.
5. همو؛ در ديدارِ دولت؛ 7 شهريور 1397.
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افراِد خودشان، مجموعه های تفريحی می سازند! بنده در تهران از جايی عبور 
می کردم که يک ديوارِ طوالنی را مشــاهده کردم که تشــکیالِت عظیمی را 
دربرمی گرفــت و متعلّق به يکی از بانک ها بود! ايــن بانک، »غلط می کند« 
که چنین کاری را کرده اســت! پول های مــردم را می گیرند و اين طور برای 
خودشــان، امکاناِت درســت می کنند! عالوه بر اين و بدتــر اين که بانک ها، 

»بنگاه داری« می کنند! جلوی بنگاه دارِی بانک ها را بگیريد!1
]6[. بخِش مهّمی از »اعتمادسازی در مردم نسبت به دستگاه های مديريّتی«، 
به عهده ِی خود دستگاه هاست؛ يعنی بايد »رفتار« و »عمل« شان طوری باشد 

که اعتماِد مردم را جلِب اعتماد بکند.2
]7[. از اروپا، »قطِع امید« کنید. اروپا جايی نیست که ما بتوانیم برای برجام و 

مسائِل اقتصادی، به آنها امید ببنديم؛ »اينها کاری نخواهند کرد«.3
همچنین درباره ی برجام، ايشان توضیح دادند که برجام، يک »هدف« نیست 
و »هیچ اهّمّیتی ندارد«، و مالِک عمِل ما، فقط منافِع ملّی است. از من سؤال 
می شــود که شما گفتی اگر آنها برجام را کنار گذاشــتند، ما برجام را آتش 
می زنیم، پس چرا آن را آتش نزدی؟! علِّت اين که آن را آتش نزديم، اين است 
که احتمال داديم شايد بشود »منافِع ملّی« را با آن تأمین کرد، وگرنه چنانچه 

بفهمیم که منافِع ملِّی ما را تأمین نمی کند، آن را »آتش«  خواهیم زد.4
تنها در طول چند ساِل اخیر که قدرِت سیاسی در اختیارِ نیروهای اعتدال گرا 
بوده است، ايشان مطالبات و پرسش های انتقادِی متعّددی را مطرح کرده اند، 

که پاره ای از آنها عبارتند از:

1. همان.
2. همو؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛ 15 شهريور 1397.

3. همو؛ در ديدارِ دولت؛ 7 شهريور 1397.
4. همان.
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]1[. »دولِت اســالمی و فرهنگ َمدار/ دولِت سکوالر و بی طرف«. آيا مسئوالن 
و مديــران دربارة »هدايِت فرهنگِی جامعه«، احســاِس وظیفه می کنند؟ آيا 
»موانع« و »مزاحمات« را برطرف می کنند و »عناصِر مخّرب و ُمفســد« را از 
پیکِر فرهنگ، می زدايند؟ آيا مسئوالن و مديران به گونه ای اقدام می کنند که 
مردم، »متديّن« شوند؟ برنامه ی مسئوالِن فرهنگی برای »صیانت از فرهنِگ 
اسالمی و انقالبی« چیست؟ آيا مسئوالِن فرهنگی به »تقويِّت جناِح فرهنگِی 
مؤمِن« کمک می کنند؟ برنامه ی مسئوالِن فرهنگی برای مراقبِت فرهنگی از 
جامعه در قالِب »تولیِد کاالی فرهنگِی مفید« و »جلوگیری از کاالی فرهنگِی 
ُمضر« چیست؟ از نظِر نهادهای فرهنگِی رسمی، »مسأله ی اصلی« چیست؟ 
چرا عّده ای مرتکِب اين »خطای بزرگ« می شــوند که همواره می کوشند از 
طريِق »دور زدِن قوانیِن نظاِم اســالمی«، »اقتضائاِت غلط و انحرافِی فرهنِگ 

غربی« را در جامعه ی ما برقرار کنند؟
]2[. »آزادِی مقیَّــد وُ معارضه با مزاحمــاِت فرهنگی/ الابالی گری و ولنگارِی 
فرهنگی«. آيا به عنواِن »آزادی«، »الابالی گری« به جامعه تزريق نمی شــود؟ 
بعضی از کشورها، طبِق فرهنِگ خودشان، فضای مجازی را »قبضه« کرده اند، 
مــا چرا اين کار را نمی کنیم؟! چرا به تهديدهای فضای مجازی توّجه و اعتنا 
نمی کنیم؟! چرا اين »فضاِی غیِر منضبط« را »رها« می کنیم؟! چرا »شبکه ی 
ملِّی اّطالعات« که خیلی مهم است، پیشرفتی نداشته است؟ چرا در زمینه ی 
راه اندازِی »شبکه ی ملِّی اّطالعات« کوتاهی شده است؟ چرا بايد اجازه بدهیم 
مضامینی که برخالِف »ارزش های ما« اســت، به  وسیله ی کسانی  که بَدخواه 
ما هســتند، در کشور گســترش پیدا کند؟ چرا مسئوالن با کسانی که از آنها 
»انتقاد« می کنند، »رفتارِ مناسب« ندارند و آنها را »تحقیر« می کنند و به آنها 
»اهانت« می کنند؟ چرا مسئوالن از نظراِت مخالف، آشفته می شوند؟ چرا در 
حالی که در میاِن چند صد کنسرت، تعداِد بسیار اندکی تعطیل می شود؛ اين 

را تعمیم می دهند، و هیاهو و فرياد راه می اندازند؟
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]3[. »انقالبی گری و عقالنّیِت انقالبی/  اسالِم رحمانی و عقالنّیِت محافظه کارانه«. 
چرا بعضی ها با شعارِ »اعتدال« و »پرهیز از افراط«، سعی می کنند »نیروهای 
مؤمــن« را که در خطرها، زودتر از همه، ســینه ســپر می کند، کنار بزنند؟ 
چرا عّده ای وانمود می کنند که »آرمان خواهی«، مخالِف »واقع گرايی« است، 
در حالی کــه »آرمان خواهی«، مخالــِف »محافظه کاری« اســت، نه مخالِف 
»واقع گرايی«؟ چرا مسئوالن از »ادبّیاِت سیاسِی دشمن« استفاده می کنند؟ 
آيا »انقالبی گری« به معنای »افراطی بودن« اســت؟ آيا »عقالنّیت«، نقطه ی 
مقابِل »انقالبی گری« اســت؟ آيا مســأله ی حقیقِی مســئوالن، »روحّیه ی 
انقالبی« و »جهت گیرِی انقالبی« اســت، نه حاشــیه ها و چیزهای کوچک و 
جزئی؟ چرا به طرِف »اشرافی گری« حرکت می کنیم؟ چرا به جای »توّجه به 
طبقه ی ضعیف«، دل ســپرده ی طبقاِت مرفّه و زياده خواه شديم؟ چرا به جای 
»تکیه ی به مردم«، به خارجی ها تکیه کرديم و امیدمان را به بیگانه ها بستیم؟ 
آيا خصوصّیاِت »تديّن«، »انقالبی بودن«، »کارآمدی«، »پُرکاری« و »جهادی 
عمل کردن« در انتخاِب مديران در نظر گرفته می شــود؟ چرا »طرِح تحّوِل 
آموزش و پرورش« و »نقشه ی جامِع علمِی کشور«، همچنان به نتیجه نرسیده 
است؟ چرا به دانش آموزان، فرصِت فراغتی برای پرداختن به »تفّکِر انقالبی« و 

»کارِ انقالبی« داده نمی شود؟ چرا بر »اسالِم رحمانی« اصرار می شود؟
]4[. »ديانت و انقالبی گری در نظاِم آموزشی/ غرب زدگی در نظاِم آموزشی«. 
چرا دانشــگاه، به »جوالن گاه گرايش ها و جريان های سیاســی«  تبديل شده 
اســت؟ چرا افرادی که کلیدهای کار دست شان است، بر تشّکل های اسالمی 
و انقالبی ســخت گیری می کنند؟ چرا کسانی از اساتید و مديران دانشگاه ها، 
با عناصر متعّهد و پايبند، مقابله می کنند؟ چرا مســئوالن، »عناصِر مؤمن و 
انقالبی در هیئت های علمی« را قدر نمی دانند؟ چرا مسئوالن، میدان را برای 
اســتادان و دانشجوهای ارزشی باز نمی کنند و نمی گذارند استاد و دانشجوی 
ارزشی، به معنای واقعِی کلمه، در دانشگاه تنّفس کنند؟ آيا دانشگاه به بستری 
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برای »واگرايی از تديّن و انقالبی گری« تبديل نشده است؟ آيا قابِل قبول است 
که مسئوالِن دانشــگاهی به عنواِن نماينده ی نظاِم اسالمی، از آن کسی که از 
»اســالِم انقالبی« دفاع می کند، حمايت نکنند، ولی از آن کســی که به نظاِم 
اسالمی »حمله« می کند يا الاقل نســبِت به آن، »بی تفاوت« است، حمايت 
کنند؟ چرا کسانی به بهانه ی »نشاط بخشیدن به محیِط دانشجويی«، »اردوی 
مختلط« برگزار می کنند، يا در دانشگاه، »کنسرِت موسیقی« راه می ندازند؟ 
آيا در »ارتباطاِت علمــی«، فريب خورده ايم؟ آيا مراقبت کرده ايم که منفذ و 
دريچه ای برای »نفوِذ امنّیتی« پیدا نشــود؟ آيا »کارِ فرهنگی در دانشگاه«، 
به معنِی »برپايِی کنســرت و حرکاِت موزون« است؛ يا کاری که ذهن ها را با 
»فرهنِگ اسالم و انقالب« آشنا کند؟ آيا درست است که بخش هايی از سنِد 
دوهزاروسی در حاِل انجام است؟ چرا »سنِد تحّوِل بنیادين در نظاِم آموزشی« 
با وجوِد گذشِت حدوِد شش سال، همچنان اجرا نشده است؟ چرا »کمتر از ده 
درصد« از محتوای اين ســند، تحّقق پیدا کرده است؟ تا چه مّدتی اين سند، 

تحّقِق کامل پیدا خواهد کرد؟
]5[. »نگاهِ اسالمی و خانواده گرا به زن/ نگاهِ فمینیستی و خانواده گريز به زن«. 
چرا دولت بر »برابرِی جنسی« اصرار می ورزد؟ چرا بايد انسانی را که از لحاِظ 
»ســاخِت طبیعی« - چه از لحاِظ »جسمی«، چه از لحاِظ »عاطفی« - برای 
يک »قلمروِ خاص« از زندگی ساخته شده، از آن قلمروِ خاص جدا کنیم، و به 
قلمروِ خاِص ديگری که برای يک ســاخِت ديگر است، سوق دهیم؟! چرا بايد 
کاری که »مردانه« اســت، به زن سپرده شود؟! اين چه افتخاری است برای 
زن، که کاری را انجام بدهد که »مردانه« اســت؟! آيا »اشتغاِل بانوان«، جزوِ 
»مسائِل اصلی« است؟ آيا وجوِد تبعیض در تحصیالت، »ضّد عدالت« است؟ 
مسأله ی »سالمت و امنّیت و آرامش و تکريِم زن در خانواده«، و »فرصِت زن 
در محیــِط خانواده و خانه داری برای بُروز اســتعدادها که چیزی  مانِع درس 
خواندن و مطالعه و فهمیدن و نوشتِن او نشود و میدان برای اين کارها فراهم 
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باشــد«، به عنواِن يکی از مسائِل اصلی، چه جايگاهی در سیاست ها دارد؟ آيا 
»عدالِت جنســّیتی« به اين اســت که در همه ی میدان هايی که مردها وارد 
می شــوند، زن ها نیز بايد وارد شــوند؟ آيا »محور« و »کانــوِن« خانواده، زن 
نیست، و »مهم تر از همه ی مشــاغِل زن«، نقش های »مادری«، »همسری« 
و »ايجاِد آرامش و ُســَکینه« نیست؟ چرا عّده ای دارند »اليحه«ای را تنظیم 
می کنند درباره ی اِعماِل خشــونِت بر ضّد زنان؟ اين به معنِی آن نیســت که 
کســانی  می خواهند »فرهنِگ غربی« را در کشور مستقر کنند؟ برای مثال، 
اين که اگر پدر در امِر ازدواِج دختر دخالت کرد، مصداِق خشــونت است؟ چرا 
برخی از مسئوالن در گوشه و کنار، برخالِف مسأله ی تکثیِر نسل و اوالد عمل 
می کنند؟ چرا بعضی از قوانیِن مربوط به خانواده که در مجلس مطرح است، 
حاصِل اثرپذيری از رســوِم غربی اســت؟ آيا اقتباِس ما از فرهنگ و عرفّیاِت 

زندگِی خانوادگی در غرب، توجیهی دارد؟
]6[. »مردم َمداری و َمحروم نوازی/ اَشرافی گری و تبعیض طلبی«. آسیب های 
ناشــی از »مستِی اشــرافی گری« چه هســتند؟ چرا جلوی »اشرافی گری« 
گرفته نمی شــود؟ آيا رفتار و گفتارِ مســئوالن، »ضّد اشــرافی گری« است؟ 
چرا »رعايِت قشــرهای ضعیف و توّجه به روســتاها و مناطِق فقیر«، اولويت 
ندارد؟ چرا مســئوالن به میاِن مردم نمی روند، و با مردم، »بی واسطه« مرتبط 
نمی شــوند، و از مردم نمی شنوند؟ چرا دولت در پِی »ارتباِط نزديک با مردم 
به منظورِ درِک بهتر واقعّیاِت زندگِی آنها« و »حفظ و تقويِت روحّیه ی مردمی 
و پرهیز از اَشــرافی گری« نیســت؟ چرا حرِف مردم، که شکايت از »فساد« 
و »تبعیض« اســت، شنیده نمی شود؟ چرا »اشــرافی گری«، »امتیازطلبی«، 
»بی مباالتِی نســبت به بیت المال« و »بی اعتنائِی به طبقه ی مستضعف« در 
میاِن مســئوالن، وجود دارد؟ چرا متِن »مــردم« را بر »حزب« و »جناح« و 
ماننِد اينها، ترجیح داده نمی شــوند؟ چرا »مستضعفان« و »مناطِق مظلوم و 
دورافتاده« را، بر »مرفّهان« ترجیح نمی دهند؟ چرا با فاسد، »مبارزه ی جّدی 
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و پیگیر« نمی شــود؟ چرا گفته می شود و سروصدايی به راه انداخته می شود، 
اما پس از چندی، خاموش می گردد؟

]7[. »پُرکاری و فّعال بودن/ کم کاری و بی حالی«. چرا بعضی از »دستگاه های 
دولتــی« در بعضــی از زمینه ها، دچــارِ »ناامیدی« می شــوند و می گويند 
»نمی شــود«؟ چرا عــّده ای روی کمبودها و ضعف ها انگشــت می گذارند و 
درباره ی آنها مبالغه و اغراق می کنند؟ چرا رئیس جمهور در صحبت شــان، به 
کارهايی که بايد در زمینه ی اقتصاد انجام بگیرد، اشــاره می کنند، اما توّجه 
ندارند که مخاطِب غالِب اين بايدهای کاری، »خوِد ايشــان« هســتند؟ چرا 
کسانی  که امروز، همه ی »امکاناِت مديريّتِی کشور« در اختیارشان است، نقِش 
»اپوزيســیون« و »مّدعی« به خودشان می گیرند؟ چرا بر »ضّد کشور« حرف 
می زنند؟ چرا »پاســخگو« نیستند؟ چرا مســئوالن، »مشکالت و گاليه های 
مردم« را ناديده می گیرند؟ چرا مديريّت  ها همراه با »شــّفافّیت«، »نظارت« 
و »پیگیری« نیســت؟ چرا »مديريّــِت جهادی« را بر »ديوان ســاالری های 
فرســوده« ترجیح نمی دهند؟ مســئوالن توّجه دارند که »بسیاری از مردم« 
از لحاِظ اقتصادی، »در فشــار« هســتند و گرانی ها را با همه ی وجودشــان 
لمس می کنند؟ آيا »حاشــیه« ای که امروز بیشتر از »متن«، ما را به خودش 
ســرگرم کرده، »فضای مجازی« و »پیام رسان ها« نیست؟ چرا برخی، جامعه 
را »دوقطبی« و مردم را به »دو دسته« تقسیم می کنند؟ چرا برخی به دنباِل 

»التهاب آفرينی« و »ايجاِد  دودستگی های ُمضر« هستند؟
]8[. »استقالل خواهی و مرزبندی با دگرها / نفوذ پذيری و هضم شدگی«. چرا 
کسانی برای »نفِی استقالل«، تئوری ســازی می کنند؟ آيا مشکِل اقتصادِی 
کشور، با نسخه های غربی درست خواهد شد؟ چرا مسئوالن، تسلیِم »معاهداِت 
بین المللی« می شوند؟ چرا کسانی به عنواِن »عقل« و »نگاهِ عقالنی«، »سازش 
و تسلیم در مقابِل دشمن« را القاء می کنند؟ آيا اگر »برجام« نبود، وقوِع جنِگ 
نظامی در ايران، حتمــی بود؟ آيا جنِگ واقعی، »جنِگ اقتصادی« و »جنِگ 
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فرهنگی« است، يا جنِگ نظامی؟ آيا »هزينه ی تسلیم شدن« در برابِر قدرت های 
زورگو، به مراتب بیشــتر از »هزينه ی ايســتادگی« در مقابِل آنها نیست؟ آيا 
»هزينه ی تسلیم شدن«، به مراتب بیشتر از »هزينه ی مقاومت کردن« است؟ 
آيا »تکیه ی به بیگانه«، خطرناک است؟ آيا ممکن است از بیگانه بايد بهره بُرد 
و استفاده کرد، ولی »تکیه« و »اعتماد« به او نکرد؟ آيا اين تصّور که چنانچه 
ما با آمريکا توافق کنیم، خواهیم توانســت که مشکالِت را حّل کنیم، مبتنی 
بر »توهم« است يا »واقعّیت«؟ چرا بسیاری از مسائِل و مناقشاِت ما با آمريکا، 
»قابِل حّل نیست«؟ آيا عناصِر نفوذی، به شکلی وارِد ارکاِن نظام شده اند؟ چرا 
برنامه ی »نفوذ« در کشور، »برنامه ی جّدی آمريکا« است؟ آيا مسئوالن مراقب 
هستند که »نفوذِی دشمن«، در »دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر« وارد 
نشــوند؟ چرا تاکنون همه ی ظرفّیت ها و امکاناِت بومی به کار گرفته  نشــده 
اســت؟ دلیِل »باور نداشــتن يا بها ندادِن بعضی از مسئوالن به ظرفّیت های 
درونی« چیست؟ چرا در مذاکراِت هسته ای، به طرِف مقابل »اعتماد« کرديم، 
اما از اعتمادمان، »ســودی نبرديم«؟ آيا »انعطاف« در مقابِل اين دشــمن، 
به خاطِر »مصلحت سنجی های موسمی«، تیِغ دشمنِی او را ُکند خواهد کرد؟ 
اصرار بر ِگره زدِن حّل مسائِل کشور به برجام و امثاِل برجام و مسائِل خارجی، 
به چه دلیل است؟ آيا اقتصاِد کشور از راهِ برجاِم اروپايی، درست خواهد شد؟

7- قاعده ی اعتماد به ولّی فقیه به مثابِه حکیِم رّبانی
ما بر اين باوريم که رهبِر انقالب، بهترين معیار و شاخص در تشخیِص وظايف 
و تکالیــِف اجتماعی مان اســت و ما بايد به جای اين کــه در مواضع و تدابیِر 
ايشان، دچارِ شک و ترديد شويم، بايد برداشت ها و تحلیل های اجتماعی مان 
را با ايشان منطبق گردانیم و به ايشان تکیه کنیم. چنین منطقی، مبتنی بر 

گزاره هايی است که در پی آمده است: 
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]1[.  برقرارِی نظاِم اسالمی، از »بزرگ ترين نعمت های الهی« است.1
]2[. وظیفه ی ما در قباِل اين نظام، اين اســت که عالوه بر »وظايِف فردی و 
خانوادگِی« خود، »وظايِف اجتماعی« را نیز بشناسیم و آن ها را انجام دهیم.2

]3[. وظیفه ی اجتماعِی ما نیز، منحصر در شغلی که در جامعه برای ما تعیین 
شده است، نیست، بلکه در »مســائِل مختلِف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

اخالقی« نیز وظیفه داريم.3
]4[. »وظايِف اجتماعِی اشخاص«، با توّجه به »موقعّیت های اجتماعی شان«، 
تفاوت دارد، به طوری که هر چند »هدف ها«، يکســان اســت، اما »رفتارها« 
متفاوت اســت و حّتی گاهی در ظاهر، با هم تضــاد دارند. در میاِن اصحاِب 
رســوِل اکرم حضرِت سلمان، ابوذر و مقداد، بسیار ممتاز بودند، اما در عیِن 
حال، همین سه بزرگوار نیز رفتارهای متفاوتی داشتند؛ چنان که در رفتارهای 
جناِب ســلمان، درگیری با حکومت های وقت به چشم نمی خورد، اما جناِب 
ابوذر، به شّدت با شخِص خلیفه برخورد می کرد و اين مخالفت به جايی رسید 

که ايشان را تبعید کردند.4
]5[.  برای »شناخِت وظايِف« خود، بايد به متخصصاِن اين امر، مراجعه کنیم.5

]6[. يکی از فلســفه های مهِم وجوِد واليت فقیه، اين است که مردم در »امورِ 
اجتماعِی پیچیده«، از ايشان »تبعّیت« کنند.6

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ شرکت کنندگان در دوره ی تربیتِی مرکزِ آموزشِی عّمار؛ پايگاهِ 
اطالع رسانِی آثار؛ 9 مهرماه 1397.

2. همان.

3. همان.
4. همو؛ در ديدارِ مربّیاِن ستادِ امربه معروف و نهی ازمنکر؛ 19 شهريور 1397.

5. همو؛ در ديدارِ شــرکت کنندگان در دوره ی تربیتِی مرکزِ آموزشــِی عّمار؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 9 
مهرماه 1397.

6. همو؛ در ديدارِ مربّیاِن ستادِ امربه معروف و نهی ازمنکر؛ 19 شهريور 1397.
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]7[. در گذشته، هر جا از »امام خمینی« تبعیت کرديم، پیروز شديم و هر جا 
تابع نبوديم، سیلی خورديم و »برخی مشکالِت امروز« نیز، ناشی از اين است 

که »عّده ای از راهِ امام خمینی، فاصله گرفتند«.1
]8[. پــس از امام خمینی، رهبِر انقالب، »بهترين متخصِص امر« هســتند، 
به طوری که اگر رفتارهای خود را با اوامر و خواست های ايشان تطبیق دهیم، 
به وظیفه ی خود عمل کرده ايم، اما اگر رفتارهای ما با نگاهِ ايشان تفاوت دارد، 
بدانیم که به بیراهه می رويم. حّتی به فرض که ما وظیفه ی شرعی در اطاعت 
از ايشــان نداريم، اما آيا با توّجه به سابقه و تخصِص ايشان، باز هم روا نیست 
که در صحت و اتقاِن تصمیمات شان »شک« کنیم؛ چون امروز رهبِر انقالب، 
ماننِد طبیبی است که سابقه ی پنجاه ساله اش در درماِن بیماری های سیاسی 
و اجتماعی نشان می دهد که »اشتباهی نداشته است«.2 رهبِر انقالب، در طوِل 
چهل ساِل گذشته، نشــان داده  که در حساس ترين شرايط، »صائب ترين« و 
»عمیق ترين« نظرها را ارائه کرده است. از آغازِ نهضِت اسالمی تاکنون، چند 
»اشتباهِ بیِّن« از رهبِر انقالب سراغ داريد؟! در حالي که همه ی مسئوالنی که 
از ابتدای انقالب، کاري را برعهده گرفتند و چند ســالی مسئولّیت داشتند، 
خواسته يا ناخواســته، »اشتباهاِت متعّدد«ي را مرتکب شده اند. البته خدای 
متعال هم کســی را که همه ی زندگی اش را برای رضای او، بر کِف دســت 
گرفته، به حاِل خود وا نمي گذارد.3 سیدحســن نصراهلل به بنده می فرمود ما 
نه فقط خود را ملزم به انجاِم دستوراِت رهبِر انقالب مي دانیم، بلکه اگر احتمال 
بدهیم که ايشــان تمايل به انجاِم کاری توسِط ما داشته باشند، قبل از آن که 

آن  را بیان کنند، در حّد توان، برای انجاِم آن اقدام می کنیم.4

1. همو؛ در ديدارِ شــرکت کنندگان در دوره ی تربیتِی مرکزِ آموزشــِی عّمار؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 9 
مهرماه 1397.

2. همان.
3. همو؛ در ديدارِ مربّیاِن ستادِ امربه معروف و نهی ازمنکر؛ 19 شهريور 1397.

4. همان.
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]9[. بزرگ ترين »کفراِن نعمت«، اين اســت که قــدرِ چنین رهبِر تیزبین و 
دورانديشــی را ندانیم، و حّتی خدای ناکرده، نسبت به ايشان دچارِ »شک و 

ترديد« يا »گاليه مندی« باشیم.1
]10[. گاهی رهبِر انقالب، از برخی مســائل يا افــراد، »حمايت »هايی انجام 
می دهند، در حالی که می  دانیم از آنها، چندان »رضايت« ندارند. در اين موارد، 
تشــخیِص رهبِر انقالب اين است که اگر چنین حمايت هايی در میان نباشد، 

»مفاسد« و »ضررها«يی به بار مي آيد.2
]11[. گاهی به دلیِل اين که »موضوع«، تغییر مي کند، رهبِر انقالب از سخِن 
قبلِی خويش عبور می کند و »ســخِن ديگــری« می گويد، اما اين، به معنای 
وجوِد »تضاد« در سخناِن ايشان نیســت، بلکه چون »موضوع« و »شرايط« 
تغییر کرده، »حکِم« آن هم عوض شــده است. اين در حالی ست که ممکن 
اســت ما از آن تغییر، غافل باشــیم و به دلیِل همین غفلت، دلیِل تغییِر نظِر 

ايشان را درنیابیم.3
]12[. گاهي مصالِح نظاِم اســالمي ايجاب مي کند که انسان، خوِن دل بخورد 
و صبر پیشــه ســازد و گاليه اي نکند. اگر ما نتوانیم اين مصالح را به درستي 
بشناســیم، شیطان از همین مســأله به عنواِن دامي براي انحراِف ما استفاده 
خواهد کرد. از اين رو، گاهي اصرار بر برخي مسائل، سبِب فوت شدِن مصلحِت 
بزرگ تر مي شود، و حّتی چه بسا، غفلت از چنین موقعیت هايي موجب از دست 
دادِن ايمان مان نســبت به رهبِر انقالب بشــود. شايد ما از سِر دلسوزي براي 
نظام و انقالب، انتظار داشته باشیم رهبِر انقالب، رفتار و موضِع تندي نسبت 
به فالن قضیه بگیرد، و اگر ايشان چنین موضعي نگرفتند، گمان کنیم ايشان 
اشــتباه کرده است! شــیطان چنین دامي را حّتي براي بزرگ ترين اصحاِب 

1. همان.

2. همان.

3. همان.
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ائمه نیز گســترده بود، مگر نه اين که برخــي از نزديک ترين اصحاِب امام 
حسن سجاده از زيِر پاي آن حضرت کشیدند و ايشان را »مذل المؤمنین« 
خطاب کردند؟! تصّور نکنیم که بايد رهبِر انقالب، مسائل را همان گونه که ما 
با اطالعاِت ناقص و احاطه ی محدودمان به امور مي فهمیم، فهمیده باشند، و 
بر همین اساس، توقع داشته باشیم ايشان هم بايد مطابِق نظِر ما، موضع گیري 
کنند! اين امر ســبب مي شود که به خود حّق بدهیم که به فرمايشاِت ايشان، 
بي توّجهي کنیم. آيا معناي تبعّیت از واليِت فقیه اين است که او بايد ماننِد ما 
بیانديشد، يا ما بايد گوش به فرماِن او باشیم؟! در طوِل چهل سال، تجربه ثابت 
کرده که خداوند، مصلحِت جامعه را به دسِت ولّي  فقیه رقم زده است. عوامِل 
متعّددي موجِب به وجود آمدِن کمبودهايي در جامعه شــده است و انتساِب 
اين کمبودها به عدِم اتخاِذ مواضِع تند از ســوي رهبِر انقالب،  خطاست؛ اگر 
چنین باشــد، بايد بگويیم بسیاري از مشکالِت صدرِ اسالم نیز ـ  العیاذ باهلل  ـ 
بر عهده ی رسوِل اکرم و معصومان بوده است! بنابراين، بايد با صبر و تحّمل 
در برابِر سختي ها و مشکالِت موجود در جامعه، به خاطِر اشتباهي که ديگران 

انجام داده اند، جنجال به پا نکنیم:1

سرنپیچیم ارچه قربان می کند2ما چو اسماعیل، زِ ابراهیم خود 

»صبر« يعنی »در میدان ماندن«، »اســتقامت کردن«، »چشم به هدف ها و 
افق هــای دور دوختن«. قلّه را نگاه کنید؛ ببینید پیاِم حقیقِی انقالب و نظاِم 
اســالمی، چیست و ملِّت ايران و اّمِت اسالمی و جامعه ی بشری را، به سمِت 
چه هدفی می خواهد حرکت بدهد. حرکِت انقالِب اسالمی، چنین »صبر«ی 
را الزم دارد.3 بعضی از موضع گیری ها و تصّوراِت جواناِن مؤمِن انقالبی، ناشی از 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ طالب و دانشجويان؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 5 تیر 1397.
2. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ ششم، بیِت 4883.

3. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ دانشجوياِن دانشگاهِ امام حسین؛ 9 تیر 1397.
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»صبور نبودن« است. »صبر« هم يکی از »خصلت های انقالبی« است؛ در کنارِ 
»خشِم انقالبی«، »صبِر انقالبی« هم معندار و موّجه است. مظهِر اتّم و اکمِل 
»عدالت«، امیرالمؤمنین اســت، اّما امیرالمؤمنین هم در مواقعی، »صبر« 
لَحلِق َشجا«، يا  کرد؛ چنان که به مناسبتی می گويد: »َفَصرَبُت َو ِف الَعنِي َقًذی َو ِف ا
در مقابِل فشارِ خوارج در جنِگ صّفین، صبر می کند و به حکمّیت تن می دهد. 
البته گاهی صبر از روی »ناچاری« است، و گاهی هم اجباری در میان نیست، 

اما الزم است.1
]13[. توقِع اين که دولتی تشکیل شود که هیچ نقطه ی ضعفی نداشته باشد، 
بی جاســت، اما انتظار نبود که ضعِف دولت، به اين شــّدت و وسعت باشد. از 
طرِف ديگر، همه ی مردم در برابِر دشواري ها، ماننِد سلمان و ابوذر نیستند، و 
چه بسا سختی ها و مشکالِت معیشتی و فشارِ اقتصادی، سبِب ضعِف دين شان 
شــود. از اين رو، در شــرايِط کنوني، ديِن بســیاري از مردم در معرِض خطر 
قرار گرفته است. در اين شــرايط، نمی توان در برابِر مشکالِت مردم، سکوت 
کرد؛ زيرا بی تفاوتی نســبت به دردهاي مردم، اشتباه است، بلکه وظیفه ی ما، 
نقِد مستدل، منصفانه و مؤدبانه است.2 اگر چنین کنیم، ريشه ی شکل گیرِی 
معضالت و دشواری های معیشتی، روشــن خواهد شد و ديگر رهبِر انقالب، 
در معرض اين حجــِم انبوه از تهاجماِت تبلیغی و ذهنی قرار نخواهد گرفت. 
بايد به آن بخش از افکارِ عمومی که دچارِ خطای تحلیلی شــده اند، حقايق را 
بازگفت و ِگره های ذهنی را گشــود و از حکمت و حقانّیِت رهبِر انقالب، دفاع 
کرد. امروز ذهِن مردم، بیش از هر زماِن ديگری، محتاِج تحلیل و تعّمق است. 
چنانچه حّق و باطل از يکديگر تفکیک نشوند و ذهن ها و برداشت ها، همچنان 
آغشته به شبهه و ابهام باقی بمانند، فرصت های بیشتری از دست خواهد رفت 

و چالش ها، وسعِت بیشتری خواهند يافت.

1. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 7 خرداد 1397.
2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در جمِع روحانیان؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 5 شهريور 1397.
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از آن ســو، نبايد از اين واقعّیت نیز غفلت کرد که گفتارها و ســخنرانی های 
عمومِی رهبِر انقالب، از لحاِظ فهم و واکنِش مخاطب، با چهار نقص و چالِش 
جّدی، روبرو اســت: ديده نشدن/ به چشم نیامدن/ فراموش شدن/ ُگم شدن/ 
در حاشــیه ماندن/ مورِد توّجه قرار نگرفتن/ در مرکِز دغدغه ها واقع نشدن/ 
صدرنشین نبودن/ مغفول و مهجور ماندن؛ تئوريزه نشدن/ بسِط علمی نیافتن/ 
امتداِد نظری پیدا نکردن/ هندســه و ساختارِ علمی نیافتن/ جامه ی نظريه به 
تن نکردن/ در قالِب نظريه، صورت بندی نشــدن/ وجاهت و اعتبار آکادمیک 
نیافتن؛ دچارِ بدفهمی/ کج فهمی/ سوءبرداشــت/ برداشــِت غلط/ تفسیر به 
رأی/ تحريِف معنوی/ دگرگون سازی شدن؛ دچارِ شبهه سازی/ اِشکال تَراشی/ 
خدشه/ مناقشــه/ عیب جويی/ ُخرده گیری/ نقادی شدن. تنها همین فقره ی 
چهــارم، موارِد مهم و بنیادينی را نســبت به رهبِر انقــالب دربرمی گیرد که 
به واقع، مخاطره آمیز و محّل تأّمل اســت و به هیچ رو، نمی توان نسبت به آنها، 
بی تفاوت و ســهل اِنگار بود، و از جمله: القای ســطحی نگری/ ُسست انديشی/ 
بی پايه گويی/ ساده اِنگاری/ بسیط اَنديشی/ قِشری گری؛ القای واقعّیت گريزی/ 
تخّیل گرايی/ رؤياپــردازی/ آرمان گرايِی خام/ ايدئولوژی زدگی/ ايده آلســیِم 
سیاســی/ آينده پردازِی بلندپروازانه؛ القای متناقض گويی/ دوگانه اَنديشــی/ 
تغییراِت فکرِی مســتمر/ چرخش ها و نوســان های نظری/ سّیالّیِت معرفتی/ 
تذبذب؛ القای جانبداری/ سوگیری/ سیاسی کاری/ سیاست زدگی/ بی انصافی/ 
مواجهه ی جناحی/ عدِم بی طرفی؛ القای قدرت طلبی/ دنیاخواهی/ جاه طلبی/ 

سلطه جويی/ اقتدارگرايی.
پاره ای از اين مشــکالت، بــه ضعف و غفلــِت »نیروهای انقالبــی/ مؤمن/ 
حزب اللهی« باز می گردد، اما پاره ای ديگر، نتیجه ی اقداِم برنامه ريزی شده و 
عامدانه ی »نیرو های غیرانقالبی/ دگرانديش/ ُمعارض« است. بنابراين، »تعرض/ 
تَک/ حمله/ هجوم/ يورش/ آفند« به انديشــه های رهبِر انقالب، يک واقعّیِت 
انکارنشدنی  است، که البته در دهه ی اخیر، شّدت و تراکِم بسیار بیشتری يافته 



 داوفلری؞157 ر کروانقالبارنقاو کامیابیو ِو ااکا تللاودقا ایدو

اســت. با اين حال، جبهه ی نیروهای فکرِی انقالب، از وظايِف جّدی و مهمی 
که در اين باره بر دوش دارند، غافل هستند، به طوری که نسبِت آنها با سخناِن 
رهبِر انقالب، يکی از اين صورت ها را شامل می شود: نیروهای انقالبی نسبت 
به دغدغه های رهبِر انقالب واکنش نشان نمی دهند، و جز اصِل »خبر«، محتوا 
و مضمونی منتشــر نمی گردد؛ نیروهای انقالبی نســبت به دغدغه های رهبِر 
انقالب واکنش نشــان می دهند، اما »ديرهنگام« و »با تأخیر«، نه »بهنگام« 
و »بی درنگ«؛ نیروهای انقالبی نســبت به دغدغه های رهبِر انقالب واکنش 
نشــان می دهند، اما »کم تعداد« و »موردی«، نه »متراکم« و »چشــمگیر«؛ 
نیروهای انقالبی نســبت به دغدغه های رهبِر انقالب واکنش نشان می دهند، 
اما »سطحی« و »کم مايه«، نه »عمیق« و »پُرمغز«؛ نیروهای انقالبی نسبت به 
دغدغه های رهبِر انقالب واکنش نشان می دهند، اما »مختصر« و »اجمالی«، 
نه »مشروح« و »مبسوط«؛ نیروهای انقالبی نسبت به دغدغه های رهبِر انقالب 
واکنش نشان می دهند، اما مبتنی بر »نظرات و مواضِع خودشان«، نه »نظرات 

و مواضِع رهبِر انقالب«.
چنانچه اين مســأله را از لحاِظ انگیزه ی دشــمن از چنین راهبردی مطالعه 
کنیم، درمی يابیم که دشــمن به درســتی فهمیده که ايجاِد هر تغییری در 
نظاِم جمهورِی اسالمی، متوقف بر ايجاِد تغییر در نهاِد واليِت فقیه و شخِص 
ولیّ فقیه است، در غیِر اين صورت، اگر به فرض هم تغییری رخ دهد، نه عمیق 
خواهد بود و نه ماندگار. در طوِل دهه های گذشــته نیز اين ولیّ فقیه بوده که 
توانســته نظاِم اســالمی را از چالش ها و بحران های بزرگ برهاند و تداوم و 
استمرارِ نظاِم اسالمی را میّسر گرداند. ولیّ فقیه همچون يک نقطه ی کانونی 
و گرانیــگاهِ ثابت و پُرقدرت، زماِم تحّوالت را به دســت می گیرد و مطابق با 
مصالحی که تشــخیص می دهد، نظاِم سیاسی را از خطِر تکانه های ويرانگر و 
تنش های بنیان برافکن، در امان نگاه می دارد. از اين رو، بايد بر اين مرکِز ثقل، 
تمرکز کرد و چاره ای برای انهداِم آن انديشــید. اين تحلیل، آخرين برداشِت 
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دشــمن از سازوکارِ براندازِی انقالب است که در سال های اخیر، به اجرا نهاده 
شده اســت. درباره ی چگونگِی مقابله با ولیّ فقیه، راهبردهای زير انديشیده 
شده اســت: امکاِن نفوذ/ رخنه/ اثرگذاری/ تغییِر ذهنّیت در ولیّ فقیه؛ امکاِن 
حــذِف فیزيکی/ ترورِ ولیّ فقیه؛ امکاِن حذِف دموکراتیک/ انتخاباتی/ از پايیِن 
ولیّ فقیه؛ امکاِن حذِف نخبگانی/ ائتالفی/ از باالی ولیّ فقیه؛ امکاِن مهارِ قدرت/ 
تحديِد اقتدارِ/ کوچک سازِی دامنه ی اختیاراِت ولیّ فقیه؛ امکاِن زدودِن پايگاه 
اجتماعی/ تخريِب بدنه ی اجتماعِی ولیّ فقیه از طريِق تخريِب خوِد ايشــان؛ و 

امکاِن فلج و بی اثر کردِن شخصّیت ها و گروه های مرجِع حامِی ولیّ فقیه.
در مقابــل، نیروهای انقالبی بايد در پِی »دفاع/ محافظت/ نگهداری/ حمايت/ 
پشــتیبانی« از نظريات و انديشــه های رهبِر انقالب باشــند، البته به صورِت 
منســجم/ هماهنگ/ يکپارچه/ هدفمند/ طراحی شــده/ سازمان دهی شــده/ 
ساختاريافته؛ ضربتی/ فوری/ بی درنگ/ سريع/ برق آسا/ پُرشتاب/ آنی/ چاالک/ 
بِهنــگام؛ فاخر/ ُمتقن/ علمــی/ نظری/ معرفتی/ عمیــق/ عالِمانه/ حکیمانه/ 
مستحکم؛ تحلیلی/ استنباطی/ استنتاجی/ اجتهادی/ تولیدی. بر اين اساس، 
نیاز اســت »نیروهای فکرِی واکنِش ســريع« که از »بضاعِت علمی و نظرِی 
باال«يی نسبت به نظرياِت رهبِر انقالب برخوردار باشند، مأموريّت های خاِص 
زير را انجام دهند: زدودِن بدفهمی ها/ سوءبرداشت ها/ تحريف/ تفسیر به رأی ها؛ 
پاسخ دادن به شبهه  ها/ اِشکال  ها/ ايرادها/ نقدها/ مخالفت ها/ چالش ها؛ عرضه 
کردِن صورِت َمبسوط/ مشروح/ تفصیلی/ جامع/ کامل/ شامل/ فراگیر؛ تبديل 
کردن به تئوری/ نظريه/ معرفِت علمی/ شناخِت روشمند/ منظومه ی فکری/ 
ساخِت منسجم و مفهومی؛ تبديل کردن به امِر ُگفتمانی/ عمومی/ اجتماعی/ 

برجسته / ُعمده/ اصلی/ شاخص/ سرآمد/ مهم/ ممتاز/ اساسی/ بنیادين.



فصل سوم:
اجامتعی  اعرتاض های  نسبِت 

اکمیایِب انقالب با 





که تأنّی هست از رحمان، يقین 
هست تعجیلت زِ شیطاِن لعین

پیِش سگ چون لقمه ی نان افکنی 
بو ُکند آن گه خورد ای معتنی

او به بینی بو ُکند ما با ِخرد 
هم ببويیمش به عقِل منتقد
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر سّوم؛ بیت های 3498-3497(

از دی ماهِ ســاِل 1396، در برخی از شهر ها، پاره ای تجمعاِت اعتراضی نسبت 
به وضِع معیشتی شکل گرفت که به صورِت سلسله وار، ادامه يافت و همچنان 
نیز اين قبیِل اعتراض های مردمی، برپا می شــود. در برابِر اين رونِد اجتماعی، 
تحلیل ها و برداشت های متنّوعی صورت بندی شد و دوستان و دشمناِن انقالب، 
بــه موضع گیرِی تعلیلِی آن پرداختند. از آنجاکــه اوالً، اين جرياِن اجتماعی، 
همچنان ادامه يافته و به نظر نمی رسد که فروکش کند، و ثانیاً اين مقوله دارای 
نســبِت مستقیم با کارآمدِی انقالب يا مديران و کارگزاراِن کنونی است، بايد 
درباره ی آن به داوری نشســت و ريشه ها و ماهّیت و آينده اش را شناخت. در 

اين فصل، از چشم اندازی اجتماعی به مسأله ی ياد شده می پردازيم.
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1- پیش فرض ها؛ بدفهمی ها از اعتراض های اجتماعی
در ابتدا الزم اســت به پــاره ای »کج فهمی ها« و »بدفهمی ها« از مســأله ی 
اعتراض های اجتماعِی اخیر بپردازم که ناشــی از تفسیرها و تحلیل های غلط 
از خاستگاه و ماهّیِت اين رويداد است. به بیاِن ديگر، وجِه تمايِز عمده ی اين 
تحلیل  از تحلیل های اجتماعِی ديگر، پیش فرض های آن اســت، به طوری که 

بحِث نگارنده مبتنی است بر اين که؛
]1[. دچارِ »بن بســت« نشده ايم و نبايد »بحراِن کارآمدی« را به نظام نسبت 
داد؛ چون هیچ بن بستی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهده ی حّل مسأله ها 
و مشکالت برمی آيد. بايد میاِن ناکارآمدِی اصل و کلّّیِت حاکمّیت از يک سو، 
و وجوِد اختالِل کارکردی در برخی نهادها و زيرمجموعه های آن، تفاوت قائل 
شــد. اين تفکیک و تمايز، نکته ی دقیقی ست که رهبِر انقالب نیز در تحلیِل 
خويش، از آن غفلت نکرده است؛ چنان که هر چند صدورِ فرماِن آتش به اختیار 
خطاب به نیروهای مؤمِن انقالبی را مســتند به اين امر کردند که بخش هايی 
از حاکمّیــت دچارِ اختالل و تعطیلی هســتند، اما تصريح کردند که حرکِت 
عمومی و کلِّی انقالب و نظام، پیشروانه و تکاملی است. در جايی ديگر، ايشان 
تذّکر داده اند که چنانچه پاره ها و بخش هايی از نظام، حرکت و تالِش خود را 
با حرکِت جهش وارِ نظام، هماهنگ نکنند، افکارِ عمومی، نقص و ضعِف آنها را 
به پای نظام خواهند نوشت و چنین امری،  ظلم و جفا به نظاِم اسالمی است. 
]2[. دچارِ »گسســِت میاِن مردم و نظام« نشده ايم و مردم از انقالب، »عبور« 
نکرده  و به اين نتیجه نرسیده اند که بايد انقالب و نظام را برانداخت؛ چنان که 
حّتی اگر بخش های از مردم، تجمع کنند و شــعارهای تند َســر دهند و با از 
خود خشــونت نشان دهند نیز نبايد تصّور کرد که خروش و خشم شان، ناظر 
به اصِل انقالب و نظام است؛ چون اعتراِض جّدی و خشن نسبت به »ساخِت 
ديوان ساالرِی نظام و برخی نهادها و مجموعه ها«، هرگز به معنِی نفِی »اصِل 

انقالب و نظام« نیست.
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]3[. دچارِ »فروپاشــِی اجتماعی« نشده ايم؛ زيرا همچنان عناصِر مقّوِم جهاِن 
اجتماعِی ما، حضورِ تعیین کننده دارند و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته اند، 

و اين وضع، در برخی مواقِع حساس و خاص، خودنمايی می کند.

ِم ذهنِی معترضان
َ
2- معناکاوِی دردها؛ بازسازِی عال

اگــر از زاويه ی عالَِم ذهنِی معترضان به مســأله نگاه کنیم و احســاس ها و 
حالت های درونِی آنها را بازســازی کنیم، درک و فهِم معناکاوانه و عمیقی به 

دست خواهیم آورد، که فقراتی از آن چنین است:
]1[. »نگرانی«. فشارِ اقتصادی، مردم را »مضطرب« و »پريشان« کرده و آنها 
احساس می کنند که در معرِض »تهديد« و »به چالش کشیده شدن« هستند، 
در حالی که در خود، »توان« و »بضاعِت« رويارويی با دشــواری های معیشتِی 

تحمیل شده را نمی يابند.
]2[. »بی اعتمادی«. از يک ســو، »تناقض ها و تهافت های رسمی« و »شکاِف 
میاِن نظر/ عمل و وعده/ واقعّیت«، و از ســوی ديگر، »بی عملی« و »تنبلی« 
و »کم کارِی« برخی از مســئوالن، سبب گشته مردم نسبت به بخش های از 
حاکمّیت که »تحّرک« و »صداقت« ندارند و تنها، »خطابه خوانِی تبلیغاتی« 
می کنند، »بی اعتماد« شــوند و »باورِ« خود را نسبت به آنها از دست بدهند. 
به عبارِت ديگر، رويّه ی عملی و عینِی برخی از کارگزاران، چنان بوده که مردم 
از آنها بريده و به آنها، بی اعتنا هستند. از جمله بزرگ ترين لطمات و صدماتی 
که به اعتماِد سیاســِی مردم وارد گرديد و به فاصله هــا و زوايه ها، دامن زد، 
»اشرافی گرِی حاکمّیتی« است که در سال های اخیر، تعّیِن تلخی پیدا کرده 
است.  گذشته از اشــرافی گری، بايد »فسادهای مالِی« برخی از کارگزاران را 

نیز، به معادله ی پیچیده ی ياد شده اضافه کرد.
]3[. »ناامیدی«. اين احســاس در بخشــی از مردم پديــد آمده که نبايد در 
انتظارِ »اتّفاِق خوشايند و اصالح گونه «ای باشند؛ چون نه کسی می خواهد و نه 

می تواند دستی برآرد و مناسبات را به نفِع مردم، تغییر دهد.
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]4[. »ســردرگمی«. مردماِن فقیر و محروم، در کارِ معیشِت خود، درمانده اند 
و نمی توانند که بايد چه کنند. اينان در محاصره ی مشــکالت و دشواری های 
معیشتی، گرفتار شــده و آن اندازه ملتهب و مشوش هستند که قدرِت حّل 
مسأله ندارند. اين سرگشتگی و پريشان حالی، موجب شده که گاه، به خشونِت 

کالمی و فیزيکی رو آورند.
]5[. »عصبانّیت«. از آنجا که طبقاِت ضعیف و مســتضعف، احساس می کنند 
که مشکالِت معیشتی شان، روز به روز، »انباشته تر« و »متراکم تر« شده و وضِع 
نامطلوب، همچنان »تداوم« يافته، و برخی مسئوالن، جز »وعده ها و شعارهای 
دروغ«، عمل و اقدامی نکرد اند، »تاب« و »تحّمِل« خويش را از دست داده  و 
»حالِت انفجاری و هیجانی« پیدا کرده اند، به طوری که چنانچه بستر و محمِل 
مساعدی بیابند، نه فقط فرياِد اعتراض برمی آورند، بلکه چه بسا به خشونت نیز 
متمايل باشند. اين قبیل خشونت ها، ناشی از فشارها و التهاباِت روحی ست و 
هرگز نمی توان آن را به »تعارضاِت ايدئولوژيک و سیاسی« نسبت داد و نتیجه 
گرفت که هر نوع تحّرِک اجتماعِی خشــن و قانون شکنانه، به معنِی »ضّديّت 

با انقالب و نظام« است. 
]6[. »فرافکنی«. ديگر اين که مردم می کوشــند نقد و اتهام و ايراد را متوّجه 
امری بیــرون از خود کنند و آن را آماِج حمــالِت اعتراضِی خويش نمايند، 
حــال آن که از »نقش و اثِر تعیین کننــده ی خويش«، غفلت می کنند و گويا 
به ياد ندارنــد که بخِش عمده ای از کارگــزاراِن حاکمّیتی، حاصِل »انتخاِب 
خودمختارانه و آزادانه ی« خوِد آنهاســت. دسِت کم به اين دلیل که تبعات و 
نتايجی که بر اين »انتخاب ها« عارض می شود، خواه نا خواه، گريباِن خوِد مردم 
را خواهد گرفت و به صورِت مســتقیم، بر زندگِی و معیشِت روزمره اشان تأثیر 
خواهد گذاشــت، بايد اهتمام و دقِت وافر کننــد، و اگر چنین نکردند، نبايد 
ديگری و ديگران را مالمت کنند و زبان به اعتراض بگشــايند، که خود کرده 
را تدبیر نیســت، بلکه بايد نســبت به وضع و حاِل سخِت مردمی که انتخاِب 
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ديگری داشته اند، اما بنا به قاعده ی اکثريّت، نظرشان تحقق نیافت، پاسخگو 
و شرمگین باشند.

]7[. »خطای تعلیلی«. اگرچه مردم می توانند »دشــواری ها« و »تنگناها«ی 
اقتصــادی را درک کنند، اما اين طور نیســت که همــه در مقاِم »تعلیل« و 
»ريشــه يابی«، بتوانند »ربط های علِّی واقع نما و راستین« برقرار کنند، بلکه 
چه بسا کســانی با وجوِد فهم و درِک »مشکل«، در شناخِت »خاستگاهِ آن«، 
ناموفّق باشند. اين خطای تعلیلی، »خطای دّوم« است و تلخ تر از »خطای اّول«. 

و چنانچه اين خطا، اصالح نگردد، باز هم خطای اّول، »تکرار« خواهد شد. 

ِی اعتراض های اجتماعی
ّ
3- ریشه یابِی چالش ها؛ زنجیره ی عل

آنچــه که رخ داده اســت را می توان در قالِب گزاره هايــی که از پی می آيند، 
صورت بندی کرد:

]1[. التهاب و نارضايتِی اجتماعی، يک »واقعّیت« است و آنچه که مسبِب اين 
وضع شده، »احساس« نیست، بلکه »وجوِد بیرونی و عینی« دارد. واقعّیت اين 
اســت که گذراِن معیشت برای بخش های بزرگی از مردم، دشوار و مشّقت بار 
شــده اســت، و اين وضع، اگرچه تا حّدی در گذشته نیز وجود داشته، اما در 
ماه های اخیر، شــّدت و غلظِت آنچنانی يافته اســت و به صورِت »ضربه های 
لحظه ای و دفعی« که تکانه هــا و تنش های تهديدکننده می آفريند، درآمده 
است. بنابراين، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته های مردم، »تخیلی« و 
»احساِس محض« است، نه محرومّیت/ ضعف ها/ خالءها/ کمبودها. نارضايتِی 
اجتماعی که اکنون شــکل گرفته، ريشه ها و سرچشــمه های حقیقی دارد، 
و »برســاخته« و »تلّقینی« و »صوری« نیســت. آری، جنِگ روانِی جبهه ی 
دشمن، قابِل انکار نیست؛ اين که افکارِ عمومی، میل به مبالغه و تعمیم دارند، 
روشــن اســت؛ و همچنین وجوِد روحّیه ی حرص و طمع و زياده خواهی در 
برخی افراد، برداشــِت موّجهی اســت، اما سخن در اين است که در کنارِ اين 
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واقعّیت ها، معضالت و چالش های اقتصادی و معیشتِی مردافکن نیز، بخشی از 
واقعّیت است. مدعای نگارنده، چیزی بیش از اين نیست.

]2[. اين وضِع اجتماعی، حاصِل »ســوء تدبیِر« بخش هايی از حاکمّیت است، 
به اين معنی که برخی اجزاء حاکمّیتی، مبتال به »نقِص کارکردی« هســتند 
و در حوزه ی وظايف و مسئولّیت های خويش، ضعف ها و نقصان های آنچنانی 
دارند. پس آنچه که در سطِح سیاسی رخ داده است، اثرات و نتايِج تخريبی و 
بازدارنده ی در سطِح اجتماعی نهاده است. اين ربِط علِّی وثیق، موجب گشته 
پرداختن به دولت در تحلیِل اجتماعِی ما، منزلِت پُر رنگ داشــته باشد و به 

نوعی، »دولت محوری« در آن به چشم بخورد. 
]3[. همچنین امريکا به دنباِل اين اســت که به اقتصاِد ايران، »شوِک دفعی و 
ويران گر« وارد شود و مردم در »فشارِ معیشتِی غیِر قابِل تحّمل«، گرفتار شوند 
و به صــورِت »عصبی« و »انفجاری« و »هیجانــی«، در برابِر کلّّیِت نظام قرار 
گیرند. به اين ترتیب، عملّیاتی طراحی شده که مشتمل بر مراحِل زير است:

]الف[. انســداد/ بن بســت/ درهم ريختگِی ناگهانــی و فلج کننده ی اقتصادی 
)بی ثباتِی اقتصادی(؛

]ب[. انفجــار/ سرکشــی/ عصیــان/ برانگیختگــی/ برآشــفتگِی اجتماعی 
)بی ثباتِی اجتماعی(؛

]ج[. تعارض/ تقابل/ رويارويی/ تنِش میاِن جامعه و نظام )بی ثباتِی سیاسی(؛
]د[. براندازی/ فروپاشی/ اضمحالِل نظام.

]4[. مطالعه ی تجربه ی حاکمّیتی در دوره ی پساانقالب تاکنون نشان می دهد 
که ما همــواره گرفتارِ ضريبی از »اختالِل کارکــردی« در اليه ی حاکمّیتی 
بوده  ايم که گاه، عادی و معمول بوده، و گاه، غیِر عادی و فرســاينده. ســخن 
در اينجا بر ســِر آن سنخ از اختالالِت کارکردی در سطِح حاکمّیتی است که 
بايد »نابهنجار« و »فرساينده« تلّقی شوند، و موجباِت شکل گیرِی »نارضايتِی 

اجتماعی« را فراهم می کنند. 
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]5[. علِّت بنیادی و اکثرِی پديد آمدِن اختالِل کارکردی در حاکمّیت، حضور 
و نفوِذ »نیروهای تجدُّدی« در آن است؛ نیروهايی که اگرچه سوابق و مدعّیات 
د هستند و معتقدند بايد به  و ظواهِر انقالبی دارند، اما دلبسته و شیفته ی تجدُّ
ارزش های غربی، تن در داد و تسلیِم غرب شد. در واقع، نیروهای انقالبی به دو 
دسته تقسیم می شوند؛ يکی کسانی که با وجوِد نقش آفرينی در وقوِع انقالب 
و دوره ی پس از آن، از گفتماِن اصیِل انقالب و امام خمینی فاصله گرفته و به 
ســوی ايدئولوژِی لیبرالیستی گرايش پیدا کرده اند، و ديگری عّده ای که گذرِ 
زمانه و تحّوالِت سیاســی، خللی در فکر و روحّیه ی انقالبی شان ايجاد نکرده 
و آنان با همان شــّدِت عهِد اولّیه ی انقالب، دل در گروِ ارزش ها و اصالت های 
انقالبی دارند و حاضر نیســتند از موضِع عمل گرايانه و منفعت انديشــانه، به 
انقــالب بنگرند و با بهانه هــا و توجیهاِت مختلف، از انقــالب و انقالبی گری 

عبور کنند.
]6[. اختالِل کارکردی در حاکمّیت، به سیاسِت اقتصادِی نیروهای تکنوکرات 
بازمی گردد که در حقیقت، سیاسِت »بی سیاستی «ست؛ چون آنها می خواهند 
مسأله ی اقتصاد را در جايی »بیرون از حوزه ی اقتصاد«، حّل کنند. به عبارِت 
ديگر، آنها قصد دارند با »سازوکارهای غیِر اقتصادی«، دردها و امراِض اقتصادی 
را برطرف سازند، به اين صورت که از طريِق »مذاکره و عقب نشینی از مواضِع 
انقالب«، »تحريم های اقتصادی« را برطرف کنند تا امکاِن »ســرمايه گذارِی 
خارجــی« فراهم گردد. بــه اين ترتیب، آنها معتقدند که مــا از نظِر درونی، 
»ظرفّیت ها« و »استعدادها«ی کافی برای رشد و شکوفايِی اقتصادی نداريم و 
نمی توانیم بدوِن سرمايه گذارِی خارجی، ِگرهی را بگشايیم. در اين حال، رهبِر 
انقالب با اين که از آغاز، با چنین راهِ حلّی موافق نبود، بلکه حّتی نســبت به 
تحقِق آن نیز خوش بین نبود، مســیر را در برابِر چنین فکری، مسدود نکرد و 
مجال داد تا نســخه ی ياد شده، به اجرا گذارده شود. امروز مشخص گرديده 
که اين نســخه ی »غرب َمدار« و »برون گرا«، راه به جايی نخواهد نبرد و حّتی 
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عملی نیز نخواهد شــد تا دسِت کم، برخی پیشــرفت های صوری و برون زا، 
پديد آيد. از طرِف ديگر، معّطل و معّوق نگاه داشــتِن اقتصاد و ِگره زدِن آن 
به سرنوشــِت مذاکرات و توافقات، موجب گرديد نه فقط در طوِل اين مّدت، 
»رکوِد« اقتصادِی بی سابقه به وجود آيد، بلکه با رفع نشدِن تحريم های غربی 
و خارج شــدِن اياالِت متحده ی امريکا از توافق، »شوک« و »تنِش« آنچنانی 
به اقتصاد وارد شــود و معیشــِت روزمره ی مردم، بسیار بیشتر از گذشته، در 
سراشیبی قرار گیرد. به اين ترتیب، وضِع معیشتِی ناگوار و دشوارِ کنونِی مردم، 
حاصِل مستقیِم »بی برنامگی و بی عملِی اقتصادی« و »تکیه کردِن بر نتیجه ی 
مذاکرات و توافقات« است. آنچه که در اينجا، اهّمّیِت فراوان دارد، تنّبه و توّجه 
يافتن نســبت به ربِط علِّی ياد شده اســت؛ چراکه »هزينه ها و خسارت های 
اقتصادی و اجتماعی« که تاکنون بر ما تحمیل شــده و تنگنای معیشتی که 
امروز با آن دست به گريبان هستیم، ريشه در چنین فکر و ايده ی ناصواب و 
زيان بار دارد. متأّســفانه، با وجوِد اين که انتظار می رود نیروهای تکنوکرات، از 
مردم برای وعده های خام و نسنجیده ای که دادند و صنعِت هسته ای را متوقف 
کردند و اقتصاد و معیشت شان را از چاله به چاه افکندند، عذرخواهی و اظهارِ 
پشیمانی کنند، به افکارِ عمومی القاء می کنند که بايد مسیِر مذاکره و گفتگو 
را همچنان گشوده نهاد و به آن امید بست. آيا قرار است هزينه ای بیش از اين 
بر اقتصاِد ملِّی ما تحمیل شود و معیشِت روزمره ی مردم، گرفتارِ چالش های 

دشواری تر شود و عّزت و حیثّیِت اسالمی و ملِّی ما، بیشتر مخدوش گردد؟!
]7[. درســت است که سخن بر سِر تأثیِر ســطِح سیاسی بر سطِح اجتماعی 
بود و گفته شــد نوسان ها و تغییرهای واقع شــده در سطِح سیاسی، سطِح 
اجتماعی را متناسب با اقتضائاِت خويش، بازسازی می کند، اما چون در نظاِم 
جمهورِی اســالمی، قاعده ی ثابت و مستمِر مردم ساالری، برقرار است، آنچه 
که در ســطِح سیاســی می گذرد، تا حّد زيادی، حاصل و برآينِد انتخاب های 
اجتماعی است، نه انتخاب های برخاســته از تصمیم های محفلی و بسته در 
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ســطِح سیاســی. بنابراين، نبايد نقش و اثِر مردم را در صورت بندِی واقعّیِت 
اجتماعی ناديده انگاشــت و تنها بر دولت، تمرکز کرد. ســازوکارِ حقیقی و 
تعیین کننده مردم ســاالری در نظاِم جمهورِی اســالمی سبب می گردد که 
دولت، به يک برســاخته ی اجتماعی فروکاهیده شــود؛ يعنی دولت، ريشه و 

خاستگاهی جز جهاِن اجتماعی ندارد.
]8[. دشواری ها  و مشــّقت هايی که امروز، جامعه ی ما با آنها دست به گريبان 
اســت و به خصوص، وضِع معیشتی آنچنان ِگره خورده که طبقاِت اجتماعِی 
ضعیف و فقیر، به سختی روزگار می گذرانند، ريشه ی معنوی و الهی دارد، اما 
به اين امِر مهم، در کمتر تحلیلی اشــاره شده است. بر اين اساس، گفته شده 
که رجوِع به اياالِت متحده ی امريکا که به حّق، شــیطاِن بزرگ است، با تکیه 
بر عنايات و امدادهای الهی، سازگار نیست، بلکه آشکارا، معارض با آن است. 
از اين رو، دچار شــدن به عذاب و عقوبِت الهی، دور از انتظار نیست، چنان که 

بايد گفت: 1
]الف[. يکی از مصاديِق »کفراِن نعمت« اين اســت که انسان، بعد از استفاده 
از »نعمت های الهی«، به »دشــمِن خدای متعال« اعتماد کند و از او بخواهد 
که آن چه در نظِر او، کمبود تلّقی می شــود را جبران کند. خیلی زشت است 
که خدايی را که به ما نعمت داده، فراموش کنیم و ســراِغ دشمِن خدا برويم 
و دســِت گدايی به سوی کسی دراز کنیم که پرچِم مبارزه با خدا را در عالَم، 

برافراشته است. 
]ب[. »گرانی ها و مشــکالِت امروز« که دامِن »همه ی جامعه« را گرفته  است 
نیز، ناشی از اين »اشــتباه« است. بسیاری از مشکالتی که گريباِن جامعه ی 
ما را گرفته اســت، به خاطِر »سوء رفتارِ گروهی از مردم يا مسئوالن« است که 
دودش به چشــِم »همه ی جامعه« می رود. پــس حوادثی که پیش می آيد، 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ شرکت کنندگان در دوره ی تربیتِی مرکزِ آموزشِی عّمار؛ پايگاهِ 
اطالع رسانِی آثار؛ 9 مهرماه 1397.
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»اتّفاقی« نیســت، و همه ی امور در عالَم، حساب و کتاب دارد و هیچ امری از 
اراده ی خدای متعال، خارج نشده است. 

]ج[. مردمــی که گناهی نداشــته و در عیِن حال، در برابِر اين مشــکالت، 
»استقامت« کرده و در صدِد »اصالح« برآيند، »اجِر فراوان« نزِد خدای متعال 
دارنــد، اما لغــزش کاران، هم در دنیا بدبخت می شــوند و هم در آخرت بايد 

پاسخگو باشند.
]د[. البته خدای متعال، »ســريع الرضا« اســت و اگر از »اشتباه «مان »توبه« 

کنیم، او بخشنده است.
خدای متعال، کسی را که به فاجری دل ببندد، به قطع، از لطف و رحمِت خود، 
»محروم« می کند، چه رســد که انسان به کسی دل ببندد که دشمِن اسالم 
و مسلمانان است! طبیعی است که خدای متعال، کسانی را که توّکل به خدا 
را رها کنند و به چنین افرادی دل ببندند، »بیچاره« و »ذلیل« می کند! پس 
کسانی نگويند چرا سرنوشِت مذاکرات، چنین شد و به نتیجه نرسیديم؛ چون 
»محرومّیت«، کمترين عقوبتی اســت که بايد در مقابِل »اعتماد به دشــمِن 
خدا«، چشید. بنابراين، بايد از خدای متعال، طلِب »استغفار« کنیم و بگويیم 
ما را ببخش که به برجام و مذاکره با دشــمنان، دلخوش کرده بوديم! بايد به 
خدای متعال و اولیای الهی، متوّســل شويم و از آنها کمک بخواهیم تا ِگره ها 
گشوده شوند؛ مگر نه اين بود که با اعتماد به خدای متعال و توّسالِت خالصانه 
به اولیای الهی، در دفاِع مقدس بر دنیا غالب شــديم؟! امروز هم اگر مخلصانه 
به اولیای الهی متوّســل شــويم و دل از غیِر خدا بُبريم، به قطع، نتیجه اش را 

خواهیم ديد.1

1. همو؛ در مراسمِ گرامیداشِت امام جواد؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 20 مردادماه 1397.
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4- تحلیل ها و توصیف ها درباره ی دشواری های معیشتی
4-1- تحلیل ها و توصیف ها در الیه ی اجتماعی

]1[. دوگانه ی »واقعّیت/ برساخته«. فکر و نسخه ی غلِط کارگزاراِن اعتدال گرا، 
اثراِت اجتماعِی خودش را نشــان داده است. امروز روشن شده است که میاِن 
»گشــودگِی اقتصادی« و »مذاکره و سازش«، هیچ نســبتی وجود ندارد، و 
»تعامِل سازنده با جهان«، نه فقط چرخیدِن »چرِخ اقتصاد« را نتیجه نخواهد 
داد، بلکه »چرِخ ســانتريفیوژها« را نیز متوقف خواهد کرد. وضِع معیشــتِی 
کنونِی مردم، گويای اين حقیقت اســت که ما به »دولِت برپا« نیاز داريم، نه 
»دولِت برجام«. کارگزاراِن اعتدال گرا، ساده انديشانه و خام نگرانه، همه چیز را 
دادند و چیزی نگرفتند و اين يعنی »خســراِن محض«. آری، آنچه که رهبِر 
انقالب در خشِت خام می ديد، عقالی تکنوکرات و ديپلمات، در آيینه نديدند 
و بر ســِر ما، آن آمد که نبايد. فکِر غلِط »غرب َمداری« و »دراز کردِن دسِت 
گدايی به ســوی اياالِت متحده«، تِن رنجورِ معیشِت مردم، رنجورتر کرده و 
مردم با تماِم وجود، درِد ناشــی از نســخه ی اقتصادِی غلِط دولت را احساس 
می کنند. اين احساس، فقط »احساس« نیست، بلکه »واقعّیت« است، و همین 
واقعّیت، چنین احساسی را در مردم پديد آورده است. پس »انکارِ« کارگزاراِن 
اعتدال گــرا، آنها را بیش از پیش، از جامعــه و مردم، »بیگانه« خواهد کرد و 

موجِب »ريزِش هر چه بیشتِر بدنه ی اجتماعی شان« خواهد شد.
]2[. دوگانــه ی »تــداوم/ توقف«. اعتراض های مردمی بر ضّد سیاســت های 
نــاکام و عقیِم کارگزاراِن اعتدال گرا، به قطع، »امتداد« پیدا خواهد کرد، چون 
بحران های اقتصادِی مردم، »عالج« نشــده و در آينده ی نزديک و به دســِت 
اينان، عالج نخواهد شد، بلکه پُر واضح است که »تشديد« خواهد شد. حاصِل 
»بی تدبیری«، »ناامیدی« ست و چنین وضعی، اکنون در بستِر ندانم کاری های 
فراواِن کارگزاراِن اعتدال گرا، تحقق يافته است و ذهِن مردم را آشفته و پريشان 

ساخته است. به اين ترتیب:
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]الف[. بر حجِم »سرخوردگِی اجتماعی« نسبت به کارگزاراِن اعتدال گرا افزوده 
خواهد شد؛

]ب[. دامنه ی اجتماعِی اعتراضات، »گسترده تر« خواهد شد و مردِم بیشتری 
به صِف مخالفاِن سیاست های اقتصادِی کارگزاراِن اعتدال گرا خواهند پیوست؛

]ج[. در چنین فضای غبارآلود و مشّوشــی، »خشــونِت اجتماعی« نیز شکل 
خواهد گرفت.

]3[. دوگانــه ی »نظــام/ دولت«. توطئــه ی پنهان و نانوشــته ی کارگزاراِن 
اعتدال گرا اين اســت که از طريِق همان راهبرِد فرســوده ی »فشار از پايین، 
چانه زنی از باال«، بر ســِر سیاســت های راهبرِی و اساسِی انقالب در حوزه ی 
منطقه، »معامله« و »امتیازگیری« کند، به اين صورت که دنباله ی رســانه ای 
و تحلیلِی نیروهای غیِر انقالبی وتکنوکرات در داخل و خارج، تالش می کنند 
تا »مشــکالِت اقتصادی« به »سیاســت های منطقه ای نظام«، ارجاع دهند 
و اين گونه به مردم القاء کنند که »دشــواری های معیشــتِی مردم«، حاصِل 
اصرارِ رهبِر انقالب بر »حمايِت از خِط مقاومت در منطقه« اســت، و چنانچه 
از اين سیاســِت پُرهزينه و فرصت سوز، دست کشــیده شود، رونِق اقتصادی 
از راه خواهد رســید. در واقع، کارگــزاراِن اعتدال گرا، »آگاهانه« و »عامدانه« 
می خواهنــد از اين وضع، به عنواِن يک »فرصت« برای خود اســتفاده کنند، 
و به جای اين که در جايگاهِ »متهم« بنشــینند و پاســخ گوی »کم کاری ها« و 
»سستی ها« و »وعده های خیالِی« خود باشند، نقِش »شاکی« و »منتقد« به 
خود گرفته و »مدعی« شوند و اعتراض ها را به سوی رهبِر انقالب، سوق دهند. 
نبايد فراموش کرد که هنِر شــیطانِی نیروهای تکنوکرات، مصادره به مطلوب 
و تبديل کردِن تهديد به فرصت اســت. نیروهای تکنوکرات، همواره زيسِت 
سیاســِی انگل وار و ضمیمه ای داشــته اند و می دانند به طورِ مستقل، بدنه ی 
اجتماعِی تثبیت شده و متعهد به خويش ندارند. از طرِف ديگر، سیاست های 
ضّد اجتماعی شان، مردم را سخت سرخورده، و هواداران شان را پشیمان کرده 
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اســت. از اين رو، میراندِن امیِد اجتماعی نسبت به اصِل نظام يا سیاست های 
هويّتی و اساســِی آن، در دستورِ کارشــان قرار گرفته و می خواهند به بهای 
زدودِن اعتماِد سیاسِی مردم به انقالب و وفاداری شان به سرشِت ايدئولوژيِک 
نظام، موقعّیِت سیاســِی خويش را حفظ کنند. در مقابل، نبايد اجازه داد که 
ناکارآمدی و بی کفايتِی کارگزاراِن اعتدال گرا، به پای اصِل نظام و سیاست های 
ايدئولوژيِک فراملِّی آن نوشته شود، و اين امر، به معنِی اهتمام نسبت به ايجاِد 
تمايز و تفکیِک میان دولت و نظام است، يا میاِن ساخِت ديوان ساالرِی دولتی 

و سرشِت قُدسی و حقیقت َمدارِ اصِل نظام.
]4[. دوگانه ی »اغتشاش گر/ مردم«. آنانی که درِد معیشت، صدای اعتراض شان 
را بلند کرده است، اغتشاش گر نیستند، بلکه مردم هستند؛ مردمی که در عیِن 
تعلِّق خاطر به انقالب، با سیاست های اقتصادِی کارگزاراِن اعتدال گرا، مخالِت 
جّدی دارند و معتقدند سفره شــان کوچک تر شده است. آری، ماننِد همیشه، 
هستند کسانی که می خواهند از آِب ِگل آلود، ماهی بگیرند و با نفوذ و جاگیری 
در میاِن مردم، اغتشــاش و بحران ايجاد کنند و از مطالباِت اقتصادِی مردم، 
چالِش امنیتی و سیاســی بسازند، اما حضور و نقش آفرينِی اين قبیل مارهاِی 
کمین کرده، نبايد ما را به عنواِن ناظــراِن بیرونی، دچارِ خطای تحلیلی کند. 
حســاِب مردم، از حساِب اغتشاش گران جداســت و بر اين اين نبايد، حکِم 
واحد راند، حّتی اگر اعتراِض مردم، به نفِع اغتشاش گران، مصادره شود. مردم 
و دردهای شــان را بايد ديد، نه اين که با برچسِب نارواِی اغتشاش گر، همگان 
را طرد کرد و اصِل تنگنای معیشــتِی مردم را موهــوم و القائی معرفی کرد. 
بايد در کنارِ مردم قرار گرفت و جانِب مردم را گرفت، چنان که در موِج قبلِی 
اعتراض های معیشتِی مردم، رهبِر انقالب، چنین کردند و به دلجويی و هواداری 
از مردم پرداختند. »عدالت خواهی« و »محروم نوازی«، آرمان و شعار ماست، 
نه نیروهای تکنوکراِت مرفه و باالنشــین. پس به جای »بی تفاوتی« نسبت به 
اعتراض  های مردمی يا »تخطئه« و »تحريف« شان، بايد همدالنه و صمیمانه در 
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کنارِ مردم قرار گرفت و پرچم دارِ اعتراضاِت مردم در امتداِد عدالت خواهی شد. 
اگر مردم، درِد عدالت دارند و خواهاِن برچیده شــدِن اشرافی گرِی حاکمّیتی 
و تبعیض و فســاد هســتند، چرا نیروهای انقالبی در کنارشان قرار نگیرند و 

صفوف شان را متراکم تر و صدای شان را طنین انداز نکنند؟!
4-2- تحلیل ها و توصیف ها در الیه ی سیاسی

]1[. دوگانه ی »پاســخ  گويی/ استعفا«. مســأله ی »استعفا« که اکنون مطرح 
شــده است، حقیقتی ندارد و تنها نوعی خدعه ی روانی برای »مظلوم نمايی« 
و »فرافکنــی« و در نهايت، اغفاِل مردم اســت تا اين که شــايد حرارت ها و 
هیجان ها، فروکش کند و آب ها از آســیاب بیفتد. بر فرض هم که استعفايی 
صورت بپذيرد، با موافقِت رهبِر انقالب، مواجه نخواهد شــد؛ چون نیروهای 
تکنوکرات بايد تا روزِ آخر، در قدرت باقی بمانند و به وعده های انتخاباتِی خود، 
جامه ی عمل بپوشانند، نه اين که مظلوم نمايی کنند و با ده ها توجیه و بهانه، 
قدرت را به ديگران بسپارند. پس کوبیدن بر طبِل استعفا، خطاست. امروز، روزِ 

»پاسخ گويی« ست، نه روزِ »کناره گیری« و »حاشیه سازی«.
]2[. دوگانه ی »بازانديشِی ريشه ای/ بازانديشِی سطحی«. نیروهای اعتدال گرا 
می خواهند مســأله و ناکامِی فلج کننده ی خويش را به اليه ی نازل و سطحی 
فروبکاهند و از درمان و عالِج بنیادی، شانه خالی کنند. وضِع موجود، به گونه ای 
نیست که کارگزاراِن اعتدال گرا بتوانند هیچ واکنشی به آن نشان ندهند، بلکه 
ناگزير هســتند تحّرکاتی، هر چند »صوری« و »بی خاصّیت« داشته باشند تا 

اندکی از التهابات و مخالفت های مردمی کاسته شود، از قبیِل اين که:
]الف[. به اجرا نهادِن برنامه های تسکین دهنده ی موقتی؛

]ب[. عزل و نصب های موردی؛
]ج[. وعده دهی و فرصت گیرِی دوباره از مردم؛

]د[. انکارِ واقعّیت های جاری در زندگِی معیشتِی مردم؛
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در حالی که کاری که بايد انجام گیرد، بسیار فراتر از اينهاست. در گاِم نخست، 
کارگزاراِن اعتدال گرا بايد »فکِر غرب َمداری« را کنار بنهند و تصّور نکنند که 
»دراز کردِن دســِت گدايی به سوی غرب«، »گشــايِش اقتصادِی حقیقی و 
پايدار« در پی خواهد داشت، بلکه همان طور که تجربه ی عینِی اخیر، به وضوح 
نشان داد، راهِ رونق و رفاهِ اقتصادی، از منزِل »مذاکره« و »سازش« نمی گذرد 
و ارتباطــی با آن ندارد. ديگر اين که آنها بايــد »کار« و »اقدام« و »عمل« را 
جايگزيِن »تنبلی« و »اهمال کاری« و »بی عملی« کنند تا به واسطه ی تحّرک 
و تکاپِو عملی، ِگره های معیشــتِی مردم گشوده شــود. جز از رهگذرِ اين دو 
اقدام، هیچ اتّفاِق جّدی و تعیین کننده ای رخ نخواهد داد، اما از آنجاکه جوهر 
و ذاِت نیروهای تکنوکرات، با اين دو مقوله، بیگانه اســت، نبايد دلخوش کرد 
که آنها از راهِ رفته بازخواهند گشــت و در فکر و رويّه ی خويش، تجديدنظر 

خواهند کرد.
]3[. دوگانــه ی »هم گرايِی غیِر انقالبی ها/ واگرايِی غیــِر انقالبی ها«. اگرچه 
محاســباِت و مالحظاِت سیاسِی و منفعت انديشانه ی محض، اصالح طلبان را 
واداشــت که بدنه ی اجتماعِی خويــش را در اختیارِ نیروهای تکنوکرات قرار 
دهنــد و با تنفِس مصنوعی، تکنوکرات ها را به قــدرت بازگرداند و در قدرت 
نگاه دارنــد، اما اين »ائتالِف عمل گرايانه«، ديری نپايید و »هم گرايی«، جای 
خود را بــه »واگرايی« داد؛ چراکه ضعف ها و خالء هــای غیِر قابِل اغماض و 
برجســته ی کارگزاراِن اعتدال گرا، حّتی فرياِد اعتراِض نیروهای اصالح طلب 
را نیــز بلند کرده و در آخرين وضعّیت، آنها را کنارگیرِی نســبی واداشــته 
است. نیروهای اصالح طلب، به خوبی می دانند که شکسِت سیاست های غلِط 
کارگزاراِن اعتدال گرا، موجِب »فروپاشِی بدنه ی اجتماعِی« آنها شده و مسیر 
برای بازگشــِت نیروهای انقالبی به قدرت، فراهم گشته است. از اين رو، آنان 
می خواهند حساِب خود را از نیروهای اعتدال گرا جدا کنند و بر هويِّت مستقل 
و متمايــِز خويش، پابفشــرند. البته حّتی اگر نیروهــای اصالح طلب، چنین 
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گزينه ای را انتخاب کنند، ديگر قادر نخواهند بود که بدنه ی اجتماعِی مأيوس 
و ســرخورده ی خويش را بازســازی کنند و آنها را دوباره در راستای منافِع 
خويش، بسیج نمايند، چون اصالح طلبان، تماِم حیثّیت و اعتبارِ خود را ِصرِف 
اين حمايِت نســنجیده و ناپخته کردند و امروز چه بخواهند و چه نخواهند، 
بدنه ی اجتماعی شان، آنها را نیز شريِک جرائِم نیروهای اعتدال گرا می شمرند. 
]4[. دوگانــه ی »توجیه/ اعتــراف«. امروز تماِم ِشبه  اســتدالل های توجیهِی 
نیروهای اعتدال گــرا، از کار افتاده و بی اثر شــده اند و آنها، ديگر نمی توانند 
در ســايه ی »بازی های زبانی« و »حرف درمانی«، حقايــق را انکار يا توجیه 
کنند. پیش از اين، نیروهای اعتدال گرا می کوشــیدند از طريِق سازوکارها و 
منطق هايی از اين دست، ضعف ها و خطاهای راهبردِی خويش را بپوشانند و 

مردم را بفريبند:
]الف[. »ِشبه  اســتدالل های توجیهِی معطوف به فرصت خواهی«، از اين قبیل 
که بايد صبر کرد تا میوه های باِغ برجام، به ثمر برسد؛ و اثرگذارِی آن، محتاِج 
صبر و حوصله اســت؛ و اين که نبايد در نیمه ی راه، بازگشــت و راه را ناتمام، 

رها کرد و ... .
]ب[. »ِشبه  اســتدالل های توجیهِی معطوف به دگرهراسی«، از جمله اين که 
چنانچه ديگران بر ســِر کار آيند، جنگ در پیش خواهیم داشــت، و اين که 

ديگران از علم و عقل، بی بهره اند؛ و ... .
بــه اين ترتیب، نیروهای اعتدال گرا بايد اعتراف کنند که مســیِر ناصوابی را 
پیمودند و ســرمايه های ملّــی را مصروِف راهی کردند که حاصلی نداشــته 
اســت. اعتراِف صادقانه و عاری از توجیه های دروغین و غرض ورزانه، کمترين 
کاری ست که می توان به آن اشاره کرد، اما گمان نمی کنم نیروهای اعتدال گرا، 

حّتی اين اندازه به حقیقت متعهد باشند.
اين تجربه ی تاريخِی تلخ نشان داد که با »زباِن ديپلماتیک«، نمی توان با امريکا 
ســخن گفت، بلکه به طورِ کلّی نبايد با امريکا سخن گفت. »دولِت مذاکره«، 
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»بازنده ی مذاکره« بود و »تعامِل سازنده« به »شکسِت ويران گر« تبديل شد. 
امروز مشخص شد که زباِن ديپلماتیک، »نان« نمی شود، بلکه معیشت را هر 
چه بیشتر گرفتارِ تنگنا و دشواری می کند. مذاکره با امريکا، »راه ِ حّل« نیست 
و هیچ ِگرهی را نمی گشــايد. امروز کافی ست نگاه کنیم که مذاکره، با اقتصاِد 
ما چه کرده اســت و چه تبعاِت تلخ و جبران ناپذيِر ماّدی و معیشــتی داشته 
است. اگر آنچه که ماجراجويی و بی عقلی و هیجان زدگی خوانده می شد، ناروا 
بود، اکنون به وضوح روشن شد که مسیِر مذاکره و تعامل و دادوستد نیز نه تنها 
غلط اســت، بلکه بسیار بیشتر، هزينه زاست، چنان که بايد گفت »هزينه های 
سازش« از »هزينه های چالش«، باالتر و فراتر است. عقالنّیِت ديپلماتیک، هم 

»چرِخ سانتريفیوژها« را متوقف کرد و هم »چرِخ اقتصاد« را.
رهبِر انقالب، قبل از اين که رونِد مذاکرات با امريکا آغاز شود، با صراحت هشدار 
داد که به مذاکرات، »خوش بین« نیست، و گمان نمی کند امريکا به تعهداتش 
عمل کند و طريِق صدق و راســتی در پیش گیرد، اما اين هشدارها، هیچ گاه 
شــنیده نشد و دولت با اســتناد به اين که جمعی از مردم به او رأی داده اند، 
فکِر ناپخته و نســنجیده ی خود را دنبال کرد و صنعِت هســته ای را متوقف 
نمود. امروز که برجام، انکار شده و همگان مشاهده کردند که مذاکره، روندی 
»فرصت ســوز« و »پُرهزينه« بوده، و هیچ حاصلی نداشــته و به بهبوِد وضِع 
اقتصادِی مردم نینجامیده اســت، »تیزبینی« و »دورانديشِی« رهبِر انقالب، 
آشکار شده و ديگر ترديدی در میان نیست که اين پیِر حکیم و بصیر، زيرک تر 

و متعّمق تر از ديپلمات های کهنه کار و مدعِی عقالنّیت و غرب شناسی است.
دولِت اعتدال گرا عادت کــرده که صحنه ی بازی را در هر زمانی به نفِع خود 
تغییر دهد و با فرار به جلو و مدعی و طلبکار شدن، منتقداِن خود را به عقب 
براند و وادار به انفعال و ســکوت کند، اما اين بار، کج روی و نســنجیده کارِی 
دولت به حّدی ســت که فرياِد اعتراِض موافقان و هوادارانش نیز بلند شده و 
بدنه ی اجتماعی اش، به شّدت رقیق و ضعیف شده است. فکِر مذاکره با امريکا، 
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فرضّیــه ی دولِت اعتدال گرا بود که آن را در قالِب يک امِر حتمی و قطعی، به 
پاره ای از مردم، تلّقین و تحمیل کرد و آنها را به واسطه ی القائات و تحلیل های 
دروغیِن خود، فريفت و دچارِ ضاللت کرد. اکنون که برجام، شکست خورده و 
از ســوی امريکا، زيِر پا نهاده شده است، در حالی که دولِت اعتدال گرا به تماِم 
تعهداتش عمل کرده و صنعِت هسته ای ايران را با خسارت های بسیار بزرگی 
روبرو کرده اســت، دولت به عنواِن صاحِب اين فرضّیه ی غلط که اصرارِ فراوان 
بر تحمیل و القای آن داشــت و حّتی برخــی از »مالحظات و چارچوب های 
رهبِر انقالب« را نیز ناديده گرفت، بايد پاسخگوی اين »ناکامی« و »شکست« 
باشــد و مشخص کند که چگونه می خواهد »هزينه های اقتصادِی گزاِف آن« 
را جبران کند و صنعِت هسته ای را به وضِع پیشین بازگرداند. اگر گفته شود 
که »عامالِن تحمیل شدِن هزينه ی اقتصادِی گزاف به کشور«، بايد محاکمه 
شوند، مبالغه نشده اســت. دولِت اعتدال گرا به جای اين که خود را در موضِع 
تهاجم قرار دهد و با زباِن طلبکارانه ســخن بگويد و ديگران را متهم نمايد و 
ضعف هــا و خطاهای بزرِگ خود را از ديدگاِن مردم، پنهان نگاه دارد، بايد به 
»اشتباهِ راهبردی و پُرهزينه ی« خود اعتراف کند و ضمِن عذرخواهِی رسمی، 
مسئوالِن سیاسِت خارجی را برکنار نمايد. افزون بر خطای اعتماد به امريکا، 
دولِت اعتدال گرا بايد از بی اعتمادی به مردم نیز پیشمان و سرافکنده باشد و 
اعتراف کند که در طوِل سال های گذشته، ظرفّیت ها و استعدادهای بومی را 

معلّق نهاده و برای ُگشايِش اقتصادی و معیشتی، به کار نبسته است.
]5[. دوگانه ی »مجلِس دولتی/ مجلِس مستقل«. در طوِل اين مّدت، مجلس 
به وظايِف »نظارتی« و »قانونِی« خود در برابِر نیروهای اعتدال گرا، عمل نکرده 
و »منفعالنــه« و »دنباله روانه«، خود را به خدمِت کج روی ها و خطاهای آنها 
گمارده است، در حالی که مجلس بايد شأِن مستقِل خويش را در نظر گرفته 
و هــر جا که ضرورت اقتضاء کند، قاطعانه و فارغ از »مصلحت انديشــی های 
جناحی«، به وظايِف قانونِی خود در برابِر دولت، عمل کند. من به اين مجلس، 
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خوشــبین نیســتم و معتقدم اينان چون خــود را وام دار و مرهوِن نیروهای 
اعتدال گرا می شمرند و بیش از آن که نسبت به »مردم«، احساِس تعهد کنند، 
حامی و هوادارِ »کارگزاراِن اعتدال گرا« هســتند، گامی برنخواهند داشــت و 
آنها را وادارِ به تغییر و دگرگونی نخواهند کرد. البته ممکن اســت فشارهای 
اجتماعی و اعتراض های رســانه ای، آنها را در شرايطی قرار دهد که ناخواسته 
و به سبِب جبِر موقعّیت، مواجهه های »ساختگی« و »مهارشده« با کارگزاراِن 

اعتدال گرا داشته باشند، اما بر اين امر، نتیجه و نفعی مترتّب نخواهد شد.

5- تجویزها و توصیه ها درباره ی دشواری های معیشتی
5-1- تجویزها و  توصیه ها در الیه ی ُخرد

در آخريــن ديدارِ رهبِر انقالب با دولِت کنونی،1 ايشــان به نکات و حقايقی 
اشاره کردند که می تواند تصويری واقع نگرانه از آنچه که موجباِت پديد آمدِن 
»اختالل و مشّقت در معیشِت مردم« شده است را بیان کند. به طورِ معمول، 
ديدارهای ايشان با اعضای هیئِت دولت، در شهريورماه هر سال و به مناسبِت 
هفته ی دولت برگزار می شــود و سخناِن ايشــان نیز به صورِت کامل، منتشر 
می گردد، اما اين ديدار، نه به مناسبِت هفته ی دولت بود و نه گفته های ايشان 
به طورِ کامل، منعکس گرديد. اين رويّه ی غیِر عادی نشان می دهد که حکمِت 
برگزارِی اين نشســت، به وضِع اقتصادی و معیشــتِی مردم مربوط است و از 
آنجاکه بســیاری از مردم و به خصوص، طبقاِت اجتماعِی ضعیف، با معضالت 
و تنگناهای عمده  و تلخی دســت به گريبان هستند، ايشان افزون بر تذّکراِت 
عمومی و خصوصی به دولت، بر آن شــدند که با جّديّت بیشتر و حساسّیِت 
آنچنانی، دولت را نســبت به دردها و دغدغه های معیشــتِی مردم، متنّبه و 
فّعال ســازند و دوباره دولت را به توصیه ها و تأکیدهای گذشــته ی خويش، 
دعــوت نمايند. در اين مجــال، مضامیِن آنچه را که در اين ديدار از ســوی 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ اعضای هیئِت دولت؛ 24 تیر 1397،
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رهبِر انقالب مطرح شــد، يک به يک بررسی می کنیم و می کوشیم ريشه ها و 
سرچشــمه های قرار گرفتِن مردم در اين وضِع ناخوشايند و التهاب آفرين را 

شناسايی و تحلیل کنیم.
]1[. دوگانــه ی »مديِر کم تحّرک/ مديِر پُرتحّرک«. رهبِر انقالب در اين ديدار 
تصريح کردند که شــرِط اصلِی موفّقّیت در همــه ی عرصه ها، برخورداری از 
»روحّیه ی قوی، انگیزه، شــجاعت و عزِم راســخ« است و سپس افزودند که 
همه ی مديــراِن دولتی بايد در مقابِل مشــکالت، با »تحّرِک بیشــتر« و با 
»احســاِس مســئولّیِت مضاعف« عمل کنند. ايشان همچنین تصريح کردند 
بايد تصويِر دولت در چشِم مردم، »توانا«، »کارآمد« و »تالش گر« باشد، زيرا 
نفِس »تالش گری«، برای مردم جذاب و امیدوارکننده است، از اين رو، بخِش 
عمده ای از تصويرسازِی درست از دولت، وابسته به »عملکرِد« خوِد مسئوالِن 

دولتی است.
با اين حال، از ابتدای اســتقرارِ دولِت اعتدال گرا در قدرت، حس و برداشــِت 
عمومی از کارنامه ی اين دولت، »پُرکاری« و »پُرتحّرکی« و »فعالّیِت متراکم« 
نبوده است و اين تفسیِر عمومی، روز به روز نیز تشديد و تقويّت شد، چون مردم 
در عالَِم واقع و در زندگِی روزمره ی خود، اثرات و نتايِج »وعده ها« و »آمارها« 
و »ادعاها« را نمی بینند، بلکه برداشت شان اين است که سختی ها و تنگناهای 
معیشتی، بیشتر و بیشتر شده است. به بیانِ ديگر، مردم میاِن »ادعا« و »عمل«، 
و میاِن »وعده« و »واقعّیت«، شــکاف و فاصله احساس می کنند و چون اين 
وضع، استمرار يافته و شاهِد ُگشايش و رونقی در معیشت شان نبوده اند، منتقِد 
دولِت اعتدال گرا شــده و »بی تفاوتی« و »بی عملِی« آن نسبت به اين وضع را 
برنمی تابند. از اين رو، زبان به »اعتراض« و »انتقاد« می گشــايند و حّتی گاه، 
توقعــات و مطالباِت خود را از طريِق برپايِی »تجمعات«، اظهار می کنند. اگر 
از منظِر روان شناســِی اجتماعی بنگريم، درخواهیم يافت که مردم، احساس 
می کنند صدای شــان شنیده نمی شــود و دردها و دغدغه های شان از سوی 
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کارگزاراِن دولِت اعتدل گرا، »فهم« نمی گردد، و بر اين اســاس، چاره ای جز 
آن ندارند که ناخوشايندی ها و تلخ کامی های شان را »فرياد« بزنند و »واکنِش 
عملی و عینی« نشان بدهند تا شايد دولت به خود آمده و حرکت و تالش و 

تکاپويی از خود نشان دهد.
بايــد بر اين امر تأکیــد کرد که گاهی وضع، بدين صورت اســت که دولت، 
روز از شب نمی شناســد و مجاهدانه و مخلصانه، کارِ متراکم و انبوه می کند 
و بســیار فّعال اســت، اما آنچنان حاصل و نتیجه ای که مورِد انتظار است، به 
دســت نمی آيد و مردم احساس نمی کنند وضِع معیشت شان، چندان تفاوتی 
کرده اســت، اما از آن سو، دسِت کم چون به چشِم خود می بینند که دولت، 
حرکت و اقدام می کند و هرگز کم فروشی نمی کند و فرصت ها را نمی سوزاند، 
احســاِس رضايِت نسبی می کنند و می توانند به آينده امیدوار باشند تا شايد 
به تدريج، ِگره از مشکالت شان گشوده شود، و به هر حال در اينجا، مسأله ناشی 
از تنبلی و بی کارگی و اهمال کارِی کارگزاراِن دولتی نیست. در مقابل، گاهی 
مردم به درستی درمی يابند که دولت، »خسته« و »بی انگیزه« و »بی تحّرک« 
است و قدم از قدم برنمی دارد و حّتی فشارها و اعتراض ها نیز موجب نمی شود 
که تلخی و دشــوارِی وضع را دريابد و »فّعالّیــت« و »کار« را بر »انفعال« و 
»تنبلی« ترجیح دهد. در اين حال، ديگر وضع برای مردم، قابِل تحّمل نخواهد 
بود و نمی توانند در انتظار بنشــینند و نظاره گِر محرومّیت ها و ســختی های 
معیشتی شان باشــند، بلکه حّق خود می شمارند که به صحنه آمده و به هر 
نوعی، اعتراِض خود را در عرصه ی عمومی، نمايان سازند. چنین حالتی، بسیار 
خطرناک است و می تواند ثبات و امنیِت اجتماعی را مختل و پريشان گرداند 
و موجی مســتمر و شتابان از »تضادها« و »کشــمکش ها« و »منازعات« را 
به راه اندازد. اگر اين چرخه شــکل بگیرد و اين حس و برداشــت در مردم، 
رســوب کند، آن گاه، مهار و هدايتش دشــوار خواهد بود و هزينه های گزافی 
را در پی خواهد داشــت. مطالعه ی رفتارِ اقتصادِی کارگزاراِن دولتی می دهد 
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که گويا، تغییِر جّدی و بنیانی ای در کار نیســت و دولت، غافالنه، به رونِد رو 
به گســترِش اعتراضات و ناخوشــنودی ها نگاه می دهد و به انکارِ توقعات و 

مطالبات می پردازد.
]2[. دوگانه ی »اقتصاِد درون زا/ اقتصاِد برون زا«. اشــاره ی ديگِر رهبِر انقالب 
در اين ديدار،  به تکیه کردن بر »امکانات و توانايی های درونی« بود و اين که 
هر چند »طرف های اروپايی، موظفند تضمین های الزم را در خصوِص برجام 
بدهند، اما نبايد اقتصاِد کشــور به اين موضوع، ِگره زده و معطِل آن شــود«. 
اســتدالِل دولِت اعتدال گرا از آغاز تاکنون اين بوده که می خواهد »سیاسِت 
خارجی« را به خدمِت »اقتصــاد« بگمارد و از طريِق »مذاکره«، »تحريم ها« 
را رفع کند تا »گشودگی و رونِق اقتصادی« حاصل آيد. در پشِت پرده ی اين 
استدالل، واقعّیتی نهفته است که وجِه سلبی و نفیی دارد و آن عبارت از اين 
است که نمی توان بر اســاِس »ظرفّیت ها و قابلّیت های درونی و بومی«، ِگره 
از کارِ فروبســته ی اقتصاد گشود و دردهای معیشــِت مردم را عالج کرد. به 
بیاِن ديگر، رونق و شــکوفايِی اقتصادی، وابسته به بیگانگان است و ما به طورِ 
مستقل، قادر نیســتیم مشکالت را برطرف کنیم، بلکه تنها راه اين است که 
به واسطه ی مذاکره و عقب نشینی از دستاوردهای هسته ای، ديوارِ تحريم ها را 
فروريزيم و امکاِن سرمايه گذارِی خارجی را فراهم آوريم. اين فکر، اساسی ترين 
ايده ای بود که از ســوی حسن روحانی مطرح شد و توانست عّده ای از مردم 
را مدافع و هوادارِ وی ســازد. زماِن زيادی طول کشــید تا مذاکرات، به توافق 
تبديل شــود و پس از اين نیز، فرصت هايی فراوانی برای عملی شــدِن توافق 
از دســت رفت، در نهايت، در دوره ی اخیِر رياست جمهورِی اياالِت متحده ی 
امريکا، انتظارها به َسر رسید و در برابِر انجام شدِن تماِم تعهداِت ما، امريکا از 
توافق خارج گرديد. اينک نیز بحث درباره ی اين اســت که اروپا را به توافق، 
متعهد نگاه داشــت. به اين ترتیب، در چند ساِل گذشته، »همه چیز« - حّتی 
آب  خوردن! - به سرنوشــِت برجام، مّتصل و مرتبط گرديد و در »تعلیق« و 
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»ســرگردانی« وانهاده شد، در حالی که در عمل، هیچ اتّفاقی نیفتاد و برجام، 
دســتاوردی برای ما به دنبال نداشت، بلکه بايد به دلیِل اجرای يک جانبه اش، 

آن را خسارِت محض شمرد. 
از طــرِف ديگر، آنچه که در ســطِح اجتماعی و در اليــه ی مردمی به وقوع 
پیوسته، بسیار نگران کننده تر است؛ در حالی که پاره هايی از مردم، بدان امید 
که اتّفاِق تازه و متفاوتی در اقتصاد رخ دهد، به حســن روحانی رأی دادند و 
چندين ســال  در انتظار ماندند تا به واســطه ی انعقاد و اجرای توافق، ِگرهی 
از معضالت و چالش های معیشتی شــان گشوده شــود، اما در عمل، نه تنها 
هیچ يک از »وعده ها« و »امیدها« تحقق نیافت، بلکه وضِع معیشتی شان بدتر 
و دشوارتر از گذشته شــد. اين وضع، هم آنها را »دلسرد« و »افسرده« کرد، 
و هم »ناراضی« و »ناخشــنود«. پس از يک سو، بخش ها و پاره هايی از جهاِن 
اجتماعِی ما دچارِ »بی تفاوتی و بی تعهدِی سیاســی« شــده است و بخش ها 
و پاره هــای ديگر، دچارِ »اعتراض و انتقاِد سیاســی«. واکنِش دّوم که حالِت 
»تهاجمی« و »نمايان« دارد، خود را در قالِب »تجمعاِت اعتراضی« در دی ماهِ 
ســاِل گذشــته و همچنین تحّرکاِت اجتماعی در ماهِ گذشته، خود را نشان 
داد. از آنجا که دولِت اعتدل گرا، همچنان چشــم به آن ســوی مرزها دارد و 
اين خیاِل خام را در َســر می پروراند که دولت های اروپايی، به تمامّیِت برجام 
متعهد بمانند و مسیِر رونِق اقتصادِی ما را هموار سازند، سلسله ی اعتراض های 
مردمی، همچنان ادامه خوهند يافت و حّتی خشن تر و تندتر نیز خواهند شد. 
در همین ديدار، رهبِر انقالب به ضرورِت تهیه ی »نقشه ی راهِ اقتصاِد باثبات« 
اشــاره کردند و گفتند »اگر نقشــه ی راهِ اقتصاد تهیه شــود، مردم و فّعاالِن 
اقتصادی، تکلیِف خود را خواهند دانست و با احساِس ثبات و آرامش، به کمِک 
دولت خواهند شتافت«. از طرِف ديگر، ايشان باز هم خواستارِ »جّدی گرفتِن 
سیاست های اقتصاِد مقاومتی« شدند. اين که دولِت اعتدال گرا، فاقِد برنامه ی 
اقتصادی ســت و عنان و افسارِ اقتصاِد ملّی را به اخم و لبخنِد غربی ها واگذار 
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کرده، جملگی ناشــی از گرايِش شديِد دولت به »اقتصاِد برون زا«ست. دولِت 
اعتدال گرا، باور ندارد که فارغ از برطرف شدِن تحريم، امکاِن گشايش و رونِق 
اقتصادی وجود دارد و می توان در چارچوِب »اســتعداها و امکان های فراواِن 
بومی و وطنی«، بحران ها و چالش های معیشتی را زدود. به همین دلیل، جز 
در لفظ و در مقاِم ســخن، اعتنايی به »اقتصاِد مقامتی« ندارد و »مذاکره« بر 
آن ترجیح می دهد و نمی خواهد اعتــراف کند که فکِر محوری و کانونی اش 
که داللت بر »توقِف رشــِد اقتصادی بر مذاکره و رفــِع تحريم ها« بود، خطا 
و ناصــواب از آب درآمد و به طورِ کلّی، شکســت خورد. اينک ديگر نمی توان 
از مردم توقع داشــت که دوباره، چند ســال در انتظار بنشینند تا سرنوشِت 
مذاکره با دولت های اروپايی مشــخص شود تا شايد رفتارِ اروپا با رفتارِ امريکا 
متفاوت باشــد و ُسست شــدِن تحريم ها، مرض های اقتصادی را - البته آن 
هم برای کوتاه مــّدت و تا اطالِع ثانوی- عالج کند. مردم، به خصوص طبقاِت 
محروم و فقیر، ظرفّیِت عصبی و روانِی الزم برای چنین »خويشــتن داری« و 
»صبوری« را ندارند و بیش از اين قادر نیستند وضِع تلِخ معیشِت روزمره شان 

را »تحّمل«، و به وعده های میان تهِی دولِت اعتدال گرا، »دل خوش« کنند.
]3[. دوگانه ی »فسادســتیزی/ فســادپَروری«. »مبارزه ی واقعی با فســاد«، 
توصیه ی ديگِر رهبِر انقالب به دولِت اعتدال گرا بود. ايشان در اين باره گفتند، 
اوالً »بايد با فساد و عنصِر متخلف، برخورد و سپس به طورِ شفاف، اطالع رسانی 
شود«، و ثانیاً »مسئله ی برخورد با مفاسد، در وهله ی اّول به عهده ی مسئوالِن 
دســتگاه ها اســت و پس از آن، بايد موضوع به قوه ی قضائیه واگذار شــود«. 
فســاِد اقتصادی، نه فقط دشــمِن رونق و رشِد اقتصادی ســت، بلکه از نظِر 
اجتماعی، هزينه ها و خســارت های فراوان و گاه، جبران نشدنی در پی دارد. 
چنانچه مردم در حالی که در فشــارِ معیشتی به َسر می برند و به سختی روزگار 
می گذارند، مطلع شوند که کسانی از دولت مردان يا وابستگان شان يا کسانی که 
به واسطه ی ارتباط با مراکِز قدرت در دولت، »ثروت های افسانه ای« به چنگ 



انقالب؞185 ایارااهایایاهاییباکامیابیو تللس دقنیکفو

می آورند و »سودهای هنگفت«، نصیب می بَرند، هم »اعتماِد سیاسی «شان را 
از دست می دهند و هم به شّدت، »خشمگین« می شوند و چنانچه مجال يابند، 
به صورتــی »تندورانه« و »غلیظ«، واکنش نشــان می دهند. اين در حالی که 
دولِت اعتدال گرا، نه تنها کارنامه ی موفّق و کامیابی در اين زمینه ندارد، بلکه 
به ســبِب »منِش اشرافی« و »حلقه های مديريّتِی بســته« اش، به خاستگاهِ 
شکل گیرِی فسادهای تازه نیز تبديل شد. اضافه شدِن اين عنصر به صحنه ی 

بازی، کار را بسیار دشوارتر و معادله را پیچیده تر کرده است.
]4[. دوگانه ی »مردم گرايی/ مردم گريزی«. »حرف زدِن رودرروی مسئوالن با 
مردم و بیاِن شرايط«، خواسته ی ديگِر رهبِر انقالب از کارگزاراِن دولتی بوده 
است. ايشان تأکید کردند که »مسئوالن بايد به میاِن مردم، کارگران و صنايع 
بروند و از نزديک، با آن ها ارتباط برقرار کنند«. بنا به داليِل گوناگون، نیروهای 
مستقر در دولِت اعتدال گرا، قائل به برقرارِی ارتباِط نزديک و صمیمانه با مردم 
نیستند و ترجیح می دهند در محافل و حلقه های بسته ی مديريّتی و دوستانه، 
تصمیم گیری کننــد و امور را پیش ببرند. دولِت اعتدال گرا که هماننِد دولِت 
ســازندگی، از نیروهای تکنوکرات تشکیل شده، اعتنا و التفاتی به »مردم« و 
»اليه ی اجتماعی« ندارد و معاشرت و تعامِل »نزديک« و »صمیمانه« با مردم 
را نمی پســندد، بلکه حّتی گوی سبقت را از آن نیز ربوده و ارتباِط خود را با 
مردم، قطع کرده اســت. به همین سبب است که دولِت اعتدال گرا، »بدنه ی 
اجتماعِی مستقل« ندارد و بیشتر به واسطه ی همراهِی اصالح طلبان، از بدنه ی 
اجتماعِی آنها به نفِع خود بهره برده اســت. دولت هايی که بدنه ی اجتماعی 
ندارند و غیِر مردمی اند، به تدريج نیز بر فاصله اشــان از مردم افزوده می شود 
و مردم ديگر با آنها، »احســاِس مشــترک« نخواهند داشت. اين وضع سبب 
می شــود که مردم، خود را »رها شــده« و »بی پناه« و »گسســته از دولت« 

تصّور کنند.
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آنچــه که اکنون در جهاِن اجتماعِی ما می گــذرد، در چنین چارچوبی، معنا 
می شــود و فهم پذير اســت؛ چارچوبی که در آن به صورِت همزمان، عناصِر 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، در يکديگر تنیده و به يکديگر مشروط شده اند 
و نقش هــای مهم و تعیین کننده ايفا می کننــد. و پیچیدگی و بحران خیزی 
اين معادله نیز، روز به روز افزايش می يابد. مشــکله و معضله ی اساسِی دولِت 
اعتدال گرا، اين بوده و هســت که در اثِر فاصله گیری از روحّیه و منش و فکِر 
انقالبی، کوشــید با واگذار کردن و به فروش نهادِن عناصِر قدرِت نظام، منافِع 
مــاّدی و اقتصادِی کوتاه مــّدت به چنگ آورد و در ايــن راه، حّتی حاضر به 
عقب نشینی های ايدئولوژيک نیز شد، اما در مقابل، محاسبات و حدس هايش، 
همگی نقش بر آب شدند و اياالِت متحده ی آمريکا در حالی که ايران، به تماِم 
تعهداِت خود عمل کرده بود، بازی را به هم زد و طلبکارانه، صحنه را ترک کرد. 
از طرِف ديگر، اقتصاِد ِگره خورده به مذاکرات نیز به اين ترتیب، دچارِ تکانه و 
تنِش شــديد شد و گذراِن معیشت برای مردم، دشوارتر از گذشته گرديد. در 
گاِم نخست، بايد فکِر غلط و ويران گِر پیشرفِت اقتصادِی برون زا و ابسته کنار 
نهاده شود و گمان نشود می توان بر وعده ها و لبخندهای تهی مايه ی دولت های 
غربی، تکیه کرد و دردها و امراِض اقتصاِد ملّی را عالج نمود. دشمن، دشمن 
است و اقتضای خصلت  و  سرشتش است که کارشکنی و سنگ اندازی کند و 
ما را عقب نگاه دارد. اعتماد بر چنین دشمِن شیطان صفت و مّکاره ای، نهايِت 
ساده انديشی ســت، نه عقالنّیت، چنان که تجربه ی تاريخِی اخیر، به روشــنی 
نشــان داد که امريکا، طرِف قابِل اعتمادی نیست و نمی توان به هیچ تعهدی 
از جانِب او، خوش بین بود. البته اين امِر واضح و تجربه شــده، محتاِج تجربه ی 
د نبود و  بهايی که در اين مّدت پرداختیم، در واقع، تحصیِل حاصل بوده  مجدَّ
است. برای کسِب چنین تجربه ی پُر هزينه ای، کافی بود به مناسبات و روابِط 
گذشــته ی خود با امريکا نظر می کنیم و خباثت ها و حیله گری های آن را به 
ياد می آورديم، يا دســِت کم، وضِع کشورهايی که سال هاست با امريکا از درِ 
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دوستی و سازش وارد شده اند، اما همچنان چرِخ معیشت شان لَنگ می زند و 
نتوانســته اند به اقتصاِد باثبات و مستحکم دست يابند. ما در سطِح سیاسی و 
چه در ســطِح اجتماعی، نیازمنِد قّوِت نفس و روحّیه ی مقاوم هستیم و بايد 

ماننِد گذشته، روی پا خود بايستیم. 
اگــر کارگزاراِن دولتــی، تغییِر رويّه ندهند و راهِ تــازه ای را در پیش نگیرند، 
اصطکاک ها و تزاحمات، خواسته يا ناخواسته، هر چه بیشتر به سطِح اجتماعی 
کشــیده، و زندگِی روزمره ی مردم، دستخوِش تالطم و تنش خواهد شد. اين 
تصّور که می توان با اقداماِت سطحی و تسکین بخش، آرامش و اطمینان را به 
جهاِن اجتماعی بازگرداند و شــکاف های پديد آمده را ترمیم کرده، خطاست. 
هزينه ی نسنجیده کاری و ندام کارِی دولت، تاکنون از جیِب مردم پرداخت و 
بر زندگِی روزمره ی مردم، اثِر منفی نهاده اســت، اما گويا کاسه ی صبِر مردم، 
لبريز و ديگر اين چنین وضعی را برنمی تابند. شرايطی که در آن قرار گرفته ايم 
را نبايد ســبک انگاريم؛ امروز نســبتی که مردم با انقالب برقرار کرده اند، به 
عملکرِد ساخِت ديوان ســاالرِی دولتی ِگره خورده و کم کاری های و ضعف ها 
و بی تحّرکی هــای دولتی در اذهاِن بخش ها و اليه هايی مردم، به پای انقالب 
و نظاِم اسالمی نوشته می شود. پس بايد هر طور شده، ساخِت ديوان ساالرِی 
دولتی را دست کاری کرد و آن را با توقعات و نیازهای مردم، متناسب نمود. 

5-2- تجویزها و توصیه های در الیه ی کالن
توصیه ها و راهکارهای ناظر به اين مســأله را می توان در دو ســطِح سیاسی 
و اجتماعی، بیان کرد. اما در ســطِح سیاسی، الزم است دگرگونِی سه ضلعی 
ايجاد شــود، به طوری که چنانچه از هر يک از اين ســه ضلع غفلت شود، کار 
به ســرانجام نخواهد رسید و ِگره ها گشوده نخواهد شد. اصِل بحث و نقطه ی 
تمرکز و تأکیِد ما نیز اين است که بايد برای مهارِ »دوگانگی های فرساينده و 
مخّرب در ســطِح سیاسی«، چاره ای انديشید، چون عاملی که موجب گشته 

نارضايتِی اجتماعی به وجود آيد، همین امر بوده است. 
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]1[. تجويزها و توصیه ها در اليه ی کالِن سیاسی، عبارت است از:
]الــف[. »تجديدنظر در الگوها و نســخه های نظری/ فکــری/ ايدئولوژيک«. 
تجربه ی تاريخی در دوره ی پساانقالب، به وضوح نشان می دهد که سیاست ها 
و سند ها و راهبردهای »وارداتی« و »غربی«، نه تنها نافع نیستند، بلکه اثراِت 
تخريبِی بلند مّدت نیز از خود به جا می گذارند. با اين حال، در طوِل دهه های 
گذشــته و به واســطل حضورِ تعیین کننده ی برخی نیروهــای غیِر انقالبی 
و غرب گــرا در دروِن حاکمّیت، اقتباس و اســتفاده از تجويزها و توصیه های 
گوناگوِن غربی، امِر رايجی بوده است. از جمله، سیاسِت »تعديِل اقتصادی«، 
برخاســته از لیبرالیســِم اقتصادی بود و اجرای آن، موجِب شکل گیرِی رشِد 
اقتصادِی عدالت گريز شــد؛ و سیاســِت »دموکراتیزاسیون«، چون نسبتی با 
هدايِت الهی و تعهِد دينی نداشــت، موجباِت ولنگاری و اباحی گری را فراهم 
نمود؛ و الگوی »توسعه«، در تماِم برداشت ها و نحله هايش، ما را به منطقه ی 
پیرامونی تبديل کرد؛ »علوِم انسانِی غربی«، سکوالريسِم معرفتی و شبه علمی 
را در دانشــگاه های ما، بازتولید کرد؛ میل به »جهانی شدِن اقتصادی«، نه تنها 
اقتصاِد ما گرفتارِ تکانه و تالطم کرد، بلکه ارزش های فرهنگِی ما را نیز تهديد 
نمود؛ و در نهايت، »سنِد توســعه ی پايدار« و »سنِد آموزشِی دوهزاروسی«، 
چنانچه با مخالفت و مقاومِت رهبِر انقالب روبرو نمی شد، بنیان های فکری و 
ارزشِی نسِل نوجوان و جواِن را به کلّی منهدم می کرد. بر اساِس چنین درکی 
بوده که رهبِر انقالب، به انديشــه ورزی و نسخه پردازِی معرفتی نیز روآورده و 
مقوالتی همچون »مردم ساالرِی دينی«، »الگوی اسالمی- ايرانِی پیشرفت«، 
»نقشه ی جامِع علمِی کشور«، »ســنِد تحّول در آموزش و پرورش«، »اقتصاِد 

مقاومتی« و »استحکاِم ساخِت درونِی نظام« را مطرح کرده است.
]ب[. »تجديدنظر در نیروهای مدير/ کارگزار/ نخبه«. در ضلِع ديگر، بايد هم 
از نفوذ جلوگیری کرد، و هم کوشید در چارچوِب »گردِش نخبگان«، نیروهای 
تازه نفــس و مبدع و خاّلق را به عرصه ی حاکمّیــت وارد کرد تا پس از يک 
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دوره ی چهل ساله که قدرِت سیاسی در میاِن عّده ی معدودی، دست به دست 
شــده است، اکنون کســاِن ديگری، زماِم امور را در دســت گیرند. اين امر، 
به خصــوص از اين جهت اهّمّیِت فراوان دارد کــه اکنون در دروِن حاکمّیت، 
مديــران و کارگزارانی حضور دارند که دســِت کم از نظــِر فکری و معرفتی، 
د هســتند و با تصمیم ها و اقداماِت خود، همان راهی  دلبسته ی غرب و تجدُّ
را می رونــد که غرب می خواهد بر ما تحمیل کند. در واقع، غرب بدوِن اين که 
تالش کند و از اهرم های فشار و تهديد بر ضّد ما استفاده نمايد، سربازاِن بومی 
و درونی دارد که تســلیم و مطیع، بلکه دلباخته و شــیدای غرب هستند، و 
هم اينان، برنامه های غرب را در ايران، محَقق می کنند. بنابراين، وقتی سخن از 
نفوذ به میان می آيد، به اين معنی نیست که کسانی به طورِ رسمی، پرونده ی 
جاسوســی دارند و با نهادهای امنیتِی غرب، مرتبط هســتند. اشاره ی رهبِر 
انقالب به مســأله ی »ويروسی کردِن دستگاهِ محاسباتِی مسئوالن«، ناظر به 
همین امر بود. به بیاِن ديگر، نظاِم جمهورِی اسالمی در چهل سالگِی خويش، 
ســخت نیازمنِد »پااليش و تصفیه ی درونی« ســت؛ بايد کســانی که اساِس 
فکرشان، تجدُّدی اســت و به گفتماِن اسالم و انقالب، باور ندارند، جايگزين 
شــوند تا انقالب با شتاب و قاطعّیِت بیشتری، به ســوی آرمان های خود به 
حرکت درآيد. توّجِه رهبِر انقالب به اين امر، سبب گشت ايشان در پِی تزريِق 

نیروهای مؤمِن انقالبی به بدنه ی حاکمّیت باشند.
نزديک به چهار دهه از حیاِت قدسِی انقالب می گذرد و در اين مّدِت نه چندان 
کم، تجربه های فراوانی انباشــه و اندوخته شده است؛ در هر دوره ای از تاريِخ 
انقالب، انقالب با جريان يا جريان هايی دســت به گريبان و در چالش بوده يا 
جريان های در دروِن ســاخِت سیاسی قرار گرفته اند که با ايدئولوژِی انقالب، 
سِر سازگاری نداشته و کوشیده اند انقالب را از ارزش هايی که مقّوِم ماهّیتش 
بوده اند، تهی ســازند. از اين رو، انقالِب اسالمی، انقالبی پُرحادثه و سرشار از 
ماجراهای تلخ و شــیرين بوده است، به طوری که حّتی هیچ گاه، اصِل وجوِد 
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حقوقی و حقیقی آن نیز از تعّدی و تطاوِل دشــمناِن درونی و بیرونی، مصون 
نبوده است. در اين میان، در بیشتر دوره ها، نیروهايی به عنواِن مديراِن رسمی 
در ِسَمت های مهم حضور داشته اند که تسهیل کننده و هموارسازنده ی حرکت 

و پیشروِی دشمن برای فتِح سنگرهای انقالب بوده اند. 
نهضِت آزادی که عهده دار تشــکیِل دولِت موقت شد، از مصاديِق اين واقعّیت 
 است، چنان که به تدريج مشخص گرديد که با برداشت و تفسیِر امام خمینی
از انقالب اسالمی، فرسنگ ها فاصله ی فکری دارد و بر آن است که انقالبی گری 
را پايان بخشــیده و در چارچوِب اسالم شناسِی لیبرالیستِی خويش، انقالب را 
به چنگاِل اياالِت متحده ی امريکا بســپارد. پس از اين، ابوالحســن بنی صدر 
نیــز در همین امتداد با انقالب و خِط اصیــِل امام خمینی زاويه پیدا کرد 
و به کارشــکنی و هوچی گری پرداخت. در طوِل دهه ی شصت نیز میرحسین 
موسوی و جرياِن چِپ مذهبی، سیاست های غلیِظ سوسیالیستی را در پیش 
گرفتند و تمامّیِت اقتصاِد انقالب را به دولت، ِگره زدند. از اواخِر دهه ی شصت 
به اين ســو يا استقرارِ دولِت سازندگی، ورق برگشت و مديراِن تکنوکراِت اين 
دولــت، به اقتصاِد بــازارِ آزاد رو آوردند و اقتضائات و تحمیالِت نظاِم لیبرال- 
ســرمايه داری را بر مقّدراِت انقالب، مسلّط ساختند. در مقطعی ديگر، جرياِن 
چِپ مذهبی که در دهه ی شصت، از مرزِ عقالنّیت و اخالق عبور کرده و هیچ 
مخالــف و منتقدی را برنمی تابیدند، در نیمه ی  دوِم دهه ی  هفتاد و در دولِت 
اصالحات به قدرت بازگشتند، اما اين بار، به جای ايدئولوژِی سوسیالیستی، به 
ايدئولوژِی لیبرالیستی گرايش پیدا کرده بودند و از انقالب و جامعه، تفاسیر و 

تلّقی های لیبرالیستی ارائه می کردند. 
واقعّیت های تاريخِی ياد شده که روايت گر گوشه ها و بُرش هايی از تاريِخ پُربار 
و غنِی انقالب هستند، به روشنی نشان می دهند که حجِم انبوهی از معضالت 
و تنگناهای انقالب، به مديران و کارگــزاراِن ناصالح و نااهلی بازمی گردد که 
توانستند به دروِن نظامِ اسالمی نفوذ کنند و به در قالِب رسمی، غاياِت تجّددِی 
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خويــش را دنبال نمايند. به هیچ رو، به جا و موّجه اســت که اين تجربه های 
پُرهزينه، کنار نهاده شــوند و باز هم زمام و عِناِن کار در اختیارِ نیروهايی از 
اين دســت قرار گیرد. مديرانی که از بُِن دندان، اعتقاد و باور به آرمان های و 
ارزش های انقالب ندارند و به تجّدد، دلبســته و وابسته اند، نه تنها به حرکِت 
تکاملیِ انقالب کمک نمی کنند، بلکه بر اثِر سیاست های خود، انقالب را از هويِّت 
اصلی و اولّیه اش دور می سازند. اين گفته، تلخ است، اما روا و صواب است که 
ما دچارِ فراموشِی تاريخی هستیم و چون حافظه ی تاريخی مان ضعیف است، 
از گذشته های و تجربه های تلخ و پُرهزينه ی آن، عبرت نمی آموزيم، بلکه در 
بســتِر چرخه ای نامعقول و تکرارشونده، همچنان مشغوِل آزمون و خطايیم و 
از نقطــه ی صفر آغاز می کنیم، چنان که گفته شــده: در قطارِ انقالب همه ی 
اقشار، افکار، چهره ها و سبک های مختلِف زندگی حضور داشتند، ولی با اين 
حــال، بعضی تالش کردند گروهی را از اين قطار پیــاده کنند، اما امروز، بارِ 
ديگر مردم تصمیم گرفتند که همه به قطارِ انقالب بازگردند.1 به اين ترتیب، 
تماِم کســانی که جزء ريزش های انقالب به شــمار می آيند و در حّق انقالب، 
جفا کردند و به آن گزند رســاندند، بايد به قدرت بازگردند و مدعی و طلبکار 
شــوند، در حالی که انقالب  در يک فراينِد طبیعی و مهندسی نشده، از درون 
تصفیه و خالص سازی شد و کسانی که با ماهّیت و غاياِت انقالب، سِر سازگاری 
نداشتند، به حاشــیه رفتند و به واسطه ی اختیار و تصمیِم خود، راه شان را از 
انقالب جدا کردند و در مقابِل آن قرار گرفتند. امام خمینی می نويسد اين که 
در ســال های آغازيِن انقالب، »مديريّت های مهم« به کسانی سپرده شد که 
از نیروهای »خالص« و »مؤمن« نبودند، اشــتباه بوده است و اين اشتباه، يک 
سلسله »آثارِ تلخ« از خود به جا نهاده است. از آنجا که تفّکِر انقالب، مبتنی بر 
»اسالِم ناِب محّمدی« است، کسانی بايد به مسئولّیت گمارده شوند که به طورِ 

1. حســن روحانی؛ در حرمِ مطهرِ امام خمینی؛ پايگاه اطالع رســانِی رياسِت جمهوری؛ شناسه ی خبر: 
99175، 2 خرداد 1396.
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»خالص« و »واقعی«، معتقد به آن باشــند، در حالی که اينان می خواستند و 
می خواهند انقالب را از »تماِم ارزش های اساسی« اش، تهی کنند و در نهايت، 
»اقتدارِ آمريکا« را بر آن سايه گســتر نمايند. »اعتماد« و »ترحم« نسبت به 
چنین کسانی، روا نیست.1 در ادامه ی همین نوشته، ايشان تأکید می کند که 
نه مجال خواهد داد که ارزش های اصولی و بنیادِی انقالب از دســت برود، و 
نه مجال خواهد داد که نیروهای لیبرال به دروِن حاکمّیت راه يابند. ممانعت 
از »نفوِذ نیروهای لیبرال به ســاخِت رسمِی انقالب« و »فرسايِش آرمان های 

ايدئولوژيِک انقالب«، از خطوِط قرمِز تخلف ناپذيِر ايشان به شمار می آيند.2
جالب اين که دلیِل ايشان درباره ی عدِم صالحّیِت اعضای نهضِت آزادی برای 
تصّدی مسئولّیت های حاکمّیتی، اصرارِ آنها به رابطه گیری با اياالِت متحده ی 
آمريکا و اعتماد به آن و تالش برای قرار گرفتن در زيِر چتِر حمايتی اش بود، 
با اين که نهضِت آزادی مدعی بود که تنها در پِی مذاکره و گفتگو و استفاده از 
فرصت های جهانی و بین المللی برای ايجاِد گشايش در زندگِی مردم است، و 
دغدغه اش، عدِم تقابِل با امريکاست، نه وابستگی به آن: نهضِت »به اصطالح« 
آزادی، طرفدارِ جّدی »وابستگِی ايران به امريکا« است، و در اين باره، از »هیچ 
کوششــی« فروگذار نکرده است؛ چنان که اگر اينان، مّدتی ديگر در حکومِت 
موقت باقی مانده بودند، ملِّت ما، اکنون در زيِر چنگاِل امريکا دست و پا می زد. 
از اين رو، نهضِت »به اصطالح« آزادی، »صالحّیِت به عهده گرفتِن هیچ امری از 

امورِ دولتی يا قانون گذاری يا قضايی را ندارد«.3
بدوِن شــک، منطِق انقالب عبارت اســت از جذِب حداکثری،  اما نه بهای از 
دست رفتِن ارزش های اساســِی انقالب. هر که در حّق انقالب جفا کرده، اما 
از گذشــته ی خويش، دست شسته اســت با آغوِش گشوده ی انقالب مواجه 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 286-285.
2. همان، ص 286.

3. همان؛ ج 20، ص 481.
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خواهد شــد، اما راه بر کسانی که طلبکارانه و از موضِع باال، ارزش های انقالبی 
و رفتارهای انقالبی را به چالش می ِکشند، بسته است: آغوِش انقالب، همیشه 
برای پذيرفتِن کسانی که قصِد »خدمت« و آهنِگ »مراجعت« داشته و دارند، 
ُگشوده است، ولی نه به قیمِت »طلبکارِی آنان از همه ی اصول«؛ که چرا مرگ 
بر امريکا گفتید؟ چرا جنگ کرديد؟ چرا نســبت به منافقین و ضّدانقالبیون، 
حکِم خدا را جاری می کنید؟ چرا شــعارِ نه شــرقی و نه غربی داده ايد؟ چرا 
النه ی جاسوســی را اشغال کرديد؟ و صدها چرای ديگر.1 انقالب از گذشته ی 
خود، شرمســار و سرافکنده نیســت و نمی خواهد از راه رفته، بازگردد، بلکه 
منتقدان و مخالفان که با انقــالب، همراهی نکردند و جهت گیری های آن را 
برتابیدند، بايد با خطاهای خويش اعتراف کنند و به واســطه ی لجاجت ها و 
سنگ اندازی های شان، پشیمان و خجل باشند. معیارِ داوری، اصول است و نه 
انسان ها. اين انسان ها هستند که بايد خود را با اصول تطبیق دهند تا حّق را 
دريابند، نه اين که بر مبنای میل و سلیقه ی آنها، دسِت تصّرف به سوی اصول 

دراز شود و انقالب از درون، استحاله گردد.
به هر حال، نبايد نقِش تعیین کننده ی مديران و کارگزاران را ناديده انگاشت و 
تصّور کرد، با تغییر کردِن افراد، اتّفاِق متفاوتی رخ نخواهد داد، بلکه کامیابی 
يا ناکامِی نظاِم سیاســی در برابِر مشکالت، تا حّد زيادی، وابسته به صالح و 
کفايِت آنهاســت: اگر رئیس جمهور و نمايندگاِن مجلس، شايسته و متعهد به   
  اســالم باشند، »بسیاری از مشکالت پیش نمی آيد،« و     »مشکالتی اگر باشد، 
رفع می شود«. 2 اينجاست که امروز بیش از گذشته، سّر اصرارِ امام خمینی بر 
اين که بايد مسئوالن از طبقاِت ضعیف و محروم انتخاب شوند، روشن می شود. 
ايشــان تأکید می کرد که مديران در دولِت اســالمی، بايد »طعِم تلِخ فقر را 

1. همان.
2. همان؛ ج 21، ص 421، 15 خرداد 1368.
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چشیده باشند«،1 و در     قول و عمل، مدافِع »اسالِم پابرهنگاِن زمین«، »اسالِم 
مستضعفین« و »اسالِم رنجديدگاِن تاريخ« باشند، و افرادی که طرفدارِ »اسالِم 
ســرمايه داری«،  «   اسالِم مستکبرين« و »اســالِم مرفهیِن بی درد« هستند.2 
ايشان به صراحت می گويد: رئیس جمهور و     وکالی مجلس، از طبقه ای باشند 
که »مظلومّیِت مستضعفان و     محروماِن جامعه« را لمس نموده و در فکِر رفاهِ 
آنان باشــند، نه از »ســرمايه داران و     زمین خواران و صدرنشیناِن مرفه و غرق 
در لّذات و شــهوات«، که تلخِی محرومّیت و     رنِج گرســنگان و پابرهنگان را 

»نمی توانند بفهمند«. 3
نفوِذ نیروهای تجدُّدی، مســأله ای نیســت که از ديــِد تیزبیِن امام خمینی، 
دور مانده باشــد؛ ايشان در همان ســال های نخسِت پیروزِی انقالب، تصريح 
کرد که با وجوِد اســتقرارِ نظاِم جمهورِی اسالمی، نبايد تصّور کرد که بساِط 
دگرا نیز برچیده شــده و آنها عرصه را به نفِع نیروهای انقالبی،  نیروهای تجدُّ
خالی کرده اند، بلکه حضور و فعالّیِت آنها، با شــکل ها و پوشش های مختلف، 
ادامه خواهد داشــت: ما از شــّر رضاخان و محمدرضا خالص شــديم، اما از 
شــّر »تربیت يافتگاِن غرب و شــرق«، به اين  زودی ها نجات نخواهیم يافت؛ 
اينان »برپادارندگاِن سلطه ی ابرقدرت ها« و سرسپردگانی هستند که با هیچ 
منطقی، خلِع سالح نمی شوند.4 اين مسأله به طورِ خاص از اين جهت اهّمّیت 
دارد که نیروهای تجدُّدی، متظاهر به اسالم و انقالب هستند و هرگز ماهّیِت 
خود را آشــکار نمی ســازند. به اين ترتیب، گفتگو در اين باره، خواه ناخواه به 
مقوله ی نفاق مرتبط می شــود، و خطِر مضاعف و مهلک نیز از همین ناحّیه 
است. »نفاق« برخالِف »کفر«، تصريح به ضديّت و معارضه ندارد، بلکه دو اليه 

1. همان؛ ص 10، 11 فروردين 1367.
2. همان؛ ص 9، 11 فروردين 1367.

3. همان؛  ص 421، 15 خرداد 1368.
4. همان؛  ج 15، ص 446-447، 7 دی 1360.
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دارد: »اليه ی ظاهری و بیرونی« که تظاهر به دين اســت و »اليه ی باطنی و 
درونی« که تعلّق به کفر اســت. از اين رو، »شــناخِت نفاق« برای »توده های 
مردم« که ظاهرگرا و قشــری نگر هســتند، کاری بس دشوار است. به همین 
ســبب اســت که مبارزه ی با نفاق، »ســخت ترين مبارزه ها«ست و حّتی در 
بسیاری موارد، با شکست و ناکامی روبرو می شود.1 از آنجاکه منافق از ضعف 
و جهالِت توده های مردم در زمینه ی عدِم تفکیِک شــعارها از واقعّیت ها بهره 
می بَرد، مبارزه با »حماقت«، مبارزه ی با »نفاق« نیز هســت؛ چون منافق بر 
حماقت و نادانــِی توده های مردم تکیه می کند، و هر انــدازه که در جامعه، 
حماقت و قشری گری، شیوِع بیشتری داشته باشد، نفاق نیز جوالِن بیشتری 

می دهد.2 حضرِت علی در نهج  البالغه از قوِل رسوِل اکرم می گويد:
ُمْشِراًک  اَل  َو  ُمْؤِمنًا  ِتي  ُأمَّ َعَ  َأَخاُف  اَل  ِإنِّ    ِ اللَّ َرُسوُل  ِل  َقاَل  َلَقْد  َو 

َلِکنِّ  َو  ِبِشْرِكِه   ُ اللَّ َفَیْقَمُعُه  اْلُْشِرُك  ا  َأمَّ َو  ِبِإمَياِنِه   ُ اللَّ َفَیْمَنُعُه  اْلُْؤِمُن  ا  َأمَّ
َيْفَعُل  َو  َتْعِرُفوَن  َما  َيُقوُل  َساِن  اللِّ َعاِلِ  َناِن  ْلجَ ُمَناِفِق ا ُكلَّ  َعَلْیُکْم  َأَخاُف 

ُتْنِکُروَن َما 
رسوِل خدا می فرمود: من بر امّتم نه از مؤمن هراسانم و نه 
از مشرک ترسان؛ چه مردِ با ايمان را خدا به خاطرِ ايماِن وی، 

باز می دارد، و مشرک را به خاطرِ شرِک او، از پای در می آرد، 
لیکن من بر شما از مردِ دورويی می ترسم که - به حکمِ شرع - 
داناست؛ او چیزی را می گويد که آن را نیکو می شماريد و کاری 

می کند که آن را ناپسند می داريد.3
در همین راســتا بايد افزود تصّورِ ما اين است که از لحاِظ اسالمی، تنها بايد 
به اصول و کلّّیاتی که در قرآِن کريم آمده اســت، بســنده کنیم و بر اساِس 

1. عالمه مرتضی مطهری؛ جاذبه و دافعه ی امام علی، ص 156.
2. همان، ص 158.

3. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی، نامه ی 27.
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همان هــا عمل کنیم، حــال آن که افزون بر اين، بايد بکوشــیم مصداق ها را 
نیز بشناســیم تا دچارِ »خطای در تطبیق« نشويم. به عبارِت ديگر، شناخِت 
»نیروها« و »جريان ها«ی اجتماعی، يکی از وظايِف اسالمی ماست و ما بايد به 
اين واسطه، »بصیرت« و »قدرِت تحلیل« به دست آوريم تا مصداق های عینِی 
 حّق« و »باطل« و »صالح« و »فســاد« را از يکديگر بازشناســیم.1 علی«
می فرمايد هرگز حّق را نخواهید شناخت و به راهِ راست پی نخواهید بُرد، مگر 

آن کس  که راهِ راست را رها کرده، بشناسید:
َتْأُخُذوا  َلْن  َو  َكُه  َتَ ِذي  الَّ َتْعِرُفوا  َحتَّ  ْشَد  الرُّ َتْعِرُفوا  َلْن  ُکْم  َأنَّ اْعَلُموا  َو 

َتْعِرُفوا  َحتَّ  ِبِه  ُكوا  سَّ َتَ َلْن  َو  َنَقَضُه  ِذي  الَّ َتْعِرُفوا  َحتَّ  اْلِکَتاِب  ِبِیَثاِق 
ْهِل  ْلجَ َمْوُت ا َو  اْلِعْلِ  َعْیُش   ْ ُ َفِإنَّ َأْهِلِه  ِعْنِد  ِمْن  َذِلَك  َفاْلَتِمُسوا  َنَبَذُه  ِذي  الَّ

َظاِهُرُهْ  َو  َمْنِطِقِهْم  َعْن   ْ َصْمُتُ َو  ِعْلِمِهْم  َعْن  ُحْکُمُهْم  ُکْ  رِبُ ُيخْ ِذیَن  الَّ ُهُ 
َو  َصاِدٌق  َشاِهٌد   ْ َبْیَنُ َفُهَو  ِفیِه  َتِلُفوَن  َيخْ اَل  َو  یَن  الدِّ اِلُفوَن  ُيخَ اَل   ْ

َباِطِنِ َعْن 
َناِطٌق َصاِمٌت 

و بدانید که تا واگذارنده ی رستگاری را نشناسید، رستگاری 
را نخواهید شناخت، و تا شکننده ی پیماِن قرآن را ندانید، با 

قرآن، پیماِن استوار نخواهید ساخت، و تا واگذارنده ی قرآن را 
به جای نیاريد، در قرآن، چنگ نتوانید انداخت. پس رستگاری 
را نزدِ کسانی جويید که اهِل آنند، و آنان از خانداِن پیامبرانند 
که دانش به آنان زنده است، و نادانی به دانِش آنان، مرده. آنان 
که حکم شان شما را از دانِش آنان خبر دهد، و خاموشی شان از 

گفتار، و نهاِن آنان از ظاهرشان پديدار، نه با دين مخالفت دارند، 
و نه در آن خالف آرند، دين میاِن آنان، گواهی است راست و 

خاموشی گوياست.2

1. عالمه مرتضی مطهری؛ جاذبه و دافعه ی امام علی، ص 154- 155.
2. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 147.
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در نهايــت اين که، امروز تعداِد کســانی که به خودباختگی در مقابِل آمريکا و 
تمّدِن غربی مبتال هســتند و گرايش های لیبرالی دارند، از سال های نخسِت 
انقالب بیشــتر اســت. مهندس بازرگان، با وجوِد اين که در حوزه ی شخصی، 
متديّن بود و حّتی کتاب های دينی هم نوشته بود، به دلیِل مواضِع سیاسی اش، 
از نظِر نیروهای انقالبی، غرب گرا تلّقی می شــد، اما امروز با مشاهده ی برخی 
از مسئوالن بايد گفت اينان، حّتی به اندازه ی او هم اعتقاد به دين ندارند.1 از 
طرِف ديگر، نفاِق سیاســی و فکرِی بسیار پیچیده را نیز بايد به معادله ی ياد 
شده اضافه کرد: امروز برخی از مسئوالن، به راحتی با اوامِر ولّي فقیه مخالفت 
می کنند، هرچند در ظاهر، از رهنمودهای ايشان تشکر می کنند، اما در عمل، 
برخالِف فرمايشاِت ايشان عمل می کنند. چنین کساني، باور ندارند که اسالم 

مي تواند کارآيی داشته باشد و مشکالت را حّل کند.2
از دهه ی شــصت تاکنون، برخی از مديران که در دولت ها حضور داشــته اند، 
کمترين اعتقادی به ارزش های اساســِی انقالب نداشــته اند، اما توانسته اند با 
تظاهر و تملّق، انگیزه ها و انديشه های واقعی خود را پنهان نگاه دارند و مردم 
را بفريبند. تضاِد اينان بــا انقالب در حّدی بوده که حّتی با امام خمینی نیز 
اختالف نظرهای جّدی داشــتند و ايده ها و ادبّیاِت ايشــان را آرمان پردازانه و 
تندروانه می پنداشتند، اما چون زمینه را برای بیاِن مواضِع واقعِی خود مساعد 
نمی ديدند، ترجیح می دادند سکوت اختیار کنند. با اين حال، برخی از آنها به 
ســخن آمده و گاهی درونی ترين انديشه های خود را در لفافه مطرح کرده اند: 
در همان ســال هاي دفاِع مقّدس، از بسیاري از شخصّیت هايي که امروزه در 
برخي پُست هاي مهم حضور دارند، شنیدم که با زبان هاي مختلف مي گفتند 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثارِ حضرِت آيت اهلل مصباح يزدی؛ در ديدارِ فعّاالِن 
سیاسی؛ 28 تیر 1397.

2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثارِ حضرِت آيت اهلل مصباح يزدی؛ در ديدارِ طالب 
و دانشجويان؛ 5 تیر 1397.
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مــا تا چه زمان بايد با آمريــکا بجنگیم؟! و در پايان نیــز، برنامه اي طراحي 
شد که به جنگ، خاتمه داده شــود، و جاِم زهر را به امام خمینی بنوشانند. 
عــالوه بر رهبِر انقالب، تعداِد انگشت شــماري را مي توان يافت که به صورِت 
جّدي، هم فکر امام خمینی ؛ تا آنجا که حّتی عّده اي از مســئوالن، سخنان و 
موضع گیري هاي انقالبي، تند و علنِي امام خمینی در مقابِل آمريکا را مسخره 

کرده و تندروي مي دانستند.1
درباره ی نسبت دين با انقالب و اين که تدبیِر جهاِن اجتماعی بايد تا چه اندازه 
به دين واگذار شود نیز همین دوگانگی و کشمکش، میان مديران و کارگزاراِن 
عالی وجود داشته و دارد، به طوری که پاره ای از نظرات و ديدگاه ها در اين باره، 
بر سکوالريســم داللت دارد: بسیاري از مسئوالن، از عمِق دل باور ندارند که 
بتوان با اســالم، جامعه را اداره کرد؛ چنان که عّده اي معتقدند حوزه ی دين و 
دنیا از هم جداســت و دين نمي تواند و نبايد در حوزه ی امورِ اجتماعي  وارد 
شــود؛ عّده اي معتقدند ديِن اسالم، تاريخمند است و هر چند در زماني براي 
اداره ی جامعه مناســب بوده، اما اکنون، تاريِخ مصرفش گذشــته و فايده اي 
ندارد؛ و کســاني که تديِّن بیشــتري دارند معتقدند اسالم، ديِن کاملي است 
و بايــد اجرا شــود، اما ما نمي توانیم آن را اجرا کنیــم؛ و در نتیجه، هر کس 
با توجیهي از زيِر بارِ مســئولّیِت اجراي احکاِم اســالم، شانه خالي مي کند.2 
در ســه استدالِل ياد شده، يکی مبتنی بر اين اســت که اسالم، فاقِد احکاِم 
اجتماعی است؛ ديگری اســالم را دارای احکاِم اجتماعی می شمارد، اما آنها 
را تاريخی و متناســب با شرايِط خاِص جامعه ی ابتدايی معرفی می کند؛ و در 
نهايت، اســتدالِل سّوم اين است که احکاِم اسالم، هم اجتماعی هستند و هم 
فراتاريخی، اما مسأله اين است که وضِع نامساعِد جامعه، تاب و اقتضای اجرای 
اين احکام را ندارد و اصرار ما بر اجرا، ناخشنودی و مقاومِت مردم را برخواهد 

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در جلسه ی کانوِن طلوع؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 13 مهر 1395.
2. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن کمیته ی امداد؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 14 ارديبهشت 1393.
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انگیخت. اين اســتدالل ها دارای مبادِی نظرِی يکسانی نیستند، اما نتیجه ی 
عملی و عینِی مشابهی دارند، و آن نتیجه اين است که اسالم از تدبیِر جهاِن 
اجتماعی برکنار می ماند و جز در برخی ظواهر و مناســک، بويی از اسالم به 
مشمام نمی رسد. اين در حالی اســت که اساِس انقالِب اسالمی، بر اتّصال و 
پیونِد قطعِی میاِن دين و سیاست استوار است و مّدعايی که انقالِب مردِم ايران 
را از انقالب های ديگر جدا می سازد، هويّت و غاياِت دينی آن است. از اين رو، 
اگر دولِت برخاسته از انقالِب اسالمی، به سکوالريسم گرايش داشته باشد، در 

حقیقت، ذاِت انقالِب اسالمی را انکار کرده است.
وضعی که ما در آن قرار گرفته ايم، حاصِل شکل گیرِی تجديدنظرهای فکری و 
اعتقادی در پاره ای از نیروهای انقالبی است؛ کسانی که در دوره ی پیشاانقالب 
و در دهه ی شــصت، به گونه ای می انديشــیدند، به تدريج، دچــارِ تحّول و 
دگرديسِی فکری شدند و از راه رفته بازگشتند: افرادي وجود دارند که مبانِي 
دينِي خود را سال ها در حوزه هاي علمّیه شناخته اند، ولی با اين حال، با چند 
ســال حضور در آمريکا يا انگلیس، اين چنین تغییــر کرده اند، به گونه ای که 
دشمِن قسم خورده ی اسالم نیستند، اما فکرشان تغییر يافته و از قضا، دشمن 

هم وقتي زمینه را مساعد ديده، روي فکِر آنها کار کرده است.1
د، »سکوالريسم« است؛ مسأله اين است  مبنای تقابل و تعارِض ســّنت و تجدُّ
د، قصد دارند از سّنِت دينی عبور کنند  که نمايندگان و کارگزاراِن وطنِی تجدُّ
د را بر ايران حاکم گردانند. شکاِف میاِن سّنت و  و قواعِد سکوالريســتِی تجدُّ
د، در حاکمّیت و عدِم حاکمّیِت »دين« نهفته اســت. در حالی که انقالِب  تجدُّ
اسالمی از متِن سّنِت دينی برخاسته و سکوالريسم را به چالش کشیده است، 
د می خواهند آِب رفته را به جوی بازگردانند  عامالن و هواداراِن وطنِی تجــدُّ
و دوباره، مناســبات و مالحظاِت تجدُّدی را بر ما مسلّط کنند. اين تمايل، از 

1. همو؛ در ديدارِ اعضای شــورای مرکزی حزِب مؤتلفه ی اسالمی؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 27 خرداد 
.1393



200؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

فعالّیت های اقتصادِی نیروهای تکنوکرات در دولِت سازندگی آغاز گرديد و در 
دولِت اصالحات، با شــیِب تندی ادامه يافت و پس از وقفه ای ناخواســته، در 
نیروهای اعتدال گرا، بازتولید و احیاء شــد؛ چنان که گفته شده سکوالريسم، 
همان مسأله اي است که نیروهای دگرانديش در زماِن اصالحات،  آن را ترويج 
کردند و امروز نیز برخي سخناِن دولتمرداِن فعلي، تکرارِ همان تفّکر است.1 از 
اين رو، با صراحت گفته می شــود که دولت، موظف به ارتقای ديانِت در مردم 
نیســت و جز سیاست به معنای ماّدی و رايج در غرب که در شئوِن معیشتِی 
زندگِی انسان خالصه می شود، تکلیفی بر عهده ندارد. بر اين اساس، ارزش ها 
را دو نوع مي دانند: ارزش های ديني و ارزش های اجتماعي. ارزش های ديني، 
مشــتمل بر عبادت های فردي اســت و ارزش های اجتماعي که در نگاهِ آنها، 
ربطــي به ارزش های ديني ندارند، مســائلی از اين قبیل را دربرمی گیرند که 
چگونــه در جامعه زندگي کنیم که بتوانیم بهتر منافــِع ماّدي مان را تأمین 
کنیم؛ و اين تفّکر، به معنِی تفکیِک دين از سیاست است.روشن است که اگر 
فردي با چنین تفّکري، مسئول شود، به مديراِن خود خواهد گفت که دولت 
به جای دغدغه ی آخرِت مردم، بايد در انديشــه ی حّل مسائِل ماّدِی محض از 
طريِق برطرف کردِن تحريم ها باشــیم؛ چرا که مسئوِل ديانِت مردم، حوزه و 

روحانّیت است.2
د است و جز  نیروهای اعتدال گرا هماننِد نیروهای اصالحات، دلباخته ی تجدُّ
در زبان و گفتار، نشانه ای از تقّید و تعّهِد آن به سّنِت اصیِل دينی وجود ندارد، 
يا اين که همچنان به امورِ دينِی شــخصی و فردی يا آن دســته از امورِ دينِی 
د ســتیز ندارنــد، وفادارند. از اين رو، بايد گفت  ظاهری که به نظِر آنها با تجدُّ
برخي به صورِت شــعاری، تعبیِر »مقاِم معظِم رهبری« را در سخناِن خويش 
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به کار می برند، اما در عمِق دل، به هیچ رو، واليِت  فقیه را قبول ندارند، بلکه باور 
دارند که نظاِم دموکراســِي لیبرال، بهترين نظام است؛ هر چند در اين قالب، 
دين هم چنانچه محدود به اموری از قبیِل نماز، روزه، سینه زني و روضه خواني 
باشد، مي تواند وجود داشته باشد. به اين ترتیب، اين عّده، اسالم را با الهام از 
فرهنِگ غربي، تفسیر مي کنند و شناخِت آنها نسبت به دين، مطابق با موضِع 

امام خمینی نیست.1
د در ايران تبديل  اينان خواسته يا ناخواســته، به دنبالِه ی بومی و وطنِی تجدُّ
شدند و به سبِب اين که در دورِن ساخِت قدرِت سیاسی حضور داشتند، خدماِت 
د کرد ند. تا زمانی که چنین وضعی ادامه داشــته باشد، جهاِن  فراوانی به تجدُّ
فرهنگِی برخاسته از انقالب، پیشرفِت چشــمگیر و چندانی نخواهد داشت؛ 
دمآبانه ی اينان که شأِن رسمی و حاکمّیتی دارد و از  چراکه سیاست های تجدُّ
باال بر جهاِن فرهنگی تحمیل می شــود، ما را با موانِع فراوان روبرو می سازد و 
توان و بضاعِت محدودمان را می فرسايد. بنابراين، بايد برای اين نقِص بازدارنده 
و ويران گر چاره ای انديشــید و آن را عالج کرد تا نزاع مان در يک جبهه و آن 
هم جبهه ی بیرونی که متشــّکل از دولت های غربی است، متمرکز شود، نه 
د دست به گريبان باشیم.  اين که از پشــِت جبهه و از درون نیز با عقبه ی تجدُّ
حمالت و تهاجماِت ناشی از نیروهای نفوذی، آن هم در دروِن ساخِت رسمِی 
قدرِت سیاسی، نه فقط تلخ است، بلکه تأثیِر پُردامنه و گسترده ای نیز از خود 
به جا خواهد نهاد. بنابراين، نبايد به سادگی و با بی تفاوتی از کنارِ اين معضل 
گذشــت و از عالج و رفِع آن غفلت کرد. روشــن است که چون خواص و به 
طريــِق اولی خواِص حکومتی، بر حیات و سرنوشــِت جامعه بیش از ديگران 
مؤثرند، بايد برای دمیدِن روِح انقالبی گری در آنها چاره ای انديشــید. بايد با 
گفتن و تبیین کردن و اقامه ی استدالل و برهان، ذهن های خواص و نخبگاِن 
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د انتخاب کرده  اجتماعی را متقاعد ســاخت که دنباله روی از مسیری که تجدُّ
اســت، دردها و امراِض جامعه ی ما را برطــرف نخواهد کرد: اگر بخواهیم به 
ســمِت هدفي که امام خمینی براي آن قیام کرد و انقالب با همان هدف به 
پیروزي رســید، حرکت کنیم، بايد تفّکِر نخبگان، به سمِت اهداِف انقالب و 
اسالم، معطوف شود و در مسیِر انقالب قرار گیرد؛ به گونه اي که ارزش در نگاهِ 

آنها، همان ارزش هاي اسالمي باشد.1
اکنون با وجود ِاين که در دهه ی چهارِم حیاِت انقالب قرار داريم، اما همچنان 
در مرحله ی ايجاِد دولِت اســالمی متوقف مانده ايــم و تا از اين مرحله عبور 
نکنیم، نخواهیم توانســت آن گونه که شايســته و مطلوب است، در برپايِی 
جامعه ی اسالمی کامیاب و موفّق شويم. بدوِن اين که دولت در اختیارِ نیروهای 
انقالبی باشــد، استقرارِ اسالم در جامعه بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است؛ 
چون جامعه ســازی محتاِج قدرت و بضاعتی در حّد دولت اســت. به همین 
سبب است که در طراحی و تعريِف مراحِل پنج گانه ی حرکِت تکاملی، استقرارِ 
دولِت اسالمی بر استقرارِ جامعه ی اسالمی، مقّدم شمرده شده است. پس بايد 
کوشــش کرد که مديران و کارگزاراِن فرهنگی، به معیارهای اســالم نزديک 
شــوند و از لیبرالیســِم فرهنگی فاصله گیرند. اگر چنین راهبردی با واقعّیت 
همخوان نیســت و اصالِح نگرش و بینِش حاکمــان و تصمیم گیران، بعید و 
ناممکن به نظر می رســد، بايد برای بلندمــّدت، طرحی درافکند تا در آينده، 
نیروهای انقالبی که به ارزش های انقالب متعّهد هستند، به قدرِت دست يابند: 
بايد راهي پیدا کرد تا تفّکِر صحیِح اسالم در مسئوالن حاصل شود، يا حداقل 
بايد دنباِل برنامه ريزي براي آينده بوده و کادرسازي کرد تا در آينده، اين سیِر 
دور شدن از ارزش هاي اسالم، استمرار پیدا نکند.2 هر اندازه که تاريِخ حیاِت 
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انقالب را دقیق تر و عمیق تر مطالعه کنیم، بیشتر درخواهیم يافت که اين همه 
تأکید و حساســّیت نسبت به مديريِّت انقالبی، ناموّجه نیست. شتاِب حرکِت 
انقالب به ســوی آرمان های متعالی اش، آن گاه افزايش خواهد يافت که مانِع 
فرساينده و بازدارنده ی مديريّت های غیِر انقالبی، از پیِش روی انقالب برداشته 

شوند و عناِن امور به نیروهای خودی و انقالبی سپرده شود.
]ج[. »تجديدنظر در ســاختار/ نهاد/ سازمان«. ضلِع سّوِم تغییر، عبارت است 
از بازســازِی ساختارِی حاکمّیت. در اينجا، بايد به دو مسأله، اعتنا شود؛ يکی 
»ثباِت ساختارها در برابِر چرخش های عاملّیتی«، و ديگری »فعالّیِت ساختارها 
در برابِر تحّوالت و اقتضائاِت نو شــونده«. از يک ســو، ساختارها بايد آنچنان 
»اســتوار« و »مستحکم« باشند که کارگزاران و مديران نتوانند آنها را مطابِق 
»ســلیقه« و »دلخواهِ« خويش، تغییر دهند، بلکه »قواعِد ساختاری«، مسلّط 
باشند؛ و از سوی ديگر، بايد در پِی »فّعال سازِی ساختارها« بود، نه اين که در 
اثِر »کم کاری« و »انفعاِل« ســاختارها، وضِع به گونه ای رقم بخورد که رهبِر 
انقالب، مجبور به عمل و اقدام شود. از اين رو، ايشان بیش از گذشته از نهادهايی 
ماننِد مجلِس خبرگاِن رهبری و قّوه ی قضائیه ی و مجلِس شورای اسالمی و ... 

خواسته اند تا در عرصه ی حکمرانی، نقش آفرينی کنند و اثِر گذارند.
اما در »ســطِح اجتماعی«، بايد اتّفاِق متفاوتی رخ دهــد. در اينجا، نقطه ی 
شروع، نظريه ی »مردم ساالرِی دينی« است. مردم ساالرِی دينی، عبارت است 
از »مردم ســاالری« در چارچوِب »هدايِت الهی«، ولی مســأله اين است که 
در طوِل دهه های گذشــته، سهِم مردم ســاالری، عطا شده، اما سهِم هدايِت 
دينی و انقالبی، نه آنچنان که بايد. پس از اين که مردم به جمهورِی اسالمی، 
رأِی مثبــت دادند، امام خمینی گفت عنصِر جمهوريِّت نظام، تحقِق خارجی 
يافت، اما عنصِر اسالمِی آن که معطوف به اجرا شدِن احکاِم اسالم در عرصه ی 
عمومی ســت، کاری ســت که بايد بعد از اين مرحله انجام شــود: جمهورِی 
اســالمی، يعنی حکومت به خواســِت مردم، و احکام،     احکاِم اسالم. رژيم به 
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خواســِت مردم تحقق پیدا کرد و از صددرصِد مردم، نودونُه درصد به آن رأی 
دادند و اکنون،     حکومِت رسمِی ما، جمهورِی اسالمی است. مانده است اين که 
احکام، احکاِم اسالمی بشود.1   امام خمینی میاِن »جمهورِی اسالمِی لفظی« و 
»جمهورِی اسالمِی محتوايی« تفاوت می نهد و می گويد هدِف انقالب، استقرارِ 
»جمهورِی اسالمِی محتوايی« بود، نه »جمهورِی اسالمِی لفظی«؛ يعنی بايد 
در مقــاِم عمل و در عالِم عین، نه فقط در شــعار و ادعا،  احکام و آموزه های 
اســالم تحقق پیدا کنند و مسئوالن و مردم، به اسالم، پايبند و مقّید باشند: 
»ما جمهورِی اسالمِی لفظی نخواستیم؛ ]...[ بايد حاال که رژيم، رژيِم اسالمی 
شده اســت، محتوا ]نیز[، محتوای اسالمی باشد.«2 ايشان در جای ديگر نیز 
می گويد: »ما جمهورِی اســالمِی لفظی نخواســتیم، ]بلکه[ ما     خواستیم که 
حکومِت اهلل در مملکت مان ]...[ اجرا    بشــود.«3 از اين رو، گاه مردم ساالرِی به 
جهت های ناصواب میل کرده و نتايِج نامطلوبی را به دنبال داشــته است. اما 
عارض شــدِن چنین نتايج و تبعاتی، نبايد ذهن را به طرِف نفِی مردم ساالری 
ســوق دهد و ما را به اين فکر برانگیزاند که چنانچه مردم ساالری، کنار نهاده 
شود، مسأله ها خود به خود حّل، بلکه منتفی خواهند شد. اين که بايد مردم در 
رونِد انتخابات، آزاد باشــند و بنا به تصمیِم خود، حاکمان را برُگزينند، اصلی 
اســت که امام خمینی نمی خواهد آن را مخدوش سازد: »مردم در انتخابات، 
آزادند و احتیاج به قّیم ندارند، و هیچ فرد يا گروه و دسته ای، حّق تحمیِل فرد 

يا افرادی را به مردم ندارند.«4
حقیقت اين اســت که نظاِم جمهورِی اسالمِی  ايران، نه می خواهد به صورِت 
ديکتاتوری عمل کند که مردم، مجبور به اطاعت باشند، و نه می تواند طوری 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8، ص 280، 4 تیر 1358.
2. همان، ص 281.

3. همان، ص 282-281.
4. همان؛ ج 21، ص 10.
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عمل کند که هر چه مردم خواستند، مالک قرار گیرد؛ چون هرچه که مردم 
بخواهند، همواره در جهِت مصلحت و رشد و تعالي شان نیست.1 به بیاِن ديگر، 
هدِف انقالب، تحقِق اســالم و ارزش  های اســالمی بود و هیچ امِر ديگری که 
با اين هدف ناسازگار باشــد، قابِل قبول نبود: ما   چون   می خواهیم »قرآن« و 
»قوانیِن اســالم« بر ما حکومت کند،   هیچ حکومتی را جز »حکومِت اهلل«، و 
هیچ دســتگاهی را برخالفِ     »قوانیِن اســالم«، و هیچ رأيی را برخالِف »رأِی 
اســالم«، نمی توانیم بپذيريم.2 از آن سو، سازوکارِ مردم ساالرِی فاصله يافته از 
هدايِت الهی، موجب گرديده که در طوِل دهه های گذشته، انقالب از ناحّیه ی 
حضورِ نیروهای تجدُّدی در مناصِب کلیدی، ضربه بخورد و حّتی گاه به طرِف 
استحاله شــدن پیش برود. پس اگر نیروهای تجّددی به دروِن حاکمّیت نفوذ 
می کنند، به دلیِل »نقايِص شناختی و معرفتِی پاره هايی از مردم« است، پس 
هیچ راهی جز »شــناخت درمانِی اجتماعی« وجود ندارد. تأکیِد رهبِر انقالب 
بــر »قدرِت تحلیل/ بصیرت/ تبیین/ روشــنگری« نیز داللت بر »بازســازِی 
شــناخت َمدارِ جامعه« دارد و اين، تنها راهِ گسترش دادِن »بدنه ی اجتماعِی 
انقالب« است. پس چنانچه بخواهیم انقالبی باشیم، ابتدا بايد »فکِر اسالمی« 
را در خود تقويت کنیم، و غفلت نکنیم که فقط ايجاِد »تغییراِت ظاهري« در 
ســطِح جامعه، مشکل را حّل نمی کند.3 اگر به تدريج، چنین تحّولی رخ دهد، 
جامعه به حّدی از بلوغ و رشِد سیاسی دست خواهد يافت که »انتخاب ها«يش، 
خطا نخواهند بود و اگر هم دچارِ خطا شود، مسئولّیِت انتخاِب ناصوابش را بر 

عهده خواهد گرفت و فرافکنی نخواهد کرد.

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ رئیِس سازماِن صداوسیما؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 4 تیر 1397.
2. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8، ص 282، 4 تیر 1358.

3. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ جمعی از اساتیدِ دانشگاه؛ پايگاهِ اطالع رسانِی آثار؛ 31 خرداد 
.1397





فصِل چهارم: 
غریانقال یب  روایت های  نقادِی 

انقال ب از شدن  های 





مّدعی ديده ست، اما با غرض
پرده باشد ديده ی دل را غرض
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر ششم؛ بیِت 2871(

در اين فصل، به پاره ای تعلیل هايی می پردازيم که از سوی نیروهای سکوالر، در 
طول ِ دهه ها و سال های گذشته، مطرح شده اند. اين تعلیل ها، همگی خاستگاهِ 
سکوالر و غرب َمدار دارند و به طورِ کلّی، از چارچوب و منطِق گفتمانِی انقالِب 
اسالمی و امام خمینی، خارج هســتند. نگارنده کوشیده است روايتِی از اين 
قبیــل گفتارها ارائه کند و آن گاه، به نقادی و ابطال شــان بپردازد. از آنجاکه 
روِش اســتداللِی نیروهای ســکوالر برای عبورِ از انقالب و راهِ امام خمینی، 
بیشتر و اغلب بر بازی ها و مغالطاِت زبانی استوار است و اينان از مفهوم پردازِی 
بدلی و جعلی برای به حاشیه راندِن گفتماِن انقالب، استفاده می کنند، ما نیز 
برای مواجهــه ی با آنها، بر مبنای دوگانه های مفهومِی متضاد، بحِث انتقادی 

خويش را صورت بندی نموديم.
پیــش از آن که به بحِث اصلی بپردازيم، بايــد کمی درباره ی مفهوِم ترمیدور 
توضیح دهیم که تأّمالِت اين فصل، نســبِت مســتقیم با آن دارند. برينتون 
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می نويســد »ترمیدور«، هماننِد دوره ی نقاهت است که در آن حالِت ضعف و 
ناتوانِی پس از برخاستن از بیماری، بر انسان حاکم است؛ جامعه ی انقالبی در 
دوره ی ترمیدور، دچارِ کســالت و ناخوشی ست، اما اين وضع، نشانگِر مراحِل 
پايانِی عبور از بیماری است. به اين ترتیب، ترمیدور، حاصِل »فرونشستِن تِب 
انقالب« اســت، و هنگامی که »بوی تنِد انقالب«، از جامعه ی انقالبی برچیده 
شود، دوره ی ترمیدور، آغاز شده است.1 در اين حال، مردِم کوچه و بازار، ديگر 
در صحنه نیســتند؛ بدان ها نقِش تماشاگِر عادی يا سیاهی لشکر واگذار شده 
است؛2 به تدريج، تبعیدياِن سیاسی، بخشوده می شوند و بازمی گردند، گاه دوباره، 
درگیِر رقابت های سیاســی می شوند، گاه به گونه ی بخشی از خدمه ی زندگِی 
نوين و ديوان ســاالری درمی آيند، و گاه، ديگر به عنواِن شهرونداِن خصوصی، 
زندگِی آرامی را در پیش می گیرند. در اينجا، جريان به گونه ی طبیعی، درست 
عکِس آن جريانی است که همین مردان و زنان، در آن کشانده شده بودند.3 او 
می افزايد ترمیدور، به هیچ رو، امِر يگانه و منحصر به فردی نیست که به انقالِب 
فرانسه، که اين نام از آن برگفته شده است، محدود باشد، بلکه در انقالب های 
انگلیس، آمريکا و روسیه که دورِ کامِل خود را پشِت سر گذاشته اند، نشانه های 
ترمیدور ظاهر شدند: آسان گیرِی اخالقی، جرياِن تمرکِز قدرِت مشابه در دسِت 
يک خودکامه يا ديکتاتور، بازگشــِت تبعیديان، طرِد مردانی که عصِر وحشت 
را به وجود آورده بودند، بازگشــِت عاداِت قبلی در زندگِی روزانه، تالش برای 
کســِب ثروت و پديد آمدِن نوکیسه های انقالبی، لّذت پرستی و خوش باشی، 
فروکش کردِن هیجانان ها و بی قراری های جوانان، بی اعتنايی به سّنت ها. وی 
در نهايت می گويد به يک معنا، پديده ی بازگشــت به حکومِت پیشین، جزء 

گريزناپذيِر جريان انقالب به نظر می رسد.4
1. کرين برينتون؛ کالبدشکافِی چهار انقالب؛ ترجمه ی محسن ثالثی؛ ص 241.

2. همان، ص 244.
3. همان، ص 245-244.

4. همان، ص 275.



رواوف ایهیرانقالبیااند: ایانقالب؞211 چهاردقنقاایو تللو

1- دوگانه ی روایِی انقالبی گری/ اصالح طلبی
نخســتین جريانی که به عبور از انقالب قائل بود و می خواســت انقالب را به 
بايگانِی تاريخ بســپارد، نهضِت آزادی بود که در قالــِب دولِت موقت، قدرِت 
سیاسی را به دست گرفت. مهدی بازرگان به عنواِن رئیِس دولِت موقت، نه تنها 
با انقالبی گری سِر سازگاری نداشت و به مالمِت نیروهای انقالبی و روحّیه ی 
انقالبی می پرداخت، بلکه معتقد بود که پس از ســقوِط حکومِت پهلوی، بايد 
انقالب را »تمام شده« فرض کرد و به طورِ کامل، از شرايط و مقتضیاِت انقالبی، 
خارج گرديد. کشــاکِش او با نیروهای انقالبی، ســرانجام به کناره گیرِی او و 
نهضــِت آزادی از قدرت انجامید، اما اين تفّکر يک دهه بعد، جاِن تازه يافت و 
اين بار نه سوی نیروهای سیاسِی دگرانديش، بلکه از سوی پاره ای از نیروهای 
انقالبی، تکرار شــد. اين بار نیروهای تکنوکرات از يک سو و نیروهای لیبرال از 
ســوی ديگر، به ايدئولوژِی انقالبی حمله کردند و با شــیبی ماليم و حرکتی 
خزنده، خطوِط قرمِز انقالب را يکی پس از ديگری، ناديده گرفتند و به بّینات و 
مسلّماِت انقالب و امام خمینی، دسِت تعّدی دراز کردند. به اين ترتیب، کسانی 
از دروِن جرياِن انقالب، به بازانديشی و تجديدنظر روآوردند و معتقدند شدند:

]1[. دوره ی »ســرمايه ی انقالبی« به َســر آمده و بايد در پِی »ســرمايه ی 
اجتماعی« بود؛

]2[. بايد »اصالح طلبی« را جايگزيِن »انقالبی گری« کرد؛
]3[. بر اساِس دوگانه ی »نهضت« و »نهاد«، بايد »نظاِم جمهورِی اسالمی« را 

جايگزيِن »انقالِب اسالمی« دانست؛
]4[. بايد از طريِق »عادی سازی«، وضِع انقالبی را کنار زد.

از جمله در مقاِم مقايســه ی میاِن انقالب و اصالح، گفته شده است: انقالب با 
اصالحات تفاوت دارد، پس فرهنگ شان هم با هم تفاوت دارد. تفاوِت اّول اين 
اســت که فرهنِگ انقالبی، فرهنگی مانوی است؛ يعنی فرِد انقالبي بايد دنیا 
را دوگانه  و ســیاه و سفید ببیند تا انقالب را بتواند پیش ببرد، بايد دو طرف 
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را خودی و ديگری ببیند، اما فرهنِگ اصالحی اين گونه نیســت، بلکه در آن 
طیِف گسترده ای داريم از سفید تا سیاه؛ به عبارِت ديگر، در فرهنِگ اصالحات 
بايد تکثرگرايی را پذيرفت. از طرِف ديگر، در فرهنِگ انقالبی، هدف ها خیلی 
بزرگ و بلندپروازانه در نظر گرفته می شــوند، امــا در اصالحات، هدف فقط 
يک منزل آن  طرف تر اســت. وقتی هدف کوچک شد، وسیله اي که انتخاب 
مي شود، قهرآمیز نخواهد بود و به اصطالح، بايد مهندسِی اجتماعی انجام شود؛ 
يعني بايد گام به گام پیشــرفت کرد و بازخورد گرفت و دوباره پیشرفت کرد. 
ديگر اين که می شــود گفت در انقالب، وسايل برای تخريب به  کار می رود، اما 
اصالحات، حالِت سازندگی است. نکته ی ديگر، عدِم عقالنّیِت کافی در انقالب، 
از لحاِظ تناسِب بیِن هدف و وسیله است؛ يعنی ابزارِ شما بايد متناسب با هدف 
باشد، ولی اگر اينها از يکديگر فاصله داشته باشد، می گويند فرد دچارِ جزمّیت 
شــده است. همچنین در انقالب به دنباِل کســی به عنواِن رهبر می گرديم، و 
از اين رو، انقالب ها رهبرِی کاريزماتیک دارند، اما اصالحات، کارِ ســازمانی و 
بوروکراتیک انجام می دهد.1 اين قبیل برداشــت ها و تلّقی ها، نه تنها همچنان 
ادامه دارد، بلکه شــیوِع بیشتری يافته است، چنان که به تمجید از کسانی که 
حّتی در ســال های نخسِت انقالب، مشــِی به اصطالح اصالح طلبانه در پیش 
گرفته بودند، پرداخته می شود و انقالبی گری، تخطئه و مالمت می گردد و در 
کنارِ »خشونت« و »انتقام گیری« و »مخالفِت با آزادی و مردم ساالری« نشانده 
می شــود: ابراهیم يزدی در زماني به دنباِل اصالح طلبی بود که انقالب، فوران 
داشــت. اصالح طلبي در زماِن انقالبي گري، کاري بَس دشــوار است؛ چراکه 
بستِر اجتماعي، تحّمل و ظرفیِت آن را ندارد که کسي در میانه ی میدان، َدم 
از اعتدال و اصالحات بزند. و يزدي و به طورِ کلّی، نهضِت آزادي مي خواستند 
فضا را آرام تر کرده و به َســمِت اعتدال ببرند. او از لحاِظ وضعّیِت اجتماعی، 
نســبت به خاتمي و روحاني، فضــِل تقّدم دارد؛ چون ايــن دو فرِد اخیر در 

1. سعید حجاريان؛ »فرهنِگ سیاسی؛ انقالب يا اصالح؟!«؛ ماهنامة نامه؛ شمارة 22؛ 1382، ص 34-33.
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زمانه اي بحِث اصالحات و اعتدال را مطرح کردند که جامعه نیز همراهِ آنها بود 
و از ايــن رو، توفیق يافتند کــه کارِ خود را پیش ببرند، اما يزدي و يارانش در 
بستري َدم از اصالح و اعتدال مي زدند که جامعه، تحّمِل روش  هاي گام به گام 
را نداشت، به اين ترتیب مجبور شدند که عطاي قدرت را به لقايش ببخشند. 
نهضِت آزادي، چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، جز آزادي نخواســت و در 
زمانه اي که همگان خشمگین بودند و به دنباِل انتقام گیري، نهضت، مطالبه اي 

جز دموکراسی نداشت.1
انقالب، خواه ناخواه، امری پويا و فّعال است، اما چه بسا پس از وقوِع انقالب، تب 
و حرارِت انقالبی گری از دست برود و به تدريج، آرمان های انقالب به فراموشی 
سپرده شود. بر اين اساس، امام خمینی توصیه می کند که بايد همچنان »شور 
و حاِل انقالب« را استمرار بخشید و اجازه نداد روحیه ی انقالبی گری از رونق 
اُفتد و مردم  و نیروهای انقالبی، در »روزمرگی« و »خواســته های شخصی« 
غرق شوند: »امروز با جمود و سکون و سکوت بايد مبارزه کرد و شور و حاِل 
حرکِت انقالب را پابرجا ]نگاه[ داشت.«2 بعضی خیال می کنند »انقالب«، فقط 
دربرگیرنده ی »ساِل پنجاه و هفت« بود و پس از آن تمام شد، اما اين خطاست؛ 
چون انقالب در ســاِل پنجاه و هفت، »شروع« شد، نه »تمام«.3 اين تلّقی، در 

نقطه ی مقابِل مواضِع نیروهای تکنوکرات و لیبرال قرار دارد.
تأّمالتی از اين دســت، خاطره ی اين سخِن حضرِت امیر را در ذهِن انسان 

زنده می کند که فرمودند:
َراَء  الضَّ َن  َیِدبُّ َو  َفاَء  ْلخَ ُشوَن ا مَيْ

]منافقان،[ پوشیده ]راه[ می روند، چون َخزنده ای زيانمند 
و زهرناک،

1. سعید حجاريان؛ »هر که باشیم و هر کجا که باشیم؛ اين دار فانی است«؛ روزنامه ی اعتماد؛ شماره ی 
3893 ؛ 8 شهريور 1396، ص 14.

2. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفة امام؛ ج 21، ص 328.
3. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 29 بهمن 1396.
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اْلَعَیاُء  اُء  الدَّ ِفْعُلُهُم  َو  ِشَفاٌء  ْم  َقْوُلُ َو  َدَواٌء  َوْصُفُهْم 
گفتارشان، بهبودِ جان و کردارشان، دردِ بی درمان،

َباِطاًل  َحقٍّ  ِلُکلِّ 
برابرِ هر حقّی، باطلی دارند،

ِمْفَتاحًا  َباٍب  ِلُکلِّ  َو 
و برای هر در، کلیدی گُشاينده،

ُهوَن  َفُیَشبِّ َيُقوُلوَن 
می گويند و به خالِف حّق، تقرير می کنند،

ُهوَن  َفُیَموِّ ُفوَن  َيِ َو 
و می ستايند و تزوير می کنند،

اْلَِضیَق1  َأْضَلُعوا  َو  ِریَق  الطَّ ُنا  َهوَّ َقْد 
راهِ  باطل را بر پیرواِن خود، آسان نمايند، و آنان را در 

پیچ وخم هاش، سرگردان.

2- دوگانه ی روایِی انقالِب اسالمی/ جمهورِی اسالمی
نیروهای اعتدال گرا، هماننِد نیروهای های تکنوکرات و لیبرال، امتداِد درونی 
د هســتند و به جهان ِاجتماعی و تاريخِی ما، از منظِر ايدئولوژِی  و بومِی تجدُّ
لیبرالیستی می نگرند. از اين رو، خواه ناخواه، »ايدئولوژِی انقالب« را برنمی تابند 
و می کوشــند تا هر چند به طورِ نرم و خزنده، از خطــوِط قرمِز فرهنگِی آن 
عبور کنند و از جهاِن فرهنگِی برخاســته از انقالب، »انقالب زدايی« نمايند. 
نیروهــای اعتدال گرا از آغازِ شــکل گیری تاکنون، چه در نظر و چه در عمل، 
نشان داده اند که دغدغه ای نسبت به صیانت از »اصالت های اسالمی- انقالبی« 
ندارند، بلکه معتقد هستند هر اندازه از »ارزش ها« فاصله بگیريم و از ادبّیات و 

1. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 194.
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رفتارِ خويش، »ايدئولوژی زدايی« کنیم، بیشتر به »منافِع ملّی« دست خواهیم 
يافت، و چون »منفعت« بر »ارزش« ترجیح دارد - و در نهايت، بايد »ارزش« 
را به گونه  ای توجیه و تفســیر کرد که »منفعت« را به مخاطره نیفکند - بايد 
چنین کرد. اين فکر که چون انقالب به ســبِب اصرار بر آرمان ها و هدف های 
بلندپروازانه و اتوپیايی اش، ما را گرفتــارِ ماجراجويی و تنش زايی و بحران با 
ديگران می کند، امری بازدارنده در برابِر توسعه يیافتگی است و به همین علّت، 
بايد آن را متعلّق به تاريِخ »سپری شــده« و بخِش »بايگانی شده« از تجربه ی 
سیاسِی خويش انگاشت، از سال ها پیش در ذهِن اعتدال گرايان شکل گرفته 
بود: مسأله ی مناقشه برانگیز اين است که آيا می خواهیم »جمهورِی اسالمی« 
باشــیم، يا »انقالِب اسالمی«؟! اگر بناســت انقالِب اسالمی باشیم، »رسالِت 
بسیار بزرگی« بر دوش داريم؛ چون بايد فرهنِگ انقالبی را در سطِح منطقه و 
جهاِن اسالم، نشر بدهیم، اما اگر می خواهیم جمهورِی اسالمی باشیم، رسالِت 
اولّیه و اولويِّت ما، »حفِظ نظاِم جمهورِی اسالمی« خواهد بود. در واقع، چون 
انقالب کرديم تا به جمهورِی اســالمی برسیم، ديگر نبايد به گذشته، رجعت 
کنیم.1 در اينجا، حســن روحانی میاِن »انقالِب اسالمی« و »نظاِم جمهورِی 
اسالمی«، تمايز قائل می شود و به صورِت تلويحی، »هدف های بلندپروازانه ی 
انقالب« را برای »موجوديِّت نظاِم جمهورِی اسالمی«، مضّر توصیف می کند، 
چون الزمه ی دستیابی به چنین هدف هايی آن است که بی اعتنا به مقدوراِت 
درونــی و اقتضائاِت بیرونی، جوامِع ديگر را نیــز انقالبی گردانیم و جبهه ای 
فراگیر بر ضّد نظِم مستقر در جهان تشکیل دهیم. در اين حال، روشن است 
که نظاِم جمهورِی اســالمی، از گزند و تعّدِی ديگران در امان نخواهد ماند و 
»بحران« و »تنش« حاکم خواهد شد. به عبارِت ديگر، پايبندی به هدف های 
انقالِب اســالمی، نظاِم جمهورِی اســالمی را با خطِر »دوام« و »بقاء« روبرو 
می سازد و آن را در ســطِح جهانی، با همه ی قدرِت بزرگ، دست به گريبان 

1. حسن روحانی؛ »ثروِت ملّی يا قدرِت ملّی؟!«؛ فصلنامه ی راهبرد؛ شماره ی سی و نهم؛ بهار 1385، ص 13.
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می کند. اســتدالِل ديگِر روحانی اين اســت که انقالِب اســالمی، مرحله ای 
»گذار« و »موقتی« از حرکِت عمومِی و جمعِی مردِم ما بوده است، چنان که با 
تحقِق نظاِم جمهورِی اسالمی، خواه ناخواه، از انقالِب اسالمی »عبور« کرديم. 
از اين رو، نظاِم جمهورِی اسالمی نسبت به انقالِب اسالمی، يک گاِم »تکاملی« 
و »رو به پیش« به شمار می آيد و »بازگشت به گذشته«، ناموّجه است. انقالِب 
اسالمی، »تمام شده« و با تمام شدِن انقالِب اسالمی، »هدف های پیامبرانه« ی 
نیز پايان يافته است، و اگر هم ناگزيريم که همچنان به برخی از هدف های آن 
پايبند باشیم، اين هدف ها بايد با چارچوب های جديِد نظاِم جمهورِی اسالمی 

و مناسباِت ما به عنواِن يک نظاِم سیاسی با جهان، تعديل شوند.
همان طور که پیداست، تحلیل و تفسیِر حسن روحانی از حرکِت جمعِی ما و 
فلسفه ی وجودِی انقالِب اسالمی، به شّدت »عمل گرايانه« و »غیِر ايدئولوژيک« 
دمآبانه به انقالِب اسالمی می نگرد که ما  است و او چنان سکوالريستی و تجدُّ
را به عبورِ از آن توصیه می کند و کمترين دغدغه ای برای اين که »ارزش های 
قُدســی و جهانی« اش تحقق يابند، ندارد. چنین برداشتی از انقالِب اسالمی، 
بیش از همه به ذائقه و ســلیقه ی فکرِی »نیروهای تکنوکرات« نزديک است. 
از سال های پايانِی دهه ی شصت به اين سو، اين نیروهای تکنوکرات بودند که 
نخستین گام ها را در اين باره برداشتند و در عمل، »انقالِب اسالمی« و »دفاِع 
مقّدس« را به »بايگانِی تاريخ« ســپردند و کوشیدند جامعه و جهاِن فرهنگِی 
ما را دچارِ »ُگسســت« و »انفصال« از گذشته اش کنند و تاريِخ غلبه ی نگاهِ 
»مکتبــی« و »معنوی« در آن را به موزه بســپارند. در گاِم بعدی، »نیروهای 
اصالح طلب« به عنواِن برادرخوانده ی نیروهای تکنوکرات، قصد کردند که حّتی 
»امام خمینی« را نیز به موزه بســپارند و بساِط خط و تفّکِر ايشان را به طورِ 
کلّی برچینند، چنان که با صراحت،  اين قصد را بر زباِن خويش جاری کردند. 
از اين رو، به درســتی گفته شده که روحانی، »کانديدای بوروکراسی« است و 
او به تقويِت »ســرمايه دارِی صنعتی« برای حّل مشــکالِت اقتصادی، اعتقاد 
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دارد و هدفش، »روال مند کردن و عادی ســازِی بوروکراسی« است. همچنین 
از آنجاکه سرمايه دارِی صنعتی، همیشه »عقالنی« عمل می کند، در رويکرِد 
نیروهای اعتدال گرا، نقطه ی کانونی و اصلی، »عقالنّیت« است. به اين ترتیب، 
نیروهای اعتدال گرا مشــتمل بر جمعی از »بوروکرات ها«ست که نمايندگاِن 

عقالنّیت به شمار می آيند.1
اعتدال گراياِن تکنوکرات که از لحاِظ فلســفی، ريشه در »عمل گرايی« دارند، 
حاضر هستند از »ارزش ها« به نفِع »توسعه ی اقتصادی«، عقب نشینی کنند 
و در اين باره، معتقد به هیچ خِط قرمزی نیســتند؛ چراکه وقتی عمل گرايی 
به منطق و مبنای تصمیم گیری تبديل شــد، همه ی ارزش، ابتدا »تاريخی« 
و »موقعّیتی« و »وابسته به شرايط«، و سپس »سّیال« و »شناور« و »نسبی« 
می شــوند. »انقالب« و »انقالبی گری« نیز از جمله ارزش هايی اســت که اگر 
هــم در دهه ی شــصت، به جا و به حّق بــوده، اما پــس از آن و در اثِر تغییر 
کــردِن »اوضاع و احواِل جامعه و جهان«، بايد به طورِ کلّی، کنار نهاده شــود 
و تــا به مانعی در برابِر »منافِع ماّدی و دنیوی« تبديل نگردد. در انديشــه ی 
تکنوکرات ها، ما ناگزيريم میاِن دوگانه هايی از قبیِل »ارزش/ منفعت«، »معنا/ 
ماّده«، »مبارزه/ رفاه«، »حقیقت/ مصلحــت«، »آخرت/ دنیا«، »دين/ علم«، 
»تعّهد/ عقالنّیت«، »عدالت/ توســعه«، »تحريم/ تعامل«، »استکبارستیزی/ 
تنش زدايی« و ... يکی را انتخاب و از ديگری َصرِف نظر کنیم، و اصالت از آِن 
عنصِر دّوِم هر يک از اين دوگانه هاســت. تکنوکرات های دولتی معتقدند که 
د، يک »ضرورِت تاريخی« ســت، نه يک »انتخاب«، به اين معنی که ما  تجدُّ
د و غیِر آن، انتخاب کنیم، بلکه ناگزيريم در همان راهی  نمی توانیم میاِن تجدُّ
د، صورِت غالب و مسلِّط  ر، آن را پیموده است. تجدُّ روان شويم که غرِب متأخِّ
سبِک زندگی در جهاِن کنونی ست و ما نمی توانیم در برابِر وجوِد سیل آسای 
آن »مقاومــت« کنیم؛ نه نمی توان به دورِ خويــش، ديوارهای بلند و آهنین 

1. سعید حجاريان؛ »قدرت و عقالنیّت«؛ ماهنامه ی انديشه ی پويا؛ شماره ی 42؛ ارديبهشت 1396، ص 23.
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د، ســیطره يافت. ما چه بخواهیم و  کشــید، و نه می توان بر غوِل مهیِب تجدُّ
چه نخواهیم، تاريخ در چنین مسیری فروافتاده است و حرکِت آن، همچنان 
با شــتاب و در ابعاِد جهانی، ادامه دارد. بنابراين، بايد با اين رونِد جهان شمول 
و عام، همراه شــويم و بی جهت، دســت و پا نزنیم و غوغا نکنیم. بايد به جای 
اين که غضِب غرب را برانگیزيم و آن را به »تهاجم« و »خشونت« و »جنگ« 
تحريــک کنیم، داوطلبانه و خودجوش، قواعدشــان را گردن نهیم و در برابِر 
الزام ها و فشارهای شان، سِر تسلیم و تمکین فرود آوريم. البته اين استدالل ها، 
از تجدُّدخواهــِی هراس آلود و آمیخته با اجبار و اضطرار حکايت می کند، ولی 
واقعّیت اين اســت که تکنوکرات، فارغ از رفتــار و واکنِش دولت های غربی، 
خودشــان در فضای تجــدُّدی تنفس می کنند و دلباختــه ی تمّدِن غرب و 
فتوحاِت ماّدِی آن هستند و در سايه ی اقتضائاِت اجتناب ناپذيِر جامعه ی ايران، 
تالش می کنند تا همواره در موقعّیِت بینابین قرار گیرند. نیروهای اعتدال گرا 
بر اين باورند ما از يک طرف، جامعه ی مسلمان هستیم و مردم مان، دين دارند، 
و از طرِف ديگر، ما در مقابِل دنیايي قرار گرفته ايم که از لحاِظ قدرِت سیاسی 
و اقتصادی، ثروت، بر ما ســبقت دارد، و ما به آنها نیاز  داريم. بر اين اســاس، 
اعتدال گرايی به اين معنی است که بايد کمي، مالحظه ی متديّنان و انقالبی ها 
شــود، و کمي هم لحاِظ آنهايی که چشِم امید به غرب دارند و به ارزش های 
تجدُّدی معتقدند. به بیاِن ديگر، منظور از اعتدال، حّد وسِط بین »شريعت« و 
»خواسته هاي عمومِي شايع در فرهنِگ جهاني« است. نتیجه ی گرايش به حّد 
وسِط بیِن شــريعت و فرهنِگ جهاني اين می شود که کمي از اين و کمي از 
آن را بايد برگرفت و در کنارِ يکديگر نشــاند تا بتوان در آرامش و بدوِن تنش 
و نزاع، زندگی کرد و به رفاه ماّدی دست يافت. در اين صورت، آنچه که اکنون 

»اعتدال« خوانده می شود، در واقع، »التقاط« است.1

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در همايِش دفترِ پژوهش های فرهنگی؛ پايگاه اطالع رسانی آثار؛ 25 
اسفند 1392.
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3- دوگانه ی روایِی سازش/ چالش
نیروهای غیِر انقالبی معتقدند حرکِت جامعه ی ما به ســوی پیشرفت، آن گاه 
میّسر خواهد شد که قدرت های آفريننده و نگهباِن نظِم جهانی را به رسمّیت 
بشناسیم و با آن ها »هماهنگ« باشیم: »پیشرفِت عمومِی جمهورِی  اسالمی، 
بدوِن هماهنگی با قدرت های بزرگ، امکان پذير نیســت.«1 قدرت های بزرگ 
- کــه در اين جا عبارتنــد از برخی دولت های غربی - بر منابع و مناســباِت 
قدرت در گســتره ی نظِم جهانِی موجود، مســلّط هستند و به واسطه ی اين 
تسلّط، رونِد پیشرفت را به خود وابسته کرده اند. البته در اين عبارت، مشخص 
نشــده که مقصود از »هماهنگی با قدرت های بزرگ« چیســت و تعامِل ما با 
اين قدرت ها بايد در چه چارچوبی باشــند تا آن ها در بازِی جهانِی پیشرفت، 
جايــی را نیز برای ما در نظر بگیرند. فاصله گیری ايران از قدرت های جهانی، 
هم ريشــه در تجربه های تاريخِی تلِخ ايرانیــان از رابطه با قدرت های غربی 
دارد، و هم ريشــه در برخی از اصوِل قانوِن اساســی که استکبارگری را نفی 
و استکبارســتیزی را تجويز می کند: متأّسفانه برخالِف تجربّیاِت تلِخ تاريخِی 
ايرانیان و به رغِم اصوِل قانوِن اساســِی ايران که از مراکِز قدرت به واسطه ی 
ماهّیِت استکباری شان فاصله می گیرد، رشد و توسعه و رقابِت اقتصادی، بدوِن 
»همکاری با قدرت های بزرِگ اقتصادی«، امکان پذير نیست. سرمايه، فن آوری، 
نوآوری های مديريِّت کاالهای راهبردی، کیفیِت تولید، کارآمدِی حمل و نقل 
و انتقاِل فن آوری، نزِد قدرت های بزرِگ اقتصادی اســت. از ســوی ديگر، هر 
اندازه که با قدرت های بزرگ، مشــکِل »سیاسی« و »امنیتی« وجود داشته 
باشد، روابِط »اقتصادی« نیز آسیب می بیند و بهره برداری، محدود خواهد بود.2

به عبارِت ديگر، چون امکانات و ظرفّیت هــای اقتصادی در اختیارِ قدت های 
بزرگ است، توسعه ی اقتصادی بدوِن همکاری با آن ها »امکان پذير« نیست. 

1. محمود سريع القلم؛ ايران و جهانی شدن: چالش ها و راه حلّ ها، ص 129.
2. همان، ص 109.
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همچنین او در زمینه ی همکاری با قدرت های بزرگ به اين مســأله اشــاره 
می کند که مناقشاِت سیاســی و امنیتی با آنها، مناسباِت اقتصادی با آنها را 
نیز متزلزل می سازد. بنابراين، پُر واضح است که اگر اقتصاد در نظِر ما اهمّیت 
دارد، بايد از هرگونه اصطکاک و تنِش سیاســی و امنیتی با قدرت های بزرگ 
پرهیز کنیــم، زيرا در غیِر اين صورت، اقتصاِد ملّی از پیشــرفت بازمی مانَد و 

جامعه با معضالت و چالش های اقتصادی روبرو می شود. 
امکان ناپذيرِی پیشرفِت ملّی، بدوِن همکاری و هماهنگی با قدرت های بزرِگ 
غربی، نیروهای تکنوکرات را به ســوی اين انديشه سوق داده که »استقالل« 
را مقوله ای موهوم بپندارند: »در متون و ادبّیاِت جهانی شــدن، لفِظ استقالل 
منسوخ شده است.«1 کشورهای در حاِل توسعه که خواهاِن پیوستن به موِج 
جهانی شــدن هستند، بايد از انديشه ی استقالل عبور کنند و از غرب، فاصله 
نگیرند، بلکه وجوِد خود را در دروِن گســتره ی آن تعريف کنند: اگر کشــورِ 
میان پايه و در حاِل توسعه  اي تصمیم گرفت در فرآينِد جهانی شدن وارد شود، 
بايد به دنباِل »اســتقالِل اقتصادی« نباشــد، بلکه اقتصاِد خود را در معرِض 
تاروپوِد اقتصاِد جهانی، به خصوص غرب، قرار دهد.2 برخالِف اين واقعّیت، نظاِم 
جمهورِی  اسالمِی ايران، هم »پیشرفت« را طلب می کند و هم »استقالل« را، 
حال آن که در جهاِن معاصر که مرزها شکسته شده و مناسبات، به هم فشرده 
و بسیار مرتبط شده اند، اســتقالل خواهی با پیشرفت خواهی، سازگار نیست: 
جمهورِی اسالمی با يک تناقِض مهم روبرو است: از يک طرف می خواهد رشد 
و پیشــرفت کند و از طرِف ديگر، در پِی حفِظ استقالِل سیاسی و همین  طور 

عدالت در بیرون از مرزهای کشور است.3

1. همان، ص 130.

2. همان، ص 108.

3. همان، ص 113.
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بنابراين، در نظِر نیروهای تکنوکرات، »استقالل«، مفهومی بی معنا و شعاری 
و مخّرب اســت؛ چون هر چه هست، در خارج از کشور است و ما نبايد تصّور 
کنیم که با ساختِن شــبه جزيره ای منزوی و مهجور، می توانیم طعِم شیريِن 
پیشرفت و ترقّی را بچشم. »استقالل خواهی« به معنِی »قهر« با جهان است. 
ما »جزئی از جهان« هســتیم، و نه يک کّل مســتقل و قائم به ذاِت خويش. 
جهان، يک کّل است و ما تنها پاره ای از آن را تشکیل می دهیم. و بايد اضافه 
کرد در جهانی که مبتنی بر تقسیِم کار است و امکانات و فرصت های طبیعی و 
اکتسابی، توزيع و پراکنده شده اند، »ُگسستن« و »بريدن« و »خلوت ُگزيدن«، 
خطايی سهمگین و آشکار است. ما بايد به جای اين که راهِ »قهر« و »انزوا« را 
در پیش بگیريم و ايده ی خیالی و موهوِم اســتقالل خواهی را تکرار کنیم، در 
چارچوِب »همکاری« و »تعامل«، به ايفای نقش در چنین جهانی که سرشار 
از رقابت اســت، بپردازيم و فرصت ها و امکانات را به نفِع خود، تصّرف کنیم. 
قهر، ضرری عايِد جهان نمی کند، اما ما را دچارِ عقب ماندگی و زيان می سازد. 
بنابراين، »بازی« بر »قهر«، ترجیِح قطعی و مســلّم دارد. اين در حالی است 
که »اســتقالل خواهی«، تالزمی با »انزوا ُگزينی« و »قهر« و »خودبسنده گی« 
ندارد و می توان در با وجوِد صیانت از استقالِل ملّی، پنجره های ارتباط و تعامِل 

منضبط و مهار شده را گشوده نگاه داشت. 
»منطِق مقامت«، موجب می گردد که به جای چشــِم امید داشتن به غرب و 
وابســته انگاشتِن پیشــرفِت درونی به ايدئولوژی ُزدايی از سیاسِت خارجی و 
انفعال در برابِر مطالباِت زياده خواهانه و متوقف نشــدنِی دولت های غربی، بر 
ظرفّیت ها و استعدادهای بومی و درونی تکیه کرده و آنها را بارور سازيم. اين 
ايده ای است که رهبِر انقالب در طوِل سال های اخیر از آن به عنواِن »استحکاِم 
ساخِت درونِی انقالب« ياد کرده و بسیار بر حرکت در امتداِد آن اصرار ورزيده  
اســت: بايد به خود بباورانیم که اگر يک ملّت بخواهد بدوِن »وابســتگی ها« 
زندگــی کند، می تواند، و قدرتمنداِن جهان، بــر يک ملّت نمی توانند خالِف 
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ايــده ی آنان را تحمیل کننــد. »جدايی و انقطاع از شــرق و غرب«، برکاِت 
خــود را دارد؛ چون  که در اثِر آن، »مغزهای بومی«، به کار افتاده و به ســوی 

»خودکفايی«، پیشروی می کند.1
آن چه که تکنوکرات ها »همکاری« و »هماهنگی« با قدرت های بزرِگ غربی 
می خواند، نوعی »وابستگی« به ظاهر موّجه و اجتناب ناپذير است که حاصلش، 
»پیشرفِت صوری و سطحی« است، نه »پیشرفِت حقیقی و عمیق«. غرب به 
دلیِل ذاِت اســتکباری اش، از رهگذرِ تماِم تعامالت و ارتباطات، در جستجوی 
اســتثمارِ دولت های ديگر اســت، به طوری  که نمی خواهــد در عرِض غرب، 
قدرت های ديگري َسر برآورند که از گستره ی اقتدار و سلطه اش خارج شوند، 
بلکه محّل نزاِع غرب با انقالب، همین واقعّیت اســت: اين انقالب، يک »خیِز 
بلند«ی بود که ملِّت ايران برداشــت برای اين که خود را از ذلِّت »وابستگی« 
و »عقب ماندگی« نجات بدهد. وقتی کــه حرکتی برای اين مقصود به وجود 
آمده و موفّق هم شده و پیشرفت هم کرده است، آن کسانی که عقب ماندگی 
و وابســتگی به نفِع آنهــا بود، در مقابِل اين انقالب و نظام می ايســتند؛ اين 
وضع، طبیعی است. بنابراين، اين طور نیست که ما دشمن سازی می کنیم ، در 
حالی که بعضی ها، تکیه کالم شان اين است که دائم دشمن نتراشید .2 بنابراين، 
حّتی اگر بپذيريم که دنباله روی از سیاســت های غرب و عدِم رويارويی با آن، 
موجِب پیشــرفت خواهد شــد، اما نمی توانیم اين واقعّیت را انکار کنیم که 
پیشرفِت ياد شده، »پیشرفِت وابســته و برون زا« است که دوام و قواِم آن به 
تمايل و خواسِت غرب، ِگره خورده است، چنان که اگر غرب اراده کند، می تواند 
آن را فروبپاشــاند، حال آن که چنین اقدامی در تــواِن دولت های غیِر غربی 
نیســت. پس در نظِم جهانِی موجود، حتی اگر »استقالل« خويش را ناديده 
بگیريم و از »خطوِط قرمز« و »اصوِل بنیادِی« خود نیز دســت بِکشــیم، به 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفة امام؛ ج 21، ص 441-440.
2. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم؛ 19 دی 1395.
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سطحی از اقتدار که قدرت های غربی از آن برخوردارند دست نخواهیم يافت، 
بلکه حّتی پیشرفتی درون زا و مســتحکم را نیز تجربه نخواهیم کرد. اين که 
همکاری و ارتباط با جهان، امِر مطلوبی است و ما نبايد خود را از ظرفّیت ها و 
مقدوراِت بیرونی محروم کنیم، سخِن صحیحی است، اما غفلت از ظرفّیت ها 
و مقدوراِت درونی و ِگره زدن کلّیِت برنامه ی پیشــرفت به قدرت های بزرِگ 
غربی، تصّوری منفعالنه اســت. »استقالل« و »خودبنیادی«، هرگز به معنِی 
نفِی »تعامل و ارتباط با جهان« نیست، اما تعامل و ارتباط با جهان را نبايد به 
»وابستگی« و »دنباله روی« تبديل کرد و منزلِت »پیرامونی« و »حاشیه ای« 
را در مناســباِت جهانی برای خود، به رسمّیت شناخت. ُمراد از استقالل اين 
اســت که قدرت های غربی هر گاه از ســِر ســلطه طلبی و زياده خواهی اراده 
کردند، نتوانند ما را دچارِ چالش و بحران کنند و با تحّرکات و سیاســت های 
خود، تکانه ها و تنش های آن چنانی به جامعه ی ما وارد آوردند. روشــن است 
که اين معنا از استقالل، نامطلوب نیست، بلکه از ضرورت های حتمِی پیشرفِت 

درون زا و پايدار است. 
از ســوی ديگــر، ارزش های نظِم جهانــی، »عام« و »فراتاريخی« هســتند. 
نمی توان مدعی شد که »دموکراسی«، »حقوِق بشر«، »لیبرالیسم«، »مبارزه 
با تروريســم« و ... ارزش هــای خاص و بومی اند و ما مجاز هســتیم که آنها 
را نپذيريــم يا به قرائِت متفاوتی از آنها وفادار باشــیم. اين ارزش ها، محصوِل 
تجربه ی تاريخی و جمعِی انســان هستند و به تأيیِد عقل و تجربه رسیده اند. 
از اين رو، »غربی« و »شــرقی« ندارند و همیشه و همه جا، مطلوب و محترم 
هســتند. پس دلیلی در دست نیست که بر مبنای آن مجاز باشیم ارزش های 

ياد شده را انکار کنیم يا آنها را غربی بپنداريم.
نیروهای تکنوکرات معتقد هستند »گفتگو« و »مذاکره« با غرب، واقع گرايی 
است. جهان، آن گونه هست که هست و قرار نیست تغییری در آن رخ بدهد، 
و اگر هم تغییری در میان باشــد، در بلندمّدت اتّفــاق خواهد افتاد و ما نیز 
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در شــکل گیرِی آن نقشی نداريم. پس بايد در چارچوِب واقعّیت های موجود 
بینديشیم و تصمیم بگیريم. هر عقِل سلیمی حکم می کند که مالک و مناِط 
عمل، واقعّیت ها اســت و واقعّیت ها را به هیچ رو نمی توان ناديده انگاشــت؛ 
چون واقعّیت ها بر ما مســلّط هستند و ما ُگزيری از آنها نداريم. تماِم هدف ها 
و مقاصــدی کــه در ذهِن خود طراحی کرده ايم و در پِی دســتیبابی به آنها 
هســتیم، نه در خالء، بلکه در دروِن همین واقعّیت ها و متناسب با اقتضائات 
و تحمیل های آنها بايد پی گرفته شــوند. پس »واقعّیت ها«، »اجتناب ناپذير« 
و »حتمی« هســتند. از جمله واقعّیت های جهانی اين است که اگر خواهاِن 
پیشــرفت و ترقّی هستیم و قائل به انزواُگزينی و خودبسند گی نیستیم، بايد 
بــه »مذاکره« و »گفتگو« بــا غرب روآوريم و از »تنش« و »کشــمکش« و 
»مقاومــت« و »انقالبی گری« پرهیز کنیم؛ و اين به معنِی عبور از آرمان هاِی 
اجتناب پذير به نفِع واقعّیت هاِی اجتناب ناپذير اســت. ما نمی توانیم در جهاِن 
تزاحمــات و تعارضات، همه چیز را »با هم« و »يک بــاره« طلب کنیم، پس 

به ناچار، بايد »اولويّت ها« و »ضرورت ها« را شناسايی کنیم.
تکنوکرات ها معتقد نیستند که می توان در برابِر زياده خواهی های غرب ايستاد 
و از حقوق و ايدئولوژِی خويش دفاع کرد، بلکه همواره کوشیده اند تا از طريِق 
»گفتگو« و »تعامل« و »ارتباط« از موضِع ضعف و زبونی، تکه نانی به دســت 
آورند و در پرتِو عنايت و لطِف دولت های غربی و کدخدای دهکده ی جهانی، 
روزگار بگذارنند. جالب اين که با وجوِد تماِم »ذلّت پذيری ها« و »انفعال ها« و 
»حقارت ها«يــی که میانه روهای وطنی به جان می خرند، باز هم غرب با زباِن 
تحمیل و تحّکم با آنها ســخن می گويد و کمترين ارزش و اعتباری برای شان 
قائل نیست، بلکه گستاخانه تر و جسورانه تر، پیش می آيد و بر حجِم مطالباِت 
استکبارِی خويش می افزايد. اين نیروها را بايد دنباله های بومی و وطنِی تمّدِن 
غرب قلمداد کرد که تماِم ســنگرها و خاکريزهای مقاومت در برابِر غرب را، 
يکی پس از ديگری وامی نهند و چوِب حراج به داشته ها و اندخته های انقالبِی 
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ما می زنند. »میانه روها« و »تجديدنظرطلبان«، ســِم مهلِک انقالب هستند 
و اگر میدان به دســت آورند، تا استحاله ی کامِل انقالب و ارزش هايش پیش 
می  روند. عقالنّیتــی که امروزه دو جرياِن سیاســِی اعتدال گرا و اصالح طلب 
مدعِی آن هســتند، هیچ تفاوتی با منطِق نیروهای میانه رو ندارد؛ منطقی که 
نهضِت آزادی و مهدی بازرگان به عنواِن نخست وزيِر دولِت موقت در سال های 
آغازيِن پیروزِی انقالب، مطرح کرد و به واسطه ی اصرار بر آن، از قطارِ انقالب 

پیاده شد و خود را در موقعّیِت اپوزيسیوِن سیاسی نشاند.
روشــن است که تغییراِت ســاختاری در ابعاِد تمّدنی و جهانی، با دشواری ها 
و تنگناهای بســیار روبروست و چنین نیست که در اين جايگزينی، رفتارِ ما 
تعیین کننده نباشد. اين که رهبِر انقالب در چند ساِل اخیر، همواره بر ضرورِت 
وفاداری ملِّت ايران به منطِق »مقاومت« اصرار ورزيده و بشــارت داده  که اين 
پايداری و صبر در برابِر فشــارها و تحمیل های غــرب، فردايی ديگر را برای 
جهان رقم خواهد زد، به همین دلیل است. سازش، عقب نشینی و انفعاِل ما، 
ســوِد بلندمّدت و ماندگاری نخواهد داشت، بلکه حیاِت رو به زوال و انحطاِط 
تمّدِن غرب را دواِم بیشتری خواهد بخشید. اين در حالی است که عّده ای تنها 
در چارچوِب حوايِج روزمره و اقتضائاِت کوتاه مّدت به مســأله می نگرند و اين 
سطحی انديشی و قشری گری در تحلیل، سبب می گردد که تصّور کنند غرب، 
واقعّیتی مطلق و مقتدر اســت که خواسته ها و امیالش بر سرنوشِت ما، سايه 
افکنده و ما نیز گريزی از پذيرِش اين واقعّیت و معامله ی با آن نداريم. اينان 
معتقدند که منطِق مقاومت در اين دوره، هزينه و صدماِت ماّدی به دنبال داشته 
و رشد اقتصادِی ما را به صفر نزديک کرده است. آری، »مذاکره« و »گفتگو« 
مطلوب است، اما نه به اين معنی که منفعالنه و مرعوبانه، انقالب را از داشته ها 
و اندوخته های ماّدی و معنوی اش تهی سازيم تا در طرِف غربی، اعتماد شکل 
بگیرد و از خصومت ورزی و کینه توزی دســت بکشــد. اين وضع، »تسلیم« 
و »عقب نشــینی« و »حقارت« اســت، نه »گفتگو« و »مذاکره« و »تعامل«.
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از طرِف ديگر، مناســباِت منازعه آمیز ما با اياالِت متحده ی امريکا را نبايد به 
ســطِح يک کشمکِش سیاســی- دولتی تقلیل داد؛ چراکه ابعاِد حقیقِی اين 
مسأله، بسیار فراتر از اين سطح است، آنچنان که بايد آن را در اليه های تمّدنی 
و حّتی جهانی تحلیل کرد. در اين چارچوب، به نظر می رســد که از يک سو، 
کلّیِت تمّدِن غرب و به دنباِل آن، اياالِت متحده ی امريکا در آســتانه ی افول 
و اضمحالل قرار گرفته و  بايد با اقتدارِ تمّدنِی خويش وداع کند؛ و از ســوی 
ديگر، ملّت های محروم و مســتضعف و به صورِت خاص، ملّت های مسلمان به 
نوعی خودآگاهی و تنّبه تاريخی - دينی دســت يافته اند که بر اساِس آن، در 
حاِل خارج شــدن از سايه ی اقتدارِ تمّدِن غرب هستند. و البته اين مسأله ای 
اســت که در دهه ی اخیر، برجستگی و نموِد چشمگیری يافته، اما ريشه های 
آن را بايد به دوره های ديرينه تــری بازگرداند. امام خمینی در وصّیت نامه ی 
خويش، از بیدارِی ملّت های محروِم جهان سخن گفته و تصريح کرده که اين 
حاِل روحی و معرفتی، به شکل گیرِی انقالب های ضّد سلطه خواهد انجامید: 
اکنون ملّت های محروِم جهان، »بیدار« شــده اند و »طولی نخواهد کشــید« 
کــه اين بیداری ها، به »قیام« و »نهضــت« و »انقالب« انجامیده، و آنها خود 
را از زيِر ســلطه ی ستمگراِن مســتکبر، نجات خواهند داد.1 اگر از اين زاويه 
به تحّوالت و مناســباِت جهانی بنگريم، تحّرکاِت متعــّدد و گوناگوِن اياالِت 
متحده ی امريکا، معنادار - و با منطِق خودشــان - موّجه خواهد بود: امريکا، 
پُرتحّرک و بیش فّعال شده تا رونِد اين تغییراِت کالن و جهانی را متوقف سازد 
و مجال ندهد که ســیِر کنونِی رخدادها، اقتدار را از ســاختارش ُزدوده و به 

حاشیه اش سوق دهند.
امــام خمینی معتقد بود که انگیزه ی مردم برای انقالب کردن و مقاومت های 
بســیار در دوره ی پس از وقوِع انقالب - از جمله در جنِگ تحمیلِی هشــت 
ســاله - همگی ناشــی از عالقه و باور و ايماِن آنها به »اسالم« بود. از طرِف 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفة امام؛ ج 21، ص 441.
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ديگر، نظاِم اســتکباری حاکم بر جهان نیز که به خوبی دريافته اسالم از چه 
ظرفّیت و بضاعِت عظیمی برای تحّول آفرينِی اجتماعی و انقالب و ايجاِد سنگِر 
اســتقامت در برابِر ســلطه گری ها و زياده خواهی های آنها برخوردار است، به 
اسالم به چشِم يک دشمِن خطرناک و برانداز می نگرد و به کمتر از نابودِی آن 
نمی انديشــد: از آنجاکه تحّمِل هشت  سال فشار و سختی، فقط برای »اسالِم 
عزيز« بوده است، مســئوالن بايد در »دفاع از اسالم«، محکم تر از همیشه با 
تماِم توان در مقابِل تجاوزِ نظامی، سیاسی و فرهنگِی جهان خواران بايستند. 
دنیای استکبار به خصوص غرب، خطِر »رشِد اسالِم ناِب محّمدی« را علیِه 
منافِع نامشــروِع خود درک کرده اســت و امروز، غرب به خوبی می داند تنها 
نیرويی که می تواند آن را از صحنه خارج کند، اسالم است. آنها در اين ده ساِل 
انقالِب اسالمِی ايران، »ضرباِت سختی« از اسالم خورده اند و تصمیم گرفته اند 
که به هر وسیله ی ممکن، آن را در ايران، که مرکِز اسالِم ناِب محّمدی است، 

»نابود« کنند.1
ايشان معتقد است که پس از سپری شدِن حدوِد يک دهه از انقالِب اسالمی 
و مشــاهده ی نتايِج عینی و عملِی برخاســته از انقالِب اسالمی - که اساِس 
موجوديِّت نظاِم استکباری را به چالش کشیده است - بر همگان آشکار شده 
که نظاِم اســتکباری با اســالِم ناِب محمدی، خصومت دارد: »امروز بیشتر از 
هر زمانی، کینه و دشــمنِی استکبار، علیِه اســالِم ناِب محّمدی، برمال شده 
اســت«،2 به طوری که نظاِم استکبار، مقصود و هدفی کمتر از متالشی کردِن 
هويِّت اســالمِی انقالِب اسالمی در َســر نمی پروراند و چیزی فروتر از اين، او 
را راضی نمی ســازد: غرب، تا شما را از »هويِّت اسالمی« تان بیرون نبرد، آرام 
نخواهد نشســت.3 از اين مواضع، دو نکته ی مهم اســتنباط می شود. نخست 

1. همان، ص 326.

2. همان، ص 328.

3. همان، ص 328.
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اين که »محّل نزاِع« انقالِب اســالمی با نظاِم استکبار، »اسالِم ناِب محّمدی« 
اســت، نه امورِ ديگر که فرعی و حاشیه ای هستند. اين اسالم است که غضب 
و دشمنِی نظاِم استکبار را بر ضّد انقالِب اسالمی برانگیخته و آنها را وا داشته 
تا بکوشــند اين انقالِب عظیم را ســاقط گردانند. بنابراين، هرگز نبايد تصّور 
کرد که نظاِم اســتکبار، هويِّت اسالمِی ما را برخواهد تابید يا اعتراضی به اين 
هويّت ندارد. ديگر اين که شــکاف و منازعه ی میاِن انقالِب اســالمی و نظاِم 
استکبار، ناشی از »سوءتفاهم« يا »بی اعتمادی« نیست، بلکه اين کشمکش از 
»اقتضائات و داللت های هويّتی« دو طرف برمی خیزد و از اين رو، با »مذاکره« 

و »اعتمادسازی« برطرف نخواهد شد.
از طرِف ديگر، امام خمینی به مسئوالِن نظاِم اسالمی امر می کند که برقرارِی 
يا قطِع »ارتباط« با نظاِم اســتکبار، نبايد ما را »خرسند« يا »نگران« سازد، و 
اين بدان معنی اســت که برای نظاِم استکبار، کمترين ارزشی قائل نیستیم و 
»قهر« و »مِهر« آنها نمی تواند تأثیری بر جهت گیری و راهبرِد انقالِب اسالمی 
بگذارد. جالــب اين که امام خمینی تأکید می کند کــه نه تنها در مقابِل اين 
دشــمِن خدعه گر و فريب کار، بايد »بصیــر« و »بیدار« بود و از وی »غفلت« 
نکرد، بلکه نبايد او را به حاِل خود رها کرد و از »مبارزه« و »اعتراض« دست 
کشــید تا آنها از تهديدهايی که انقالِب اسالمی برای شــان به ارمغان آورده 
است، آسوده خاطر شوند؛ چراکه در اين صورت، آنها انقالب را با حجِم بیشتری 
از فشــار و دشــمنی ورزی و حیله گری مواجه خواهند کرد: »نه از ارتباط با 
متجاوزان، خشنود شويد و نه از قطِع ارتباط با آنان، رنجور. همیشه با بصیرت 
و با چشــمانی باز، به دشمنان خیره شويد و آنان را آرام نگذاريد که اگر آرام 
گذاريــد، لحظه ای آرام تان نمی گذارند.«1 پُرواضح اســت که اين نوع نگاه به 
نظاِم استکبار که داللِت مستقیم و شفاف بر عدِم »سازش« و »میانه روی« و 
»تسلیم« دارد، با »تنش ُزدايی« و »آشتی« با نظاِم استکبار، همخوانی ندارد، 

1. همان، ص 328- 329.



رواوف ایهیرانقالبیااند: ایانقالب؞229 چهاردقنقاایو تللو

بلکه به صورِت کامل در نقطــه ی مقابل آن قرار دارد. توصیه ی امام خمینی، 
معطوف به »همکاری« و »همراهی« با نظاِم اســتکبار نیســت، و همچنین 
ايشــان اســتدالل نمی کند که چون از ناحیه ی تقابل و کشــمکش با نظاِم 
اســتکبار، »هزينه های فراوان« پرداخته يــا خواهیم پرداخت، بايد »مبارزه« 
و »انقالبی گری« را رها کنیم و راهِ »تعامل«  »ســازش« و »میانه روی« را در 
پیش گیريم. ايشــان تا ماه های پايانِی حیاتش، مسئوالِن نظاِم اسالمی را به 
استمرارِ انقالبی گری در مواجهه با نظاِم استکبار دعوت کرد و از »مذاکره« و 

»سازش« با مظهِر اَتّم آن، يعنی اياالِت متحده ی امريکا، سخن نگفت.
پس به طورِ خالصه بايد گفت: آمريکا از »اسالم« و »انقالِب اسالمی«، سیلی 
خورده اســت، و از آنها، »کینه« در دل دارد؛ چون در ايران، »همه کاره« بود، 
اما اســالم و انقالِب اسالمی، دســِت او را کوتاه کرد. »نِق زن ها« می گويند از 
آمريکا »بدگويی« نکنید تا با شــما »دشمن« نشود، در حالی که دشمنِی او، 
فقط به خاطِر »بدگويی« و »گفتِن مرگ بر آمريکا« نیســت، بلکه او از »اصِل 
انقــالب و حرکِت عظیِم ملِّت ايران«، کینه در دل دارد.1 از اين رو، اعتراض و 
انتقاِد کسانی که ايشان را به »دشمن تراشی« و »تنش زايی« متهم، و »ادبّیاِت 
انقالبِی« ايشــان را مالمت می کنند، وارد نیســت و نمی توان قبول کرد که 
در صورِت »تغییِر ادبّیاِت« ناشــی از »سازش جويِی زبانی« و »محافظه کارِی 
گفتاری«، دشمنی های امريکا با ما پايان يابد و امريکا بر اساِس منافِع دوجانبه 
و عادالنه، مناســباِت خــود را با ما بازتعريف کند. خالصــه اين که، امريکا از 
»اصِل انقــالب«، کینه دارد، نه از »ادبّیاِت صريِح مــا«. به اين ترتیب، نظاِم 
جمهورِی اســالمی، »دولِت مقاومت« است، و دولِت مقاومت يعنی »تسلیِم 
زورگويی نشــدن«.2 اين نگاهِ صريح و شــفاف را با نگاهِ تکنوکرات ها مقايسه 
کنید که به تســلیم و وادادگی و انفعال دعوت می کنند، و حّتی امام خمینی 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ نیروهای بسیجی؛ 12 مهر 1397.
2. همو؛ در دانشگاهِ امام حسین؛ 20 ارديبهشت 1396.
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را نیز مصادره به مطلوب می کنند و شــخصّیِت انقالبِی ايشان را به نفِع منطِق 
عمل گرايی و میانه روی تحريف می نمايند: »با لحِن تند به جايي نمي رســیم؛ 
واهلل جز اعتــدال، راهِ ديگري وجود ندارد. امام خمیني هم با اعتدال، انقالب 

را پیروز کرد.«1

4- دوگانه ی روایِی آرمان گرایی/ واقع گرایی
گفته شــده آنچه که تمايز بخِش اعتدال گرايی از غیِر آن اســت، ابتناء آن بر 
»واقع گرايی« اســت و واقع گرايی، در نقطه ی مقابِل »آرمان گرايی« قرار دارد. 
بر اين پايه، در دوره ی پیش از اســتقرارِ نیروهای اعتدال گرا، قدرت در اختیارِ 
کسانی بود که به واقعّیت های داخلی و جهانی، بی اعتنا بودند و نمی توانستند 
فارغ از آرمان پردازی، به واقعّیت ها بنگرند و خواســته ها و برنامه های خود را 
با واقعّیت ها مطابق ســازند، اما از پِی اين وضع، اعتدال گرايان به قدرت دست 
يافتنــد که در میاِن دوگانه ی »واقعّیت/ آرمان«، جانِب واقعّیت را می گیرند و 
اگر هم بنا به مالحظه ای، درباره ی آرمان ها انديشه کنند، آنها را در چارچوِب 
واقعّیت هــا طلــب می کنند. همین تحلیــل را می توان با ادبّیــاِت مفهومِی 
»رئالیسم/ ايده آلیسم« نیز بیان کرد: به لحاِظ محتوايی، اعتدال گرايی از چند 
ويژگی برخوردار است که مهم ترين آن ها واقع بینی است؛ يعنی تصمیم گیری 
بر اســاِس واقعّیت های داخلی و بین المللی. شــايد واژه ی اعتدال گرايی برای 
فاصله گرفتن از دوراِن گذشته انتخاب شده است؛ زيرا رويکردهای گذشته ی 
ما، تا حّد زيادی، بر اساِس ايده آلیسم بنا شده بود، به اين ترتیب که تعريِف ما 

از جهان با واقعّیت های بیرونی، کمتر تطابق داشت.2
اگرچه واقع بینی، تعبیِر نیکو و موّجهی است، اما تلّقی خاِص اعتدال گرايان از 
آن، محّل اشکال است. نیروهای اعتدال گرا، واقعّیت ها را در واقعّیت های منفی 

1. حسن روحانی؛ »در ديدارِ اصحاِب رسانه«؛ روزنامه ی شرق؛ شماره ی 2889؛ 27 خرداد 1396، ص 6.
2. محمود ســريع القلم؛ »چاره ای جز اعتدال گرايی نداريم«؛ روزنامه ی ايران؛ ويژه نامه ی نوروزِی ســاِل 

1393، ص 22.
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و نامطلوب خالصه می کنند، به طوری که غرِض آنها از واقع بینی، »سیاه نمايی« 
و »منفی بافی« اســت. آنهــا »ظرفّیت ها« و »مقــدورات« را نمی بینند و بر 
طبِل »نشــدن« و »نتوانســتن« می کوبند، اما زيرکانه بر اين رويکرِد خود، 
نام »واقع بینی« می نهند، حال آن کــه واقع بینی به معنِی ديدِن »قّوت ها« و 
»ضعف ها« در کنارِ يکديگر است. نیروهای اعتدال گرا برای اين که »وابستگی 
به غرب« را موّجه ســازند و اســتعدادها و امکاناِت وطنی و بومی را سرکوب 
کننــد، واقعّیت های مثبت و مطلــوب را نمی بینند، يا آنها را اندک و کوچک 
می پندارند. بنابراين، واقع بینی در انديشــه ی آنها عبارت است از اين که »ما 
نمی توانیم« و از »ظرفّیــت« و »بضاعِت« الزم برای تغییر دادِن واقعّیت های 
نامطلوب برخوردار نیستیم، از اين رو، بايد نظِم جهانِی غرب َمدار را همان گونه 
که هست، بپذيريم و تصّور نکنیم که می توانیم در برابِر تحمیالت و اقتضائاِت 

آن، مقاومت نمايیم و راهِ متفاوتی در پیش گیريم.
تحلیل گراِن حامِی نیروهای اعتدال گرا، از مقاماِت نظاِم جمهورِی  اسالمِی ايران 
انتقاد می کنند که يا از واقعّیت های داخلی و جهانی غافل هستند يا مواضع و 
تلّقی های شان را با واقعّیت ها هماهنگ نمی سازند: »بسیاری ]از مقاماِت سیاسی 
در ايران[ حاضر نیســتند ديدگاه های شــان را با واقعّیتِ  بین المللی و داخل، 
منطبق کنند.«1 در چارچوِب واژگاِن اينان، می توان گفت مقاماِت سیاســِی 
ايران، »ايده آلیست« هستند؛ يعنی در داِم »آرمان ها«يی گرفتار هستند که از 
»واقعّیت ها« حکايت نمی کنند. وقتی »واقعّیت« به راهی می رود و »آرمان« 
به راهی ديگر، روشــن اســت که بايد واقعّیت را ترجیح داد و اصیل شمرد و 
بــه آرمان اجازه نداد تا از حصار و حريِم واقعّیت، پا فراتر نهد؛ هر آنچه که با 
واقعّیت مطابق نباشــد، »خیال« است و اين که »خیال بافی«، »آرمان گرايی« 
خوانده شود، چیزی را تغییر نمی دهد. از جمله ريشه های شکل گیرِی چنین 
وضعّیتی، حاکمّیت يافتِن انديشه های منقضی شده بر ذهنّیت هاست: »تلّقی 

1. همان، ص 24.
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ما از جهان، تلّقی قديمی و متعلّق به نیم قرِن گذشته است. بعضی ها در کشورِ 
ما، نزديک به سی سال است که کتاب های جديد نخوانده اند و جهان را رصد 
نکرده اند.«1 به بیاِن ديگــر، واقعّیت های کنونی با واقعّیت های چندين دهه ی 
پیش، تفــاوت دارند و نمی توان از منظرهــا و زاويه های قديمی، به تحّوالِت 
نو نگريســت و آن ها را به درستی فهمید. انديشه های دهه های چهل و پنجاهِ 
شمسی، ديگر امروز کارآمد و معرِِّف واقعّیت های کنونی نیستند، اما نسلی از 
انقالب که بــه آن دوره ی تاريخی، تعلِّق خاطر دارد و با تحّوالِت زمانه پیش 
نیامده ، اصرار دارد که همچنان در همان فضا به َســر بَرد و مواجهه ی خود را با 

واقعّیت ها، در چنین چارچوِب تاريخ گذشته ای صورت بندی کند. 
از چنین گذشــته ای بايد به سرعت عبور کرد و مفروضاِت آن را به فراموشی 
ســپرد و دوراِن تازه ای را آغاز کرد: »تقابل با دنیا نمي تواند راهِ موفّقي باشد؛ 
راهِ ]موفّق[، تعامِل ســازنده با دنیاست. ]...[ با دنیا مي خواهیم حرف بزنیم.«2 
و از جمله رفتارهای تقابلی و چالشــِی ما با دنیا که حاصِل انقالب است، َسر 
دادِن شعارهای سلبی و نفیی است که بايد به طورِ کلّی از فرهنِگ سیاسِی ما 
حذف شــود: »ما دل مان مي خواهد براي همه، شعارِ زنده باد باشد. إن شاءاهلل 
روزي، ]واژه ی[ مرگ از همه ی شــعارها جمع شــود.«3 در حقیقت، عّده ای  
اين انديشــه را در جامعه رواج می دهند که مشکالت و تنش های ما با اياالِت 
متحده ی آمريکا - که او را مهم ترين دشمِن خود می دانستیم - با »مذاکره«، 
حلّ شدنی است، و اين امر نشــانه ی آن است که ما از ابتدا »اشتباه« کرديم 
که راهِ دشــمنی با آمريــکا را در پیش گرفتیم4 و دامنــه ی اين خطا، حّتی 

1. همان، ص 23.
2. حســن روحانی؛ در مراســمِ تجلیل از اعضای هیأِت علمی نمونه ی کشــوری؛ پايگاهِ اطالع رسانی 

رياست جمهوری؛ شناسه ی خبر: 77225، 14 ارديبهشت 1393.
3. همو؛ در همايِش تجلیل از فعّاالِن ســتادهای انتخاباتی؛ روزنامه ی شرق؛ شماره ی 2873 ، 4 خرداد 

1396، ص 2.
4. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ مربّیان و مسئوالِن حلقه ی صالحیِن بسیج؛ پايگاهِ اطالع رسانی 
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امــام خمینی را نیز دربَرمی گیرد، بلکه بايد گفت متهِم اصلی، خود ايشــان 
بــود که از آغاز، مســیِر تنش و تقابل و اصطــکاک را در پیش گرفت و ما را 
با غرب، دســت به گريبان کرد و موجب گرديد که فرصت های دســتیابی به 
توسعه ی اقتصادی را به سبِب منازعاِت ايدئولوژيک با جهان و بلندپروازی های 
پیامبرانه ی فراملّی، بســوزانیم. به عبارِت ديگــر، جرياِن فکری و فرهنگِی در 
کشــور به سمت وســويی هدايت می شــود که چنین به مردم القاء کنند که 
اگر امام خمینی، مســیِر مذاکره با امريــکا را درپیش گرفته بود، ما متحّمِل 
هزينه های ماّدی و انســانِی فراوان نمی  شــديم.1 البتــه نبايد غفلت کرد که 
»شــايد عّده ای به زبان، چیِز ديگري بگويند، اما تَه دل شان، اعتقاد به آمريکا 
باشد.«2 به عبارِت ديگر، مســأله اين است که اظهارِ نفّرت و انزجار نسبت به 
دولت های غربی، تنش زا و مخّرب است و هم روابِط بین المللی ما را مخدوش 
و متزلزل می ســازد، هم امکاِن تحصیِل منافِع اقتصادی از ناحیه ی اين قبیِل 
ارتباطات را از میان می بَرد. بنابراين، بايد »تنش ها و تضادهای ايدئولوژيک« 
را از »مناســباِت خارجی« بیرون راند تا بتوان ســهمی از »منافِع اقتصادِی« 
برخاسته از فضای جهانی را به خود اختصاص داد: مسأله اين است که اولويّت 
با »قدرِت ملّی« اســت يا »ثروِت ملّی«؟ به بیاِن ديگر، آيا می خواهیم فضای 
ايران در روابِط بین الملل، همچنان »فضای امنیتی« باشــد، يا می خواهیم از 
فضای امنیتی عبور کنیم و به »فضای سیاسی« و سپس »فضای اقتصادی« 
برسیم؟! اگر در زمینه ی »سرمايه گذارِی خارجی« با مشکل مواجهیم، به اين 
دلیل است که جهان، فضای کشورِ ما را امنیتی می بیند و از اين رو، مخاطره ی 
ســرمايه گذاری را در آن، زياد می داند. بر اين اســاس، ما به ســبِب تکیه بر 
چنین راهبردی، همواره هزينه ی بســیار بااليــی از لحاِظ اقتصادی پرداخت 

آثار، 18 آذر 1395.
1. همو؛ در ديدارِ جمعی از اعضای حزِب مؤتلفه ی اسالمی؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 22 اسفند 1395.

2. همو؛ در ديدارِ مديراِن ارشدِ ناجا؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 25 تیر 1396.
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می کنیم.1 »قدرِت ملّی« از »وضِع سیاسی و ايدئولوژيک« حکايت می کند و 
»ثــروِت ملّی« از »وضِع اقتصادی«. ما تاکنوِن جانِب قدرِت ملّی را گرفته ايم 
و ثــروِت ملّی را فدای مقاصد و ضرورت های آن کرده ايم، اما از اين پس، بايد 
معادلــه را به نفِع ثروِت ملّی دگرگون کنیم و بکوشــیم فارغ از جنجال ها و 
ماجراجويی هايی که روابِط خارجِی ما را تخريب می کنند، در پِی افزايش دادن 
به ثروِت ملِّی خويش باشــیم. »توسعه ی اقتصادی« هنگامی پديد می آيد که 
»رونِق اقتصادی« برقرار باشد، و رونِق اقتصادی نیز وابسته به »سرمايه گذارِی 
خارجی« است و سرمايه گذارِی خارجی آن گاه صورت می گیرد که »تنش ها و 
تضادهای ايدئولوژيک و سیاسی«، از روابِط ما با دولت های غربی زدوده شوند. 
در غیــِر اين صورت، هرگز در »انزوا« و با وجوِد »ُگسســته بودن از جهان« و 
»خودبسندگی به ناِم استقالل«، به توسعه ی اقتصادی دست نخواهیم يافت. 
اگر »توسعه ی اقتصادی« برای ما اصالت دارد، بايد مانِع »ارزش های انقالبی« 

را از سِر راهِ آن برداريم و در شرايِط مسلِّط جهانی، هضم شويم.
بايــد باورهای مان را مرور کنیم و ببینیم آيا »دين« در نظِر ما اصالت دارد يا 
»اقتصــاد«؟! امام خمینی همواره تأکید می کــرد که ما برای اقتصاد، قیام 
نکرديم، بلکه حّتی عدالت نیز، هدِف نهايِی ما نیســت، چراکه هیچ امری در 
عرِض رواِج ديِن خدا در عالَم قرار نمی گیرد. اين تلّقی با ادعای برخِی مسئوالن 
کــه هدِف خود را به رفِع تحريم ها و ايجــاِد رونِق اقتصادی منحصر کرده اند 
و نبايد نســبت به آخرِت مردم، دغدغه داشــت، سازگار نیست. اگر هزينه ی 
برداشــته شــدِن تحريم ها و دســتیابی به رونِق اقتصادی، تضعیف گرديدِن 
ارزش های اسالمی باشد، اين پرســش مطرح می شود که  پس اصِل انقالب، 
برای چه هدفی صورت گرفت؟!2 چنین راهبردی با ماهّیِت انقالِب اســالمی 

1. حسن روحانی؛ »ثروِت ملّی يا قدرِت ملّی؟!«؛ فصلنامه ی راهبرد؛ شماره ی سی و نه؛ بهار 1385، ص 10.
2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ مربّیان و مسئوالِن حلقه ی صالحیِن بسیج؛ پايگاهِ اطالع رسانی 

آثار، 18 آذر 1395.
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مطابقت ندارد؛ چراکه در میاِن مقاصِد متنّوِع انقالب، مقصِد اَعلی نه ماّديّات، 
بلکه معنويّات بود: »مقصِد اَعلی«  در نهضت عبارت از اين است که »حکومِت 
عدِل اسالمی« حاصل شود.1 به بیاِن صريح تر، راهبرِد کلِّی نیروهای اعتدال گرا 
نشان می دهد که آنها از زاويه ی ماّدی گرِی اخالقی، مسأله ها را فهم و تحلیل 
می کنند؛ به اين معنی که برای زندگِی ماّدی نسبت به زندگِی معنوی، اصالت 
قائل هستند و حاضرند برای تمّتِع دنیايی و ماّدِی هر چه بیشتر، وجوه و شعائِر 
ارزشِی انقالب را کم رنگ و رقیق  کنند تا شايد دولت های غربی به رحم آيند 

و مساعدت کنند.2
برخالِف ايــن نظر، ما بر اين باوريم که تمّدِن غــرب، با وجوِد اين که مدعِی 
»توسعه يافتگی« اســت، اما نه تنها »حرکِت تکاملی« نداشــته، بلکه انساِن 
غربــی را دچارِ »انحطاط« و »حیوانّیت« کرده اســت. دولت های غربی، خود 
را »پیشــرفته« و جوامِع ديگر را »عقب مانده« می انگارند، در حالی که مالِک 
»پیشرفت« و »پسرفت« در نوِع انسان، »تکامِل معنوی و روحِی خوِد انسان« 
است، نه »پیچیده تر شدِن جهاِت ماّدی و ابزارِی زندگی اش«. چنان که انسان 
در »جهاِت ماّدی« پیشــرفت کند، اما در »جهاِت معنوی«، پســرفت نمايد، 
در واقع، پیشــرفت نکرده است، چون مالک و مبنای »انسانّیِت« انسان، بُعِد 
»الهی« و »ملکوتِی« وجود و زندگی اش اســت، به طوری که اگر انسان در اين 
زمینه، ســیِر تکاملی را تجربه کند، می توان گفت که پیشرفت کرده و اعتالء 
و ترقّی يافته اســت. در غیِر اين صــورت، خالصه و منحصر کردِن زندگی در 
اليه های ماّدی و حیوانی، انسان را حّتی از بَهايم نیز، حقیر و پَست تر می کند. 
البته اين ُحکم، خاِص مغرب زمین نیســت، بلکه جريان های ســکوالرِ وطنی 
د و ايجاِد »دولِت توســعه گرا« يا »دولِت  که غايِت آمال شــان، وصول به تجدُّ
توســعه گرای دموکراتیک« است، چنین ُحکمی دارند. از اين رو، روشن است 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 5، ص 24.
2. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ در ديدارِ مديراِن ارشدِ ناجا؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 25 تیر 1396.
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که اگر اينان به قدرت دســت يابند و زماِم سیاست را در دست گیرند، نه تنها 
خود را، بلکه جامعه را به ســوی »جهّنم« ســوق خواهند داد؛ زيرا انســان را 
از معنويّــات و ذّکِر خدای متعال، دور می ســازند و دغدغه ی ماّديّات و لذايِذ 
حیوانی را بر او مسلّط می گردانند، حال آن که نخستین و مهم ترين وظیفه ی 
دولِت اسالمی، حفِظ دين است، و بعد از آن، نوبت به وظايِف ناظر به مسائِل 
ديگر مي رســد. البته در اينجا منظور از تقّدم، اهمّیِت يکی نسبت به ديگری 

است و به اصطالح، سخن درباره ی تقّدِم ُرتبي است، نه زماني.1
ايــن نوع نــگاه، از همان تلّقی سکوالريســتِی نیروهــای اعتدال گرا از دين 
برمی خیزد که مســئولّیِت خود را در دســتیابی به ترقّــِی ماّدی و اقتصادی 
خالصه می کنند و ارزش ها را از حوزه ی وظايِف خويش، بیرون می شمارند: از 
نظِر آنها، اسالم همان نماز و روزه است، و مسئوالن نیز نبايد دغدغه ی آخرِت 
مردم را داشــته باشــند، بلکه تنها بايد به فکِر دستیابِی به توسعه باشند، آن 
هم به ســبک و روشي که آمريکا مي گويد.2 چنین راهبردی، با اساِس »تفّکِر 
توحیدی و الهی«، ناسازگار است. موحِد حقیقی کسی است که از عمِق جاِن 
خويش، معتقد و مؤمن به ربوبّیِت خدای متعال اســت و در راهِ اين اعتقاد و 
ايمان، استقامت می ورزد و اجازه نمی دهد مصائب و تنگناها، او را به غیِر خدا 
متوّجه گردانند. از طرِف ديگر، ســه دهه پیش و در زمانی که کسانی مدعی 
بودند »شــعارهای تنِد« نیروهای انقالبی، غرب را در مقابِل ما قرار داده و ما 
دچارِ »انزوا« شــده ايم و اکنون بايد مســیِر »واقع گرايی« را در پیش گیريم، 
امام خمینی تصريح کرد که علِّت رويارويِی غرب با ما، »دشــمنی ديرينه اش 
با اسالم« اســت و ما هر طور که رفتار کنیم، غرب به حقوق و حیثّیِت ملِّت 
ما احترام نخواهد نهاد: آنان کــه اين گونه تحلیل می کنند که بايد در اصول 
و ديپلماســِی خود، »تجديدنظر« نمايیم، و معتقدند که »شعارهای تند« يا 

1. همو؛ بزرگ ترين فريضه، ص 145.
2. همو؛ در ديدارِ روحانیان؛ پايگاهِ اطالع رسانی آثار، 19 مرداد 1396.
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»جنگ«، سبِب »بدبینِی غرب نسبت به ما« و »انزوای ما« شده است، و اگر 
ما »واقع گرايانه« عمل کنیم، آنان احتراِم متقابل به ما می گذارند؛ تأّمل کنند 
که اين توطئه، يک نمونه است که خدا می خواست انتشارِ کتاِب کفرآمیِز آياِت 
شیطانی در اين زمان اتّفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربريّت، چهره ی 
واقعِی خود را در »دشــمنِی ديرينه اش با اسالم«، بَرمال سازد.1 اين که تصّور 
کنیم با عقب نشــینی از ارزش های بنیادی مان، غرب از مواجهه ی خصمانه ی 
خويش، دست خواهید کشید و به ما احترام خواهد نهاد و ما را به عنواِن يک 
قدرِت اسالمی به رسمّیت خواهد شناخت، باطل و خالِف واقع است. واقعّیت 
اين است که قرار گرفتن در چنین مسیری، به معنِی انتخاِب زندگِی ذلیالنه 
در ســايه ی غرب اســت و اين رفتار، حّتی اندکی از حجِم زياده خواهی ها و 

زورگويی های آن را تقلیل نخواهد داد.
نکته ی ديگر اين که ايدئولوژِی انقالبی، پیش بَرنده بوده اســت، نه بازدارنده، 
چنان که امام خمینی تصريح می کند انقالِب اسالمی، انقالبی کامیاب و سرافراز 
است، نه شکست خورده و شرمنده: انقالِب اسالمِی ايران در »اکثِر« اهداف و 
زمینه ها، »موفّق« بوده است و به يارِی خداونِد بزرگ، در هیچ زمینه ای مغلوب 
و شکســت خورده نیســتیم؛ حّتی در جنگ، پیروزی از آِن ملّت ما گرديد و 
دشمنان در تحمیِل آن همه خسارات، چیزی به دست نیاوردند.2 و بديهی ست 
د زده که مبتنی بر طاغوتی گری اســت، آرمان های انقالب  که در جهاِن تجدُّ
جز از طريِق »مبارزه« و »نزاع« و »مقاومت« به دســت نمی آيد؛ چون تحقِق 
اين آرمان ها، غرب را تهديد می کند و ســلطه طلبی ها و زياده خواهی هايش را 
به زنجیر می ِکشــد. پس حرکِت در مســیِر انقالب، »بی خطر« و »هموار« و 
»بی هزينه« نیســت، بلکه به دلیِل مخالفت ها و سنگ اندازی ها و خباثت های 
د، بايد پرداخِت »بهای بسیار گران« را پذيرفت: مردم بايد بدانند  جرياِن تجدُّ

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 291.
2. همان، ص 283.
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که اگر بخواهند »مستقل« از هر قدرت و ابرقدرتی، روی پای خويش بايستند، 
بايد »بهای بســیار گراِن« اســتقالل و آزادی را بپردازند؛ چنان که تجربه ی 
انقالِب اســالمی در ايران، با خون بهای هزاران شهید و مجروح و هزاران گونه 
تهديد و فشــارِ اقتصادی و جانی به  دست آمده است.1 از اين رو، بايد مقاومت 
کرد و تاب آورد و از معارضه جويی ها و تهديدپراکنی ها نهراسید، بلکه هماننِد 
گذشته که با تکیه بر نصرِت الهی، شجاعانه گام برداشتیم، اکنون نیز قاطعانه 
و مصّمــم، آرمان های انقالب را بجويیم و از نیمــه ی راه بازنگرديم. هر چند 
مســیری که تاکنون در آن گام نهاديم، هرگز هموار و آســان نبوده، و کسی 
نیز با ما همراهی نکرده، اما طعِم انجاِم »وظیفه«، کاِم ما را شــیرين کرده و 
از نگرانی ها و دلهره های ناشــی از محاسبات و معادالِت ماّدِی محض، رهانده 
اســت: همان گونه که در »تنهايــی« و »غربت« و »بــدوِن کمک و رضايِت 
احدی از کشــورها و سازمان ها و تشــکیالِت جهانی«، انقالب را به پیروزی 
رســانديم، و همان گونه که در جنگ نیز مظلومانه تــر از انقالب جنگیديم و 
»بدوِن کمِک حّتی يک کشورِ خارجی«، متجاوزان را شکست داديم، به ياری 
خدا، باقیمانده ی راهِ پُر نشیب و فراز را با اتکای به خدا، »تنها« خواهیم پیمود 
و به »وظیفه ی خويش«، عمل خواهیم کرد؛ يا دســِت يکديگر را در شــادِی 
»پیروزِی جهاِن اسالم در کّل گیتی« می فشاريم، يا همه به »حیاِت ابدی« و 
»شهادت« روی می آوريم و از »مرِگ شرافتمندانه« استقبال می کنیم، ولی در 

هر حال، پیروزی و موفّقّیت با ما است.2
از منظری ديگر، ارتباِط مهار نشده و غیِر منضبط با غرب، استقالِل فرهنگِی ما 
را تهديد خواهد کرد؛ زيرا مرزهای ما را نسبت به اغیارِ فرهنگی و جهان های 
فرهنگِی بیگانه، سســت خواهد کرد و هويِّت مســتقل و متمايِز ما را خواهد 

1. همان؛ ج 20، ص 324.
2. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 20، ص 326-325.
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زدود: وظیفه ی »مرزبندِی صريح با جبهه ی دشمن«، از جمله وظايِف دولِت 
اسالمی است؛ چنان که آيه ی شريفه می فرمايد: 

ِة  ِباْلََودَّ ِإَلْيِ  ُتْلُقوَن  َأْوِلَیاء  ُکْ  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ ُذوا  خِ َتتَّ اَل  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ ا  َ َأيُّ َیا 
ُكْ  َربِّ  ِ ِباللَّ ُتْؤِمُنوا  َأن  اُکْ  َوِإیَّ ُسوَل  الرَّ ِرُجوَن  ُيخْ ْلَحقِّ  َن ا مِّ َجاءُک  ا  ِبَ َكَفُروا  َوَقْد 

ِة  ِباْلََودَّ ِإَلْيِ  وَن  تُِسرُّ َمْرَضاِتي  َواْبِتَغاء  َسِبیِلي  ِف  ِجَهاًدا  َخَرْجُتْ  ُكنُتْ  ِإن 
ِبیِل  السَّ َسَواء  َضلَّ  َفَقْد  ِمنُکْم  َيْفَعْلُه  َوَمن  َأْعَلنُتْ  َوَما  َأْخَفْیُتْ  ا  ِبَ َأْعَلُ  َوَأَنا 

َوَأْلِسَنَتُ   ْ َأْیِدَيُ ِإَلْیُکْم  ُسُطوا  َوَيْ َأْعَداء  َلُکْم  َیُکوُنا  َیْثَقُفوُکْ  ِإن 
اْلِقَیاَمِة  َم  َيْ َأْواَلُدُکْ  َواَل  َأْرَحاُمُكْ  َتنَفَعُكْ  َلن  َتْکُفُروَن  َلْو  وا  َوَودُّ وِء  ِبالسُّ

ِف  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  َلُکْم  اَکَنْت  َقْد  َبِصرٌی  َتْعَمُلوَن  ا  ِبَ  ُ َواللَّ َنُکْم  َبْ َيْفِصُل 
ِمن  َتْعُبُدوَن  ا  َوِمَّ ِمنُکْم  ُبَرءاؤا  ا  ِإنَّ ْم  ِلَقْوِمِ َقاُلوا  ِإْذ  َمَعُه  ِذیَن  َوالَّ ِإْبَراِهمَي 

ُتْؤِمُنوا  َحتَّ  َأَبًدا  َواْلَبْغَضاء  اْلَعَداَوُة  َنُکُم  َوَبْ َنَنا  َبْ َوَبَدا  ِبُكْ  َكَفْرَنا   ِ اللَّ ُدوِن 
 1 َوْحهَدُ  ِ ِباللَّ

ای کسانی که ايمان آورده ايد! دشمِن من و دشمِن خودتان را 
به دوستی برمگیريد، ]به طوری[که با آنها، اظهارِ دوستی کنید، 

و حال آن که به قطع، به آن حقیقت که برای شما آمده است، 
کافرند، ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از مکّه[ بیرون می کنند، 

]به اين بهانه[ که ]چرا[ به خدا، پروردگارتان، ايمان آورده ايد! 
اگر برای جهاد در راهِ من و طلِب خشنودِی من بیرون آمده ايد، 

]شما[ پنهانی با آنان، رابطة دوستی برقرار می کنید؟! در حالی که 
من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نموديد، داناترم. و هر 
کس از شما چنین کند، به قطع از راهِ درست، منحرف گرديده 
است. اگر بر شما دست  يابند، دشمِن شما باشند و بر شما، به 

بدی دست و زبان بگشايند و آرزو دارند که کافر شويد. روزِ 
قیامت، نه خويشاِن شما و نه فرزندان تان، هرگز به شما سود 

1 . ممتحنه: 4-1.
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نمی رسانند، ]خدا[ میان تان فیصله می دهد و خدا به آنچه انجام 
می دهید، بیناست. به قطع، برای شما در ]پیروی از[ ابراهیم و 
کسانی که با اويند، سرمشقی نیکوست؛ آن گاه که به قومِ خود 
گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید، بیزاريم، به 

شما کفر می ورزيم و میاِن ما و شما، دشمنی و کینة همیشگی، 
پديدار شده، تا وقتی که فقط به خدا ايمان آوريد!

البته مرزبندی با بیگانگان به معنای اين نیســت که مــا رابطه مان را با آنها 
»قطــع« بکنیم؛ بلکه به اين معنی اســت که مراقب باشــیم مرزهای مان با 
ديگران »مخلوط« نشود، مثِل مرزِ جغرافیايی که بر اساِس آن، هر رفت وآمدی 
»منضبط« خواهد بود. در »مرزهای عقیدتی« هم همین   طور است. »استقالل«، 
به منزله ی »مرز« اســت؛ اين کسانی که ســعی می کنند اهمّیِت »استقالل« 
را به عنواِن »گريزناپذيرِی جهانی شــدن« و »ضرورِت حّل شــدن در آن« و 
»منطبق شدن با معیارهای جامعه ی جهانی«، از بین ببرند يا کم رنگ کنند، 

هیچ خدمتی نمی کنند.1
افزون بر اين و گذشــته از حساســّیت ها و مالحظــاِت اعتقادی و فرهنگی، 
ســازگاری و مدارا با اياالِت متحده ی آمريکا، نه تنها ِگرهی نخواهد گشــود، 
بلکه ما را دچارِ بحران و فروبستگی خواهد کرد: »سازش با آمريکا«، مشکالِت 
»اقتصادی« و »سیاســی« و »امنّیتی« و »اخالقــی« را »به  هیچ  وجه«، حّل 

نمی کند، بلکه آنها را بدتر خواهد کرد.2
البته ناگفته نماند آنچه که در اين تحلیل از آن به عنواِن »جهان« ياد می شود، 
چیزی جز »غرب« نیست؛ »جهان« و »نهادهای جهانی« و »فرهنِگ جهانی«، 
همگی در »غــرب« منحصر شــده اند. دولت های غربی، تماِم ســازمان هی 
بین المللِی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی را در اختیارِ خود گرفته اند، 
به طوری که خروجی های اين ســازمان ها، در نهايت چیزی می شود که منافِع 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛  15 اسفند 1392.
2. همو؛ در ديدارِ دانش آموزان و دانشجويان؛ 12 آبان 1395.
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همین دولت ها را منعکس می کند. آنها زيرکانه و خودخواهانه، تنها منافِع خود 
را دنبال می کنند و هر آنچه که مطابق با منافع شان باشد، به دروغ، مطالبه ی 
»جامعه ی جهانی« می نامند. در واقع، »جامعه ی جهانی« فريبی بیش نیست؛ 
چون هیچ »اجماع« و »اتّفاق نظر«ی در میان نیســت، مگر منافِع مشــترِک 
چند دولِت غربی، و بیش از همه ی آنها اياالِت متحده ی امريکا. به اين ترتیب، 
اصطالِح »جامعه ی جهانی« هموارکننده ی خِط منفعت طلبی و ســلطه گرِی 
قدرت های غربی اســت. آن  گاه که امری به عنواِن خواسته ی جامعه ی جهانی 
معرفی شــود، روشن است که طرِف مقابل، مجبور به تمکین و تسلیم است، 
حال آن که چند قدرِت غربی، از ضعف يا ترِس دولت های ديگر بهره می بَرند و 
خواسته های زياده طلبانه ی خود را به همگان تعمیم می دهند. برخالِف تصّورِ 
خام انديشانه ای که از آن سخن رفت، نهادهای بین المللی به سويی می روند که 
»منافِع غرب«، هر چه بیشتر تثبیت شود و سايِر دولت ها و ملّت ها، همچنان 
محروم و در حاشیه بمانند و چاره ای جز هم نوايی و دنباله روی نداشته باشند. 
اما درباره ی مفهوِم اعتدال نیز گفتنی های ابطال گِر مهمی در میان اســت که 
بايــد هر چند به اجمــال، آنها را بیان کرد. اصِل نظريــه ی اعتدال، از جهاِت 
مختلف، مخدوش و ناصواب است و به اين مناسبت، بايد درباره ی آن توضیح 
داد.1 دربــاره ی تعريِف اصطالِح اعتدال بايد گفت، ســه حالت در نظر گرفته 
مي شود؛ يکي نقطه اي که حالِت »افراط« است، و در مقابِل آن، نقطة »تفريط« 
قرار دارد، و حالِت وسط هم، حالِت »اعتدال« خوانده می شود. اصطالِح مشابِه 
اصطالِح اعتدال، اصطالِح »وسط« است که اين تعبیر در منابِع ديني هم به کار 

فته است، از جمله اين که:
َقَواًما2  َذِلَك  َبنْيَ  َواَکَن  وا  َيْقرُتُ َوَلْ  ُيْسِرُفوا  َلْ  َأْنَفُقوا  ِإَذا  ِذیَن  الَّ

1. عالمه محمدتقی مصباح يزدی؛ »اعتدال، بی مبدأ و منتها واقعیّت ندارد«؛ ماهنامة فرهنِگ پويا؛ پايگاهِ 
اطالع رسانِی آثار؛ آبان  1392.

2. فرقان: 67.
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کسانی  اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می کنند و نه تنگ 
می  گیرند، و میاِن اين دو، ]روِش[ حّد وسط را برمی  گزينند.

َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعُنِقَك  ِإَل  َمْغُلوَلًة  َیَدَك  َعْل  َتجْ َواَل 
َمْحُسوًرا1  َمُلوًما 

و دستت را به گردنت زنجیر مکن، و بسیار ]هم[ گشاده دستی 
منما، تا مالمت  شده و حسرت زده بر جای مانی.

َباِقي  َعَلْیَها  ُة  اَدّ ْلجَ ِهَي ا اْلُوْسَطی  ِریُق  الَطّ َو  ٌة  َمَضَلّ َماُل  الِشّ َو  اْلَیِمنُي 
ة2  ُبَوّ الُنّ آَثاُر  َو  اْلِکَتاِب 

چپ و راست، گمراهی، و راهِ میانه، جادّه ی مستقیمِ الهی است 
که قرآن و آثارِ نبوّت، آن را سفارش می  کند.

اْلَغاِل3  َیْرِجُع  َوِإَلْیَها  اِل،  التَّ َیْلَحُق  ا  ِبَ اْلُوْسَطی،  نْمُرَقُة  الُّ َنْحُن 
ما تکیه گاهِ میانه ايم، عقب ماندگان به ما می رسند، و 

پیش تاختگان به ما باز می گردند.
همچنین از مشهورترين مکاتِب اخالقي، مکتِب ارسطويي است که بنا بر آن، 
هر فضیلتي محفوف به دو رذيله است؛ يکي رذيله ی افراط، و ديگري رذيله ی 
تفريط، و حّد وسِط آن ها که حّد اعتدال است، فضیلت است. اما معیارِ اعتدال، 
همیشه منطقی نیســت؛ چون اعتبارِ حّد وسط، امری نسبی و موردی است. 
برای مثال، اگر فرض کنیم که جاهِل محض بودن، يک طرف است و عالِم به 
جمیِع معلومات بودن هم طرِف ديگر، اوالً حّد وســِط آن ها را چگونه مي توان 
تعیین کرد؟ و ثانیاً آيا حّد وســِط آن ها را بايد فضیلت بدانیم، پس اگر کسي 
همة علوم را بداند، رذيلت اســت؟! يــا اين که درباره ی خدا بايد گفت که هم 

1. اسراء: 29.
2. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 16.

3. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ حکمِت شماره ی 109.
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»توحید« و هم »تثلیث«، ناصواب اســت، و »ثنويّت« که در میانه ی آنها قرار 
دارد، مطلوب اســت؟! پس معیارِ اعتدال، به صورِت ذاتی، کاشف از »حّق« و 
»باطل« نیست. اگر اعتدال گرايان معتقد هستند که اين يک واقعّیِت عیني و 
خارجي اســت که هر جا، سه حالت وجود داشته باشد که يکي »مبدأ« باشد 
و يکي »منتها«، حّد وســِط آن ها خوب است، بايد پرســید که دلیِل اعتبارِ 
اين قاعده چیســت؟  روشن است که اين قاعده، بديهي نیست، بلکه حداکثر 
اين اســت که از آراء مشهوره، از قبیِل ُحســِن صدق است. برای مثال، برای 
»میانه روی در خوردن« بايد اســتدالل کنیم که چون هم »پُرخوری« و هم 
»کم خوری«، موجِب بیمارِی انســان می شوند، بايد به حّد وسِط آنها رو آورد. 
پس براي خوب و مطلوب بودِن اين حّد وسط، بايد »استدالل« اقامه کنیم، و 
نمی توان گفت بديهی است که حّد وسِط آنها معقول است. حال اگر بخواهیم 
دلیلي براي قاعده ی مطلوبّیِت حّد وســط بیاوريــم، بايد بگويیم اين قاعده، 
مبتني بر اين است که انسان داراي ابعاد و قواي مختلفي است و همة قوايي 
که در اختیارِ انسان اســت، براي اين است که او را به رشد و کمال برسانند. 
پس انسان بايد طوري رفتار کند که از همة اين  استعدادها و قوا استفاده شود، 
نه آن که بعضي از آن ها تعطیل شود، اما از آنجا که اين ها در عمل، با يکديگر 
»تزاحم« دارند، حّد وسِط آن ها اين است که ما حّق هر دو را رعايت کنیم. بر 
اين اســاس، گفته می شود که آن دو طرف، رذيلت هستند و حّد وسِط آن ها، 
فضیلت و مطلوب اســت.  بنابراين، حّد وســط به اين دلیل فضیلت است که 
حّد افراط و تفريط موجب مي شــود که انسان از کماالِت ديگر، محروم بماند 
و انتخاِب حّد وســط، بهترين راهي است که مي تواند همة کماالِت انساني را 
تأمین کند. اما اين توجیه، در جايي فرض دارد که »مفاســد« و »مصالح«، از 
پیش شــناخته شده اند، نه اين که به واسطة حّد وسط، شناخته شوند. به اين 
ترتیب، ما ابتدا ُحســن و قُبح و مصالح و مفاسد را مي شناسیم، و آن گاه براي 
اين که همة مصالح تأمین شــوند، می گويیم بايد حّد وســط را رعايت کنیم؛ 
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يعني بايد بخشــي از قواي مان را به مصالِح ديگر اختصاص دهیم. پس ِصرِف 
وسط بودِن يک امر، موجب اين نیست که فضیلت باشد، بلکه در مقاِم جمِع 
میاِن انواِع مصالِح انســانی، بهترين راه، رعايِت حّد وســط است، وگرنه حّد 
وســط، نه مصلحت را تعیین مي کند و نه مفسده را. هیچ برهاِن عقلي بر اين 
که خوِد وســط، به صورِت ذاتی، حّق يا خیر باشد، نداريم، چنان که در قرآِن 

کريم آمده است:
َوُرُسِلِه   ِ اللَّ َبنْيَ  ُقوا  ُيَفرِّ َأْن  َوُیِریُدوَن  َوُرُسِلِه   ِ ِباللَّ َیْکُفُروَن  ِذیَن  الَّ ِإنَّ 

َذِلَك  َبنْيَ  ُذوا  خِ َیتَّ َأْن  َوُیِریُدوَن  ِبَبْعٍض  َوَنْکُفُر  ِبَبْعٍض  ُنْؤِمُن  َوَيُقوُلوَن 
یًنا  ُمِ َعَذاًبا  َکاِفِریَن  لِلْ َوَأْعَتْدَنا  ا  َحقًّ اْلَکاِفُروَن  ُهُ  ُأوَلِئَك  َسِبیاًل 

َسْوَف  ُأوَلِئَك   ْ ِمْنُ َأَحٍد  َبنْيَ  ُقوا  ُيَفرِّ َوَلْ  َوُرُسِلِه   ِ ِباللَّ آَمُنوا  ِذیَن  َوالَّ
 1 ُأُجوَرُهْ ُیْؤِتِيْ 

کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند و می خواهند میاِن 
خدا و پیامبراِن او، جدايی اندازند، و می گويند ما به بعضی، 

ايمان داريم و بعضی را انکار می کنیم، و می خواهند میاِن اين 
]دو،[ راهی برای خود اختیار کنند؛ آنان در حقیقت، کافرند و 
ما برای کافران، عذابی خفت آور آماده کرده ايم. و کسانی که به 
خدا و پیامبرانش ايمان آورده، و میاِن هیچ کدام از آنان، فرق 

نمی گذارند؛ به زودی ]خدا،[ پاداِش آنان را عطا می کند.
پس تعییِن مصداِق اعتدال، بر اساِس »سلیقه«، مغالطه است. آمده است که 
از مال نصرالدين پرســیدند: وسِط زمین کجاست؟ او میخ طويلة االغش را در 
همان جايی که ايستاده بود، بر زمین کوبید و گفت: همین جاست! پرسیدند: 
دلیِل اين دعوی تو چیســت؟ پاسخ داد: چنانچه شک داريد، محاسبه کنید! 
نقِل ياد شــده، اشاره به اين حقیقت دارد که چون پاره ای از مصاديِق اعتدال 
و حّد وسط، »سلیقه ای« و »دلبخواهانه« هستند، هیچ اعتباری ندارند. آری، 

1. نساء: 152-150.
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اگر میاِن ســه امر، »رابطه ی تکوينی« وجود داشت، حّد وسِط آنها، حقیقي 
اســت. برای مثال، انگشِت وسِط هر دست، در حقیقت، وسط است و تعییِن 
آن، تابِع نظِر کســی نیست. در مقابل، در جايي که مبدأ و منتهاي مجموعه، 
دل بخواهانه و سلیقه ای اســت، حّد وسطی که تعیین می شود نیز، کاشف از 
حّق نیســت، بلکه فقط يک امِر »قرادادی« اســت. پس استفاده از نظريه ی 
اعتدال و حّد وسط، در جايی منطقی و موّجه است که میاِن سه امر، رابطه ی 
حقیقی و طبیعی و تکوينی وجود داشته باشد. در عالَِم سیاست نیز از نظريه ی 
اعتدال، سوءاســتفاده می شــود؛ به اين معنی که کسانی مّدعی می شوند که 
ديگران، اهِل »افراط« و »تفريط« هســتند و ما مسیِر »اعتدال« را در پیش 
گرفته ايم، در حالی که چنین اّدعايی، غیرمنطقی و ناصواب است؛ چون میان 
سه امِر مفروض در عالَم سیاست، »رابطه ی تکوينی و طبیعی« برقرار نیست 
که بتوان از لحاِظ منطقی، حّد وســط را تعیین کرد. بنابراين، کســانی که از 
يک ســو، مّدعی اند که »مشــِی اعتدالی« در پیش گرفته اند و از سوی ديگر، 
ديگران را به »تندروی« متهم می کنند، سخنی »دلبخواهانه« و »سلیقه ای« 
می گويند که فاقِد اســتدالِل بین االذهانی و پشتوانه ی منطقی است؛ چراکه 
مبــدأ و منتهايی که اينان برای اعتدال در نظــر گرفته اند، مطابق با اعتبار و 
قرارداِد شخصِی خودشان است، نه واقعّیتی مستقل از خواست و تمايل شان. 
برای مثال، در اوايِل نهضِت امام خمینی بســیاری از بزرگان و چهره های 
سرشــناس، بر اين باور بودند که حرکِت ايشــان، تندروانه است و به همین 
دلیل نیز، حکومِت پهلوی، برخورِد خشــن و ســرکوب گرانه را انتخاب کرده 
اســت. اينان معتقد بودند که مشِی اعتدالی اين است که به جای »مخالفت با 
اصِل سلطنت«، »اجرای قانوِن اساسی« را خواستار شد. در مقابِل اين اشکال، 
امــام خمینی می گفت: اين منتقدان، تندروي و ُکندروي را با چه »مالک« و 
»معیار«ی مي سنجند، در حالی که سخِن من اين است که »اسالم« در حاِل 
از بین رفتن اســت. البته اگر انسان دريابد که استفاده از روش ها و رفتارهای 
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ماليم تر، اثِر بیشــتری خواهد بخشید، بايد از آنها استفاده کند؛ چنان که امام 
خمینی گفتند: اگر علما و مراجع، بر روشــی که نرم تر از آن باشــد که من 
مي گويم، توافق کنند، ولی در رونِد مبارزه و قیام، مشــارکت نمايند، من نیز 
آن را ترجیح مي دهم؛ به اين دلیل که اثراِت مترتّب بر حرکِت جمعی، بیشتر 
اســت، ولی اگر اين بزرگان درباره ی اصِل مبارزه، اشکال کنند، حّتی چنانچه 
تنها هم بمانم، با شاه مبارزه خواهم کرد، چون مبارزه با اين حکومت،  وظیفة 

شرعِي متعّین است و هیچ چیزي نمي تواند اين تکلیف را سلب کند.



فصِل پنجم:
مواجهه ی اکمیاِب انقال  ب 

با نظِم جهایِن غرب َمدار





قّوت از حّق خواهم و توفیق و الف
تا به سوزن بَرَکَنم اين کوهِ قاف  
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر اّول؛ بیِت 1388(

انقالِب اســالمی در جهاِن کنونی و در نســبت به دولت ها، تنهاست. به باورِ 
نیروهای سکوالر، دشــمنِی جهان با ما، ريشه در سیاست های انقالب داشته 
و ما امــروز، هزينه ی گزاِف آن بلندپروازی هــا و تندروی های را می پردازيم. 
نیروهای سکوالر می گويند رفتارِ سیاسِی خوِد ما با ديگران، باعث شده است 
که ما هیچ دوســتی در دنیا نداشته باشیم و همه را دشمِن خود کرده ايم؛ به 
اين معنی که اصرارِ ما بر دشمنی با آمريکا و نابودِی اسرائیل و اين که خودمان 
را همواره حّق و مظلوم نشــان دهیم و ديگران را باطل و ظالم بدانیم، و غرور 
و تکّبری که سال هاســت گريبان گیِر ما شده، موجب گرديده که دوستی در 
دنیا نداشته باشیم. اما مگر اين که »تنها« شويم، »خطا«ست؟! آيا »همگرايی« 
و »ائتــالف«، به صورِت ذاتی، ارزش اســت و اعتبار دارد، يــا بايد آن را يک 
»ارزِش تبعی و مشــروط« دانست؟! اگر سیاست های انقالب موجب شده که 
میان در جهان، »تنها« شــويم، بايد »نظِم حاکم بر جهان« را که »غربی« و 
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»سلطه طلبانه« و »غیِر اخالقی« ســت را مذّمت کنیم، يا »انقالب« را؟! نظِم 
جهانــی، مبتنی بر »ظلــم« و »زياده خواهی« و »غرب َمداری« ســت و هیچ 
رويکرِد متفاوت و مســتقلی را برنمی تابد و می خواهد همه ی »ديگری ها« و 
»اغیــار« را در دروِن خويش هضم کند. حال آيا ما بايد در برابِر چنین ظلم و 
تفرعونی، سِر تسلیم فرود آوريم و زانو بزنیم تا »منزوی« و »تنها« و »مطرود« 
نشــويم؟! اگر چنین مسیری مطلوبّیت داشــت، چرا »انقالب« را برگزيديم 
و پرچِم »اســتقالل خواهی« و »دين َمداری« و »احیای حاکمّیِت اســالم« را 
برافراشتیم؟! پس يا بايد به »تنهايی« و »دشمنی«، بی اعتنا باشیم و »تعامل« 
و »ارتباط« با ديگران و غرب را فضیلِت محض نشــماريم، يا بايد انقالب را از 
ِد جهانی شده«،  آرمان ها و غاياتش تهی ســازيم و خود را در ذيِل تاريِخ »تجدُّ
قرار دهیم. امروز، نزاع بر سِر همین مسأله است، نه چیز ديگر. نیروهای بومِی 
د، می خواهند انقالب را از مسیر و َمدارِ اولّیه اش خارج گردانند و آن را به  تجدُّ
د« تبديل کنند، در حالی که نیروهای انقالبی، به »هدف ها« و  »دنباله ی تجدُّ
»مقاصِد« انقالب، سخت وفادار و متعهد هستند و به هیچ رو، از مبادی و منطِق 
انقالب، عقب نشــینی نمی کنند. در اين مجال، نگارنده در پِی آن است که به 

اين مسأله، از چشم اندازِ امام خمینی و رهبِر انقالب بنگرد.

1- انقالبی گری در ساحِت جهانی از چشم انداِز امام خمینی
]1[. غرِض بنیاديِن غرب از دشمنی با انقالب. برخالِف کسانی که سیاست بازانه 
و عمل گرايانــه، مناقشــاِت انقالب با غــرب را به مســأله های ُخرد و جزئی 
فرومی کاهند تا بتوانند در چارچوِب اين تنازل و قشــری گری، طريِق مذاکره 
و گفتگوهای فرسايشــی را بگشايند، امام خمینی ســخت بر اين باور است 
که مشــکل و معضِل ما با غرب، به ذات و جوهِر خوِد انقالب بازمی گردد که 
عبارت است از اسالِم سیاسی و نظام پرداز و ايستاده در برابِر زياده خواهی ها و 
سلطه جويی های غرب. از اين رو، ايشان تصريح می کند که به يقین، دشمناِن ما 
و جهان خــواران، مرزی جز عدول از »هويّت  و ارزش های معنوی و الهی« مان 
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نمی شناسند؛ به گفته ی قرآِن کريم، آنان هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما 
بــر نمی دارند، مگر اين که شــما را از »دين« تان برگردانند. ما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، امريکا در تعقیب مان خواهد بود تا »هويِّت دينی« و »شــرافِت 
مکتبِی« مان را لکه دار کند.1 پس غرب، تا ما را از »هويِّت اسالمی« مان بیرون 
نَبرد، آرام نخواهد نشســت.2 انقالِب اسالمی، فقط آن گاه که از خويش، تهی 
شود و خصوصّیاِت سرشتی و هويّتی اش را ببازد و اسالِم سیاسی و مّتصل به 
عرصــه ی حاکمّیتی و اجتماعی را کنار نهد، توقِع غرب را برآورده ســاخته و 

می تواند به دوستی و همراهی اش، خوش بین باشد.
به اين ترتیب، جرِم واقعِی ما از ديِد جهان خواران، »دفاع از اسالم« و »رسمّیت 
دادِن به حکومِت جمهورِی اســالمی به جای نظاِم طاغوِت ستم شاهی« است، 
جرم و گناهِ ما، عمل به دســتوراِت قرآِن کريم برای »مقابله با توطئه ی کفِر 
جهانی« و »پشتیبانی از ملّت های محروم« و »اعالِم جنگ با غده ی سرطانِی 
صهیونیسِم جهانی« و »لغِو قراردادهای بردگِی رژيِم کثیِف پهلوی با امريکای 
جهانخوار« بوده است. و نزِد جهان خواران و نوکراِن بی اراده ی آنان، چه گناهی 
باالتر از اين که کســی از »حاکمّیِت اسالم« ســخن بگويد و مسلمانان را به 
»عّزت« و »اســتقالل« و »ايســتادگی« دعوت کند؟!3 به بیــاِن ديگر، امروز 
همه ی مصیبت و عزای امريکا از اين اســت که ملّــِت ايران، نه تنها خودش 
از »تحت الحمايگِی امريکا« خارج شــده اســت، بلکه ديگران را هم به خروج 
از »ســلطه ی جّباران« دعــوت می کند.4 هر چه که غیر از اين گفته شــود، 
ظاهرسازی هايی فريبنده است که نّیات و انگیزه های اصلِی دشمنی و خباثِت 
غرب با انقالب را، پوشیده و پنهان نگاه داشته است. مسأله اين است که انقالِب 
اسالمی و اسالِم سیاسِی برخاسته از آن، سیاست های جهانِی دولت های غربی 

1. امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 90، 29 تیر 1367.
2. همان، ص 328، 2 فروردين 1368.

3. همان؛ ج 20، ص 332، 6 مرداد 1366.
4. همان؛ ج 21، ص 91، 29 تیر 1367.
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را به چالش کشیده و نظِم جهانِی امريکاَمدار و زورگويانه را انکار کرده است، 
و اينک با هزينه ی سرکشی و شوريدِن خود را بپردازد. 

جالب اين که حّتی در دهه ی شصت نیز کسانی بر اين باور بودند که انقالبی گری 
و قاطعّیِت ما در عرصه ی جهانی، ســبِب شکل گیرِی جبهه ی متراکم و انبوه 
بر ضّد ما شــده و ما را درگیِر نزاع و کشــمکش در سطِح جهانی کرده است. 
امام خمینی در پاسخ به کســانی که اين گونه می انديشند، می نويسد بعضی 
»مغرضان«، ما را به اِعماِل »سیاســِت نفرت و کینه توزی در مجامِع جهانی« 
توصیف و مورِد شــماتت قرار می دهند و می گويند جمهورِی اسالمی، سبِب 
»دشمنی ها« شده اســت! اوالً، ملِّت ايران، در چه زمانی نزِد غربی ها، احترام 
و اعتبار داشته  که امروز، بی اعتبار شده باشد؟!  ثانیاً، اگر ملِّت ايران از همه ی 
»اصوِل اسالمی و انقالبِی« خود عدول کند و خانه ی »عّزت و اعتبارِ پیامبر و 
ائمه ی معصومین« را با دســت های خود ويران نمايد، آن وقت ممکن است 
جهانخواران، او را به عنواِن يک ملِّت »ضعیف« و »جیره خوار« و »حافِظ منافِع 

آنها«، به رسمّیت بشناسند.1
پس آنچه که دگرانديشــان و محافظه کاران، »سیاســِت نفرت و کینه توزی 
در مجامِع جهانی« می خوانند، همان »اصوِل اســالمی و انقالبی« اســت که 
به واســطه ی همین اصول، استقالل و حیثّیِت مستقِل ما محفوظ نگاه داشته 
می شــود. بنابراين، سخن بر سِر دست کشــیدن از ذاتّیات و مقّوماِت انقالب 
و فروختــِن اعتبار و عّزِت اســتقالل َمدارانه ی انقالب، به بهای رها شــدن از 

خصومت ورزی و معارضه ی غرب است. 
]2[. منطِق متقِن مقاومِت انقالبی در برابِر غرب. امام خمینی از آغاز تا پايان، 
همــواره مدافِع منطِق مقاومت بود و به هیچ رو و در هیچ مرحله ای، تســلیم 
و ســازش را توصیه نکرد. استدالِل ايشــان، اين بود که ما آگاهانه، پا در راهِ 
انقالب و انقالبی گری نهاديم و می دانســتیم که اين راه، مخالفان و معارضاِن 

1. همان، ص 90، 29 تیر 1367.
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فراوان دارد و اينان برای گزند رساندن به ما، از هیِچ خدعه و حربه ای فروگذار 
نخواهند کرد و به هیچ ضابطه ی انســانی و اخالقی، مقّید نیســتند. ايشان 
می نويســد ما به اين نکته نه فقط در جنِگ تحمیلی، که از روزِ نخسِت شروِع 
مبارزه در پانزدهِ خرداد تا بیست و دّوِم بهمن رسیده ايم که برای »هدِف بزرِگ 
اســالمی«، بايد بهای سنگینی پرداخت نمايیم و شهدای گرانقدری را تقديم 
کنیم و جهانخواران، ما را راحت و آرام نخواهند گذاشــت.1 پس مسیِر وصول 
به آرمان های الهی و قُدســی، هموار و بی هزينه نیست و اين گونه نیست که 
بتوان به آسانی و بی آن که هیچ امِر بازدارنده و مزاحمی در میان باشد، غايات 
و مقاصِد انقالب را محَقق ســاخت. اين راه، دشوار و مشقت بار است، ولی ما 
بی خبر از تنگناها و مصائب، پا در مســیِر انقالب ننهاديم و مبارزه را انتخاب 
نکرديم. از اين رو، هر هزينه ای که بر ما تحمیل شود، از راهِ انقالب بازنخواهیم 
نگشت و متزلزل و پشیمان نخواهیم شد: کسی تصّور نکند که ما راهِ »سازش 
با جهانخواران« را نمی دانیم، می دانیم ولی هیهات که خادماِن اسالم، به ملِّت 
خود، »خیانت« کنند! اگر بندبنِد استخوان های مان را جدا سازند، اگر سرمان 
را باالی  دار بَرند، اگر زنده زنده در شــعله های آتش بســوزانندمان، اگر زن و 
فرزندان و هســتی مان را در جلوی ديدگان مان به اسارت و غارت بَرند، هرگز 

امان نامه ی کفر و شرک را امضاء نمی کنیم.2
بنابراين، مسیِر ما، مجاهدت و مقاومت است، نه انفعال و عقب نشینی. دشمن 
هــر گزينه ای را انتخاب کند و پا در هر میدانی که بنهد، ما خود را نخواهیم 
باخــت و عقب نشــینی نخواهیم کرد، حّتی اگر چنیــن مقاومتی، در نهايت 
به شــهادِت ما بینجامد. امام خمینی، به چنین رويکردی قائل اســت: من با 
قاطعّیت، به تماِم دنیا اعالم می کنم که اگر »جهانخواران« بخواهند در مقابِل 
»ديِن« ما بايســتند، ما در مقابِل همه ی »دنیا«ی آنان خواهیم ايستاد، و تا 

1. همان؛ ج 20، ص 332، 6 مرداد 1366.
2. همان؛ ج 21، ص 97، 29 تیر 1367.
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»نابودِی تماِم آنان«، از پای نخواهیم نشســت؛ يا همه »آزاد« می شويم يا به 
آزادی بزرگ تری که »شــهادت« است، می رسیم.1 ايشان تهديد می کند که 
اگر دنیــا، خودش را آماده ی »بحراِن نفت« و »به هم خوردِن همه ی معادالِت 
اقتصادی و تجاری و صنعتی« کرده اســت، ما هم آماده ايم!2 ايشان در جای 
ديگری می نويسد مسلماناِن جهان با همراهِی نظاِم جمهورِی اسالمِی ايران، 
عزِم خود را جــزم کنند تا »دندان های امريــکا را در دهانش ُخرد کنند« و 
نظاره گِر شکوفايِی گِل آزادی و توحید باشند.3 وی توصیه می کرد که همیشه 
با »بصیرت« و با »چشــمانی باز«، به دشــمنان خیره شويد و آنان را »آرام« 

نگذاريد که اگر آرام گذاريد، لحظه ای آرام تان نمی گذارند.4
امام خمینی برای آن که بعدها کســانی به بهانه ی تغییِر شرايط و موقعّیت ها، 
راهِ انفعال و عقب نشینی را در پیش نگیرند و انقالب را در غرب و سیاست های 
استکبار، هضم و مستحیل نسازند، اشــکاِل تايخّیت را از نظِر خود می ُزدايد 
و تأکید می کند که اســتقالل خواهی و مقاومت و مرزبندی با بیگانگان، جزء 
اصوِل ابدی و انعطاف ناپذيِر انقالب است: شعارِ »نه شرقی و نه غربِی« ما، »شعارِ 
اصولِی« انقالِب اســالمی در جهاِن مستضعفان اســت و »ذّره ای« هم از اين 
سیاســت، عدول نخواهد شد، و اين سیاســت، »مالِک عمِل ابدِی جمهورِی 
اسالمی« است؛ چنان که پُشت کردن به اين سیاسِت بین المللِی اسالم، خیانت 

به رسوِل خدا و ائمه ی ُهدی است.5
ِر غرب. اين که ما در جهاِن  ]3[. نهراســیدن از تنهايِی انقالب در جهاِن مسخَّ
کنونی، »تنها« و »بی ياور« باشیم و »جبهه ای بزرگ و متراکم« در مقابل مان 
شــکل گرفته باشــد، نه فقط نبايد موجِب »نگرانی« و »دلهره ی« ما شــود، 

1. همان؛ ج 20، ص 325، 6 مرداد 1366.
2. همان، ص330، 6 مرداد 1366.
3. همان، ص 330، 6 مرداد 1366.

4. همان؛ ج 21؛ ص 328- 329، 2 فروردين 1368.
5. همان؛ ج 20؛ ص 319، 6 مرداد 1366.
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بلکه نبايد درباره ی »حقانّیــِت« خود ترديد کنیم، چون مالک و مبنای حّق 
و باطل، »اکثريّت« و »اقلّیت« نیســت و نمی توان به واسطه ی استناد ُجستن 
به »کّمّیت ها« و »اعداد«، صواب و صالح را از ناصواب و فســاد بازشــناخت. 
آن که حّق را شناخته و به عهِد بندگی اش، پايبند است، از »تنهايی« و »انزوا« 
نمی هراسد و عظمِت ظاهری و ماّدِی جبهه ی دشمن، باعث نمی شود خويش را 
ببازد و از مبارزه دست بِکشد؛ چنان که امام خمینی، با وجوِد اين که در منزلِت 
رهبری و واليت قرار داشــت و اطاعت از او، بــر ديگران واجب و الزم بود، اما 
تداوِم مبارزه و مجاهدِت خويش را متوقف بر همراهی و مساعدِت مردم نکرده 
بود و می گفت ابرقدرت ها مطمئن باشند که اگر خمینی، »يکه« و »تنها« هم 
بماند، به راهِ خود، که راهِ »مبارزه با کفر و ظلم و شــرک و بت پرستی« است، 
ادامه می دهد.1 بر اين اساس، ايشان اصرار می ورزد که نیروهای انقالبی و مردِم 
مؤمن، از قلِّت خود و کثرِت دشــمن، دچارِ ترديد و تزلزل نشوند و از ادامه ی 
مسیِر انقالب، منصرف نگردند، همچنان که تجربه های انقالبِی ما، چه در دوراِن 
نهضت و چه در دوراِن دفاِع مقّدس، همگی در »تنهايی« و »بی کسی« تحقق 
يافتند. امام خمینی می نويسد همان گونه که در »تنهايی« و »غربت« و »بدوِن 
کمک و رضايِت هیچ يک از کشــورها و ســازمان های جهانــی«، انقالب را به 
پیروزی رسانديم، و همان گونه که در جنگ نیز مظلومانه تر از انقالب جنگیديم 
و »بدوِن کمِک حّتی يک کشورِ خارجی«، متجاوزان را شکست داديم، به ياری 
خدا، باقیمانده ی راهِ پُر نشــیب و فراز را با اتّکای به خدا، »به تنهايی« خواهیم 
پیمــود و به »وظیفه ی خويش«، عمل خواهیم کرد. در نهايت نیز، يا دســِت 
يکديگر را در شــادِی »پیروزِی جهاِن اســالم در کّل گیتی« می فشــاريم، يا 
همه به »حیاِت ابدی« و »شــهادت« روی می آوريم و از »مرِگ شرافتمندانه« 
استقبال می کنیم، ولی در هر حال، »پیروزی« و »موفّقّیت« با ما است.2 پس ما 

1. همان، ص 319.
2. همان، ص 326-325.
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با اين توجیه که در جهان، »تنها« مانده ايم و ديگران يا با ما »دشمن« هستند، 
يا دوستی شــان در آن حّد نیست که در مواقِع بحرانی و هولناک، به يارِی ما 
بشــتابند، هرگز نبايد از »آرمان های اسالمی و انقالبِی« خويش، عقب نشینی 
کنیم به جای »مبارزه« و »مقاومت«، مسیِر »مذاکره« و »معامله« را در پیش 
بگیريم؛ چون اگر اين اســتدالل، صحیح و روا بود، نه اصِل »انقالِب اسالمی« 
به وقوع می پیوســت، و نه در »دفاِع مقّدس«، به پیروزی دســت می يافتیم. 
انقالب، در چه شــرايطی تحقق يافت؟! جز اين است نظاِم بین الملل و اياالِت 
مّتحده ی امريکا، تا لحظه ی آخر، از شاه حمايت می کردند و انقالِب مردِم ايران 
را برنمی تابیدند، بلکه در برابِر آن، سنگ اندازی می کردند؟ مردِم ايران، مسلح به 
تجهیزاِت نظامی بودند، يا يکی از ارتش های منطقه، از آنها پشتیبانی می کرد؟ 
آيا در همان زمان، دوستاِن ساده انديش خطاب به امام خمینی نمی گفتند که 
با »دســت های خالی« نمی توان در مقابِل »حکومِت مسلح و مقتدر« ايستاد 
و انقالب کرد و حاصِل انقالبی گری، جز ريخته شــدِن خوِن جوانان و از دست 
رفتِن جاِن انســان ها، چیزی نخواهد بود؟ و مگــر امام خمینی در مواجهه با 
چنین تحلیل ها و توصیه ها، »تنهايی« و »قلّت« را توجیهی برای ترک کردِن 
»مبارزه« نمی دانســت و انجــاِم »وظیفه« و »تکلیِف« الهــی را حّتی اگر به 
»شهادت« می انجامید، واجب نمی شمردند؟ و دوراِن دفاِع مقّدس نیز، همین 
اســتدالل ها، دوباره مطرح شــد و رزمندگاِن ما توانستند به مّدِت هشت سال، 
در مظلومانه ترين و ناجوانمردانه ترين شــرايط، بجنگند و از انقالب دفاع کنند 
و در آخر نیز دشــمنان را از کامیابی در جنگ ِنظامی، ناامید سازند. اين همه 
تجربه های تاريخِی درخشان و بی نظیر، کافی ست برای اين که راهِ »مقاومت« و 
»انقالبی گری« را برُگزينیم و از »تنهايِی خويش« و »انبوهِی دشمن« نهراسیم.

2- انقالبی گری در ساحِت جهانی از چشم انداِز رهبِر انقالب
]1[. انقالب و شروِع چالش و دشــمنی. برخالِف تصّورِ القاء شده، که نه تنها 
جبهه ی دشمن از طريِق رسانه های جهانِی خويش، ساخته است، بلکه کسانی 
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در داخل، آن را تکرار می کنند، هرگز اين طور نبوده که انقالب، مسیِر دشمنی 
با اياالِت متحده ی آمريکا را در پیش گرفته باشــد و پرچِم معارضه و تقابل را 
برافراشته باشــد، بلکه اين آمريکا بود که استقالل خواهِی انقالِب مردِم ايران 
را برنتابید و با هر حربه ای، کوشید تا دوره ی غلبه و سلطه ی خود بر ايران را 
احیاء کند و به اين واسطه، از هیچ نوع دشمنی و خباثتی، فروگذار نکرد. رهبِر 
انقالب در اين رابطه می گويد: بعضی خیال می کنند دشــمنی هايی که با ما 
می شود به خاطِر اين است که ما ستیزه گری کرده ايم، ولی ما »شروع کننده ی 
نــزاع« نبوديم، بلکه آنها از همان اّول با »بدگويی«، »تحريم«، »طلب کاری«، 
»پناه دادن به دشمِن ملِّت ايران« و ... دشمنی را شروع کردند. وانگهی، فقط 
آمريکا با ما دشمنی نمی کند، بلکه دولت های غربِی ديگر نیز اين طور هستند، 
در حالی که ما با آنها کشمکشی نداشــتیم. بنابراين، نبايد خودمان را فريب 
بدهیم و بگويیم دشمنی نکنیم تا دشمنی نکنند.1 ايشان در جای ديگری نیز 
تصريح می کند: آمريکا از آغازِ پیدايِش جمهورِی اسالمی، با او »دشمنی« کرد 
و در صدِد »براندازی« بود.2 اين امر به دلیِل نظِم حاکم بر جهاِن بوده و است 
که بر سلطه طلبی تکیه دارد. »نظاِم سلطه« - که تعبیِر بسیار قوی و رسايی 
است - سردمدارانش کسانی هستند که ابزارهای قدرت را دارند، ولی ابزارهای 
مهارِ قدرت را ندارند. ابزارهای قدرت، سیاســت، رســانه، سالح و پول است، 
و ابزارهــای مهارِ قدرت، دين، اخالق، شــرف. از اين رو، هر کاری که بتوانند 
می کنند. نتیجه ی نظاِم سلطه، تقســیم شدِن دنیا به سلطه گر و سلطه پذير 
اســت.3 اما در اين میان، انقالب توانســت به ما، »هويّت« و »آرمان« بدهد؛ 
ما فهمیديم »چه کســی هستیم«، فهمیديم که ما »مغلوب و هضم شده ی در 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 25 خرداد 1395.
2. همو؛ در دانشگاهِ فرهنگیان؛ 19 ارديبهشت 1397.

3. همو؛ در ديدارِ نخبگاِن جوان؛ 25 مهر 1397.
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هاضمه ی سیاسِت جهانی و نظاِم سلطه« نیستیم؛ ما هستیم، ما خودمانیم.1
]2[. هزينه ی سازش و تسلیم نسبت به چالش و مقاومت. اگر چالش و دشمنی، 
به اين دلیل مذموم اســت که هزينه زا و خسارت بار است، بايد گفت سازش و 
تسلیم نیز حامِل پیامدهای منفِی و مخّرب است. پس اين گونه نیست که چالش، 
مسیِر پُرهزينه باشد، و ســازش، مسیِر بی هزينه. به باورِ رهبِر انقالب، بعضی 
مدعیاِن »عقالنّیت« می گويند چالش بــا قدرت ها، هزينه دارد، در حالی که:

اوالً، اگرچه »چالش«، هزينه دارد، »سازش« هم هزينه دارد.
ثانیاً، چالش اگر »عقالنی« و »منطقی« و »با اعتمادبه  نفس« باشد، هزينه اش 
»به مراتب کمتر« از هزينه ی سازش است؛ چون اين طور نیست که قدرت های 
توطئه گر و متجاوز در برابِر ســازِش ما، به يک حّدی »قانع« باشند و متوقف 
شوند.2 پس »هزينه ی تســلیم شدن«، به مراتب بیشتر از »هزينه ی مقاومت 
کردن« است.3 چهار دهه، تجربه ی فّعالّیِت بین المللی نیز به ما نشان می دهد 
که »هزينه ی تســلیم شــدن« در برابِر قدرت های زورگو، به مراتب بیشتر از 

»هزينه ی ايستادگی« در مقابِل آنها است.4 
ثالثاً، ايستادگی کردن، »دستاوردهای بسیار بزرگی« دارد که صدها برابِر آن 
هزينه، برای ملّت ها ارزش دارد، اّما تسلیم شدن در مقابِل دشمِن خبیث، جز 
»لگدمال شدن« و »ذلیل شدن« و »بی هويّت شدن«، هیچ اثری ندارد.5 اين 

قانوِن اليتخلِّف خدای متعال است که فرمود: 
َلن  َو  َمَعُك  الُل  َو  ااَلعَلوَن  َانُتُ  َو  ِل  السَّ ِاَل  َتدعوا  َو  نوا  َتِ َفال 

َاعماَلُکم6 ُک  َیرِتَ
1. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 17 خرداد 1396.

2. همو؛ در مراسمِ سالروزِ رحلِت امام خمینی؛ 14 خرداد 1396.
3. همو؛ در ديدارِ دانشجوياِن دانشگاهِ امام حسین؛ 9 تیر 1397.

4. همو؛ در مراسمِ اعطای حکمِ تنفیذِ رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396.
5. همو؛ در ديدارِ دانشجوياِن دانشگاهِ امام حسین؛ 9 تیر 1397.

6. محّمد: 35
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ُسست نشويد و دعوت به سازش با دشمن نکنید، چون خدای 
متعال، شما را برتر قرار داده است، و پاداش اين مجاهدت را 

به طورِ کامل، به شما خواهد داد. 
]3[. فرونکاهیدِن اختالفاِت بنیادين به ســوءتفاهماِت حلّ شــدنی. از سوی 
ديگر، منطِق حاکم بر خصومت ورزی ها و معارضه ها با نظاِم جمهورِی اسالمی، 
متفاوت با منطق ها ديگری ســت که جرياِن سلطه به کار گرفته است. به بیاِن 
ديگر، صف آرايی در برابِر اين نظاِم سیاسی، ريشه در خاستگاهِ متفاوتی دارد و 
بر داليِل خاصی، تکیه دارد. رهبِر انقالب در اين باره می گويد دشمنی ها با نظاِم 
جمهورِی اسالمی، »دشــمنِی ويژه« ای است، چون نظاِم جمهورِی اسالمی، 
پديده ای است که در دنیا سابقه ندارد؛ چراکه يک نظامی به وجود آمده است 
بر پايه ی »اســالم«، که در آن ضّديّت با »استکبار« و »استبداد« و »ظلم« و 
»تبعیض« و کارهايی که امروز قدرت ها در دنیا می کنند، هست، و اين نظام، 
روزبه روز رشد پیدا کرده و هر کار کرده اند، نتوانسته اند متوقّفش کنند. معنای 
اين وضع، آن است که امروز در جهان، »قدرِت جديد«ی در حاِل َسر بر آوردن 
است که منافِع ظالمانه ی قدرت های مستکبر را به چالش می ِکشد. دشمنی با 

جمهورِی اسالمی، به  علِّت اين است.1
بدين جهت، اين تصّور که چنانچه ما با آمريکا توافق کنیم، خواهیم توانست 
که مشــکالِت را حّل کنیم، مبتنی بر »توهم« اســت نه »واقعّیت«؛ چون از 
لحاِظ منطقی، »امکان ندارد« که نظامِی مثِل جمهورِی اسالمِی ايران، مورِد 
محّبت و مالطفِت نظامِی مثِل آمريکا قرار گیرد. پس مسأله، قابِل فروکاهیدن 
به »سوء تفاهم« نیست، که انتظار داشت با »مذاکره« و »رابطه« و »مصالحه« 
حّل شود، بلکه مسأله، »اصِل موجوديِّت نظاِم جمهورِی اسالمِی ايران« است 
و آنچه قدرت و اســتقالل و پیشرفِت ناشی از اســالم که در قالب ِاين نظام 
به وجود آورده اســت، برای آمريکا است، قابِل قبول نیست. اين پرسش مهم 

1. حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 25 خرداد 1395.
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اســت که نظاِم جمهورِی اســالمی، اگر تا کجا »عقب نشینی« کند، آمريکا 
ديگر »دشــمنی« نمی کند؟! اکنون قضّیه ی هسته ای حّل شده، اما قضّیه ی 
موشــک ها را مطرح کرده اند و انتظار دارند از اين نیز عقب نشینی کنیم! اگر 
قضّیه ی موشــک ها حّل بشود، قضّیه ی حقوِق بشــر در میان خواهد بود، و 
اگر اين برطرف شــود، قضّیه ی شــورای نگهبان و بعد واليِت فقیه و آن گاه 
حاکمّیِت اسالم. بنابراين، نزاِع ما با امريکا بر سِر »مسأله های کوچک و جزئی« 
نیست.1 بنابراين، دشمنِی آمريکا با جمهورِی اسالمی، »دشمنِی عمیق« است، 
و مخالفت بر اساِس مسئله ای مثِل مسأله ی اتمی نیست، بلکه بحث اين است 
که اينها با نظامی که در اين منطقه ی حّساس، پرچِم اسالم را در دست گرفته 
و َســر بلند کرده و با ظلم های آمريکا مخالفت می کند، دشــمن هستند. از 
اين رو، مسأله ی آنها اين است که جمهورِی اسالمی نبايد باشد. تکیه ی آمريکا 
روی قضّیه ی هســته ای و موشک و امثاِل اينها برای اين است که می خواهند 
»عناصِر قدرِت« جمهورِی اســالمی را از بین ببرند.2 سخن در اين است که 
امروز، نبرِد »جمهورِی اســالمی« با »اســتکبار« - که با انقالب، آغاز شد و 
همچنان، با قــّوت ادامه دارد - همان نبرِد »رســوالِن الهی« با »طواغیت و 
شیاطیِن انس و جن« است؛ زيرا ما به دنباِل تحّقق بخشیدن به آرزوهای بزرِگ 
پیامبران و صّديقان و شهیدان هستیم . پس جبهه ی شیطانِی زمان، به اقتضای 
طبِع خويش، با  چنین آرمان و حرکتی مخالف اســت، و کارشکنی و اذيّت و 
تهديد می کند.3 بر اساس بايد گفت بسیاری از مسائِل و مناقشاِت ما با آمريکا، 
»قابِل حّل نیســت«، چون مشــکِل آمريکا، خوِد »نظاِم جمهورِی اسالمی« 

1. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 25 خرداد 1395.
2. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 2 خرداد 1397.
3. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 16 تیر 1393.
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است؛  اين که حکومتی در جای مهّمی مثِل ايران به  وجود بیايد، که به آری و 
نه ی قدرتی مثِل آمريکا اعتنا نداشته باشد، برای  آنها غیِر قابِل تحّمل است.1

ايشان در جای ديگری نیز همین مضمون را مطرح می کند و می گويد هدِف 
دشــمن، »براندازِی نظاِم جمهورِی اسالمی« است و مسأله ی برجام و ماننِد 
آن، »بهانه« است. هنگامی که تحريم های هسته ای شروع شده بود، کسانی از 
معاريف و مسئوالِن ســطِح باال، به من می گفتند شما چه اصراری داريد که 
روی مسأله ی هسته ای می ايستید تا آمريکا، بهانه گیری کند، در حالی  که اگر 
از آن عبور کنید، راحت خواهیم شــد. خدا از سِر تقصیرات شان بگذرد. امروز 
با اين که مســأله ی انرژِی هســته ای را در برجام، »به شکلی که مخالفیِن ما 
می خواســتند«، زيِر بار رفتیم و قبول کرديم، اّما دشمنی ها تمام نشد، بلکه 
مســأله ی حضورِ ما در منطقه يا مسأله ی صنعِت موشکی را مطرح می کنند. 
پس اگر فردا اعالم کنیم که ما ديگر موشــک درست نمی کنیم، يا بیشتر از 
فالن مقدار بُرد، موشــک تولید نمی کنیم، بهانه ی ديگری را مطرح خواهند 
کــرد. دعوای آمريکا با ما، »دعوای بنیادی« اســت؛ چون آنها با اصِل »نظاِم 
جمهورِی اسالمی« مخالفند. علِّت مخالفت با نظاِم جمهورِی اسالمی اين است 
که انقالب و جمهورِی اسالمی، دسِت سلطه ی آمريکايی را از ايران کوتاه کرد، 
در حالی که پیش از اين، آمريکا بر ايران که کشوری دارای ثروت و با امکانات 
و در موقعّیِت راهبردی و حّساِس جغرافیايی است، به طورِ کامل، مسلّط بودند. 
اينها می خواهند به جمهورِی اسالمی، »بايد« بگويند؛ اما چون نمی توانند، با 

آن دشمنند و می خواهند آن را بردارند؛ محّل نزاع، اين است.2
]4[. صدای رســای تجربه های عینِی تاريخــی. حّتی اگر تجربه های تاريخِی 
عینی و بین االذهانی را نیز مالِک قضاوت قرار دهیم و از اين زوايه به مســأله 
بنگريــم، باز هم به نتیجه ی متفاوتی از آنچه که تاکنون بیان شــد، دســت 

1. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 22 خرداد 1396.
2. همو؛ در دانشگاهِ فرهنگیان؛ 19 ارديبهشت 1397.
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نخواهیم يافت؛ چون واقعّیت های تاريخِی معطوف به مناســباِت ما با غرب، 
و به طــورِ خاص، اياالِت متحده ی آمريــکا، همگی حاکی از خباثت و خیانِت 
آنهاســت و کمترين جايی را برای خوش بینی و ماليمــت باقی نمی گذارد. 
از اين رو، هرگز با اســتاند ُجســتن به عقل و عقالنّیت، نمی توان همگرايی و 
همدلی با غرب را تجويز کرد؛ چنان که رهبِر انقالب تأکید می کند کسانی که 
امروز، طرف دارِ »نزديکی به غرب« هســتند و می گويند برای پیشرفت، بايد 
به غرب »تکیه« کنیم، عقل شان را باخته اند و اهِل تعّقل نیستند؛ چون رفتارِ 
غرب، »تجربه هايی عینی« را در اختیارِ ما قرار داده است که نافی اين سخن 
اســت.1 ايشــان می گويد در تبلیغاِت جهانی تکیه می کنند روی اين که چرا 
رهبِر جمهورِی اسالمی با غرب، »مخالف« است؟! و در مقابل، پاسخ می دهد 
کــه چون ما از غرب صدمه ديده ايم و نبايد فراموش نکنیم که غرب با ما چه 
کرده است.2 مخالفِت ما، لجاجِت کودکانه و از سِر خودبزرگ بینی و حسادت 
نیست، بلکه حاصِل محاسباِت برخاسته از تجربه های تاريخِی تلِخ ما است که 

از حافظه ی تاريخی مان، پاک نخواهد شد.
پس تقابِل ما با آمريکا، به سبِب »تعّصب« و »غرور« نیست. چه آمريکا و چه 
بعضی هــا در داخل، به افکارِ عمومی القاء می کنند اين که امام خمینی فرمود 
هر چه فرياد داريد، بر سِر آمريکا بزنید از سِر »تعّصب« و »غرور« بوده است، 
نه »منطق«. اما به باورِ رهبِر انقالب، سخِن امام خمینی، »پشتوانه ی منطقِی 
محکم« دارد و آن منطق اين است که اساِس سیاسِت آمريکا، »افزون طلبی« 
و »دســت اندازی« است. از اين رو، امروز هم همین حکم، جاری است. ايشان 
تصريــح می کند که کســانی نگويند اگر امام خمینی هم امــروز بود، ماننِد 
آنها عمل می کــرد، در حالی که امام اگر امروز بود، همــان »فرياِد ابراهیمی 
و بت شــکن« را َســر می داد؛ همان فريادی که ملّت را بیدار کرد و به انقالب 

1. همو؛ در ديدارِ دانشجويان؛ 12 تیر 1395.
2. همو؛ در ديدارِ اعضای مجلِس خبرگاِن رهبری؛20 اسفند 1394.
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رســاند.1 به عبارِت ديگر، واقعّیت های جهانی، تغییر نکرده و جرياِن ســلطه، 
همچنان همان جرياِن سلطه اســت و تغییِر ماهّیت و منش نداده که بتوان 
گفت به واسطه ی دگرگون شدِن شرايط، بايد مسیِر ديگری را در پیش گرفت.

]5[. طلــِب منافِع ملّی در ســايه ی هويِّت ملّی. چنانچه اشــکال شــود که 
گفته های قبلی، همگی مبتنی بر انگاره ها و انديشه های ايدئولوژيک هستند، 
حال آن که سیاسِت خارجی، بايد مبتنی بر منافع باشند و عاری از مالحظات و 
گرايش های ايدئولوژيک، و همین ايدئولوژی زدگی در سیاسِت خارجی، موجِب 
دشمن تراشی و جبهه بندی بر ضّد ما شده است، بايد گفت منافِع ملّی و هويِّت 
ملِّی ما، با يکديگر همخوان و مالزم هســتند و اين گونه نیست که در صورِت 
اعراض از هويِّت ملّی، به منافِع ملّی دست يابیم. شايد بتوان اين طور تحلیل 
که هويِّت ملِّی ما، روِح حاکم بر منافِع ملّی مان، يا ابزارِ وصوِل ما به آنهاست.

 بر اين اساس، اگر چیزی را به  عنواِن »منافِع ملّی« در نظر بگیريم، اما »هويِّت 
ملّی« را پايمال  کنیم، به قطع، اشتباه کرده ايم، چون امری که با هويِّت ملّی مان 
تعارض داشته باشد، جزء منافِع ملّی مان هم نیست، و عناصِر اصلِی هويِّت ملِّت 
ما عبارتند از: »عمِق تاريخی«، »اسالم« و »انقالِب اسالمی«.2 ايدئولوژی زدايی 
از سیاسِت خارجی و مناسباِت ما با جهاِن خارج، تأمین کننده ی منافِع ملّی مان 
نیســت، بلکه ما را آسیب پذير و ضعیف می کند و دشمن را قادر می سازد که 
به آسانی و بدوِن مانع، دسِت تصّرف و تعّدی به سوی منافِع ملِّی ما دراز کند 

و استیال و تفّوِق خويش را بسط دهد.
]6[. برافتــادِن تاريِخ تجدُّدی، برآمدِن تاريِخ انقالبی. تاريخ، در روندی که در 
دوره ی اخیر و تاکنون طی کرده، به ضّررِ ما نبوده و قدرت را از ما نســتانده 
است، بلکه پیشروِی تاريخ، منطبق با پیشروِی ما بوده است؛ به طوری که رهبِر 
انقــالب می گويد با همه ی زرق و برقی و جالِل ظاهری و توانايی های ماّدی ای 

1. همو؛ در ديدارِ دانش آموزان و دانشجويان؛ 12 آبان 1395.
2. همو؛ در ديدار مسئوالِن نظام؛ 22 خرداد 1396.
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که جبهه ی طاغوت و استکبار دارد، حرکِت الهی و پیامبرانه ی انقالِب اسالمی، 
همچنان پیش می رود و اثر می گذارد و عمق پیدا می کند.1 اين در حالی ست 
د و غرِب زياده خواه، در سراشــیبی قرار گرفته و از برآوردِن  کــه جهاِن متجدِّ

خواسته ها و تمنّیاتش، عاجز مانده است. 
رهبِر انقالب معتقد است که اگرچه ما يک »جبهه ی عظیم و وسیِع دشمن« 
در مقابِل خودمان داريم که همگی، »دشــمِن نظاِم جمهورِی اســالمی« اند، 
و چون قدرِت رســانه ای، اقتصادی، سیاســی و امنّیتی در اختیارِ آنها است، 
توانايــِی انجاِم خیلی کارها را هم دارند، اما با اين حال، نبايد بر خويش لرزيد 
و از ســّنِت الهی غفلت کرد و از ياد بُرد که با وجوِد دشمنی هايی در سطوِح 
باالتر، انقالِب اسالمی با دست های خالِی توده های مردِم مسلمان، پیروز شد! 
پس امروز هم با وجوِد همان دشــمنی ها، اگر نیروهای انقالبی به لوازِم ايماِن 
خويش عمل کنند، به قطع، پیروز خواهند شد؛ يعنی اگر صادقانه وارِد میدان 
بشويم، ايستادگی کنیم، بصیرت به خرج بدهیم، به موقع اقدام کنیم، درست 
حرف بزنیم و درست عمل بکنیم، به پیروزی دست خواهیم يافت؛2 چنان که 
حضرِت امیر درباره ی جنگ های زماِن حیاِت رســوِل اکرم می گويد آن 
جنگ های خونین، بر ايمان مان می افزود، چون که در راهِ راست، پابرجا بوديم، 

و در سختي ها شکیبا، و در جهاد با دشمن، کوشا بوديم، از اين رو:
اْسَتَقرَّ  َحتَّ  ْصَر  النَّ َعَلْیَنا  َأْنَزَل  َو  اْلَکْبَت  َنا  ِبَعُدوِّ َأْنَزَل  ِصْدَقَنا   ُ اللَّ َرَأی  ا  َفَلمَّ

َلَعْمِري. َو  َأْوَطاَنُه  ئًا  ُمَتَبوِّ َو  ِجَراَنُه  ُمْلِقیًا  ْساَلُم  اْلِ
چون خداوند، ما را آزمود و صدِق ما را مشاهدت فرمود، 

دشمِن ما را خوار ساخت، و رأيِت پیروزِی ما را برافراخت؛ 

1. همو؛ در ديدارِ مسئوالِن نظام؛ 16 تیر 1393.
2. همو؛ در ديدارِ مردم؛ 19 دی 1394.
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چندان که اسالم، به هر شهر و ديار رسید، و حکومِت آن در 
آفاق، پايدارگرديد.1

امروز نیز، عهِد تاريخِی ماســت، و آنچه که رخ خواهد داد، به عمِل ما وابسته 
است. ازنفس افتاده ها و پشیمان شده ها و مرعوباِن قدرِت غرب، زبان به مالمِت 
انقــالب و انقالبی گری می گشــايند و انقالب را به ســبِب مواضِع قاطعانه و 
استقالل طلبانه اش، مؤاخذه و متهم می کنند و نسخه ی »تسلیم« و »سازش« 
در قالِب »آشتی  با  جهان« و »تعامِل سازنده با جهان«، تجويز می کنند، اما امروز، 
بیش از هر زماِن ديگر، »واقعّیت« و »عینّیت«، ناقِض مّدعا و رويکرِد آنهاست؛ 
چون تجربه ی عملِی اخیر، به وضوح نشــان داد دشمناِن جهانِی ما، با »زباِن 
مذاکره و گفتگوی ديپلماتیک«، بلکه حّتی با وجوِد پاره ای »عقب نشینی ها« 
و »انفعال ها«، رام نمی شــوند و دست از دشمنی و کینه و خدعه برنمی دارند.

3- استمراِر نسبِت استقالل خواهانه ی انقالب با غرب
]1[. انقالِب اسالمی، دارای يک سلسله »ارزش ها و آرمان های اساسی« است 
که جزء »ذات« و »هويِّت« آن هســتند، به طوری که با عبور از آنها، انقالب از 
»خود«ش تهی می شود. از اين جمله، شــعار و غايِت بنیادِی »نه شرقی، نه 
غربی« است که در حقیقت، ترجماِن »استقالل« است. اعتنا و التفاِت خاِص 
انقالب به اين شــعار، بدان ســبب بود که در ايران در طوِل سده ی گذشته، 
همواره در بنِد »اســتعمارِ خارجی« قرار داشت و »اغیار« و »ديگران«، برای 
آن تصمیــم می گرفتند و بر آن حاکم بودند. به اين ترتیب، انقالِب اســالمی 
که انقالبی در تمــاِم ابعاد و جوانب بود، در برابــِر اين آفت نیز موضع گیری 
کرد و »استقالِل همه جانبه« را، يکی از بنیادی ترين اصوِل خود معرفی کرد. 
حال پرسش اين است که انقالب تا چه اندازه به اصِل ياد شده، وفادار بوده و 

توانسته در عمل، آن را محَقق گرداند؟

1. سیدرضی؛ نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی؛ خطبه ی 56.
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]2[. يکی از شــرط های داوری در اين باره، آن است که میاِن »ساخِت انقالب 
و نظام« از يک سو، و ساخِت »دولت های متغّیر« و »ديوان ساالرِی غیِر وفادار 
و گرفتارِ روزمرگی«، تفاوت قائل شــويم و اوصاف يکی را به ديگری نســبت 
ندهیم. به بیاِن ديگر، وقتی ســخن از »انقالب« اســت، دو مصداق در ذهن 
مجّسم می شود: يکی »اصِل انقالب و حرکت ِعمومی و کلِّی آن« که وابسته به 
دگرگونی ها و نوسان های شخصی و جريانی نبوده است، و ديگری، »نهادها« 
و »اجزای فردی و جريانِی مستقر در نظاِم سیاسی« که نه ثابت هستند و نه 
همگون. خطای تحلیلِی شــايع در اين باره، آن است که دو سطِح تحلیلِی ياد 
شــده، با يکديگر َخلط می شوند و احکاِم خاِص هر يک، به آن ديگری تعمیم 

داده می شوند.
]3[. »حرکِت عمومی و کلِّی انقالب«، وابســته به »ولّی فقیه« است و اوست 
که در اين زمینه، تصمیم گیر و تعیین کننده است و به همین سبب، در نهايت 
نیز بايد خوِد وی پاسخگوی شتاب و جهِت اين حرکت باشد. شأِن ولّی فقیه 
اين اســت که تماِم پاره ها و اضالِع نظاِم اسالمی از چنین چشم اندازی، رصد 
کند تا مبادا »انحراِف اساسی و بنیادی« به وقوع بپیوندد و نظام از »جوهر و 
ذاِت انقالبی «اش تهی شود. در اين سطح، به حّق بايد تصريح کرد که چه امام 
خمینی و چه رهبِر انقالب، هر دو با حساســّیت و جّديِّت مثال زدنی، انقالب 
را تدبیر کردند و مجال ندادند سیاســِت حکیمانه ی »نه شــرقی، نه غربی«، 
به عنواِن يکی از اصول و آرمان های انقالب، به حاشــیه رانده و زيِر پا گذارده 
شــود. در دهه ی شــصت، امام خمینی از آغازِ انقالب تا پاياِن دوره ی زعامت 
و حیاِت ظاهرِی خويش، همواره بر اين اصل، اصرار ورزيد و اندک تســامحی 
را روا نشــمرد. در دوره ی زعامِت رهبِر انقالب نیز، ايشان که خود را مطیع و 
دنبالــه ُروِی امام خمینی قلمداد می کــرد و بر اين باور نبود که امام خمینی، 
وجودی تاريخی و محصور در شــرايِط زمــان و مکان بوده و پس از او بايد از 
مواضع و راهبردهايش عقب نشــینی کرد، همان خط را با همان قاطعّیت، در 



هربِمدار؞267 یهانیو انقالببان یو برغیقم ایههیکامیابو تللو

پیش گرفت. با اين حال، در طوِل دوره ی زعامِت رهبِر انقالب، همواره نیروها 
و جريان هايی حضور داشــتند که اين گونه نمی انديشیدند و می کوشیدند از 
راه های مختلف، ايشان را وادار به تجديِد نظر در سیاسِت »نه شرقی، نه غربی« 
کنند. از اين رو، تقابل ها و کشمکش های فرساينده ی گوناگونی شکل گرفت و 
بخــِش عمده ای از اهتمام و اراده ی رهبِر انقالب، صرِف »حفاظت« و »دفاع« 
از ايــن اصل و آرماِن انقالبی گرديد. به هر حال، حّتی يک مصداق نیز وجود 
ندارد که نشان دهد رهبِر انقالب در جايگاهِ ولّی فقیه، از سیاسِت »نه شرقی، 
نه غربی« دست کشیده يا بدان بی تفاوت بوده باشد. از اين رو، به طورِ قاطع بايد 
گفت آن اندازه که به مســئولّیت و حوزه ی اختیاراِت قانونِی ولّی فقیه مربوط 
بوده، کمترين خدشــه ای به اين اصل وارد نشده و همچنان نیز زنده و معتبر 

و حاکم است.
]4[. اما درباره ی همه ی دولت ها و مجلس های پســاانقالبی، نمی توان چنین 
ادعايی داشــت و همه ی آن را معتقد و ملتزم به اصِل »نه شرقی، نه غربی« 
قلمداد کرد، بلکه بايد گفت بیشــتِر آنها، کم و بیــش، در نقطه ی مقابل قرار 
داشتند و می کوشیدند تا با بهانه های مختلف، از سیاسِت »نه شرقی، نه غربی« 

عبور کنند، از جمله اين که گفته شده:
]الف[. ساختارِ جهانی بر ما غالب و مسلّط است؛

]ب[. مقصود از ســاختارِ جهانی، غرب است و در میاِن دولت های غربی، اين 
اياالِت متحده ی امريکاست که زماِم امور را در دست دارد؛

]ج[. اين ساختار، غیِر شکننده و انعطاف ناپذير است؛
]د[. ظرفّیت هــا و قابلّیت هــای درونِی مــا برای اين که مدعِی اســتقالل و 

خودبنیادی شويم، کافی نیستند.
]هـ[. پس بايد قواعِد جهانِی کنونی را بپذيريم و سرکشی نکنیم.

د آن اســت که  ]ن[. الزمه ی قطعِی تن در دادِن به نظِم جهانی شــده ی تجدُّ
از ايدئولوژِی اســالمی و انقالبی، از جمله سیاســِت »نه شــرقی، نه غربی«، 
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عقب نشینی کنیم و بر اساِس چنین معیار و منطقی، به معادالت و مناسباِت 
جهانی نگاه نکنیم.

در همین راستا، چندين سیاســت در برابِر سیاسِت »نه شرقی، نه غربی« از 
سوی دولت های پساانقالبی مطرح شد:

]الف[. سیاسِت تنش زدايی در دولِت سازندگی؛
]ج[. سیاسِت گفتگوی تمّدن ها در دولِت اصالحات؛

]د[. سیاسِت تعامِل سازنده با جهان در دولِت اعتدال گرا.
اين سیاست های معارض و بديل، معطوف به مصاديقی از اين دست بودند:

]الف[. مذاکره ی مستقیم با اياالِت متحده ی امريکا؛
]ب[. نزديکی به دولت های اروپايی؛

]ج[. پذيرِش معاهدات و توافق های جهانی؛
]د[. کنار کشیدن از محورِ مقاومت در منطقه و فلسطینی تر از فلسطینی ها نبودن؛

]هـ[. عقب نشینی از دستاوردهای هسته ای برای رفِع تحريم های اقتصادی.
از سوی ديگر، نیورهای سیاسی و فکرِی غیِر انقالبی و دگرانديش، يک سلسله 
دوگانه های مفهومِی متضاد طراحی شــدند که به نوعی، عبور از سیاسِت »نه 

شرقی، نه غربی« را تئوريزه کنند:
]الف[. دشمن تراشی/ تنش زدايی؛

]ب[. غرب ستیزی/ گفتگوی تمّدن ها؛
]ج[. هويِّت ملّی/ منافِع ملّی؛

]د[.  منطِق صدورِ انقالب/ منطِق هزينه- فايده؛
]هـ[. ايدئولوژی گرايی در سیاسِت خارجی/ ايدئولوژی زدايی از سیاسِت خارجی؛

]ن[. انزواُگزينی/ جهانی شدن؛
]ز[. نزاع با جهان/ آشتی با جهان؛

]ح[. ماجراجويی/ تعامِل سازنده با جهان؛
]ط[. مرزبندی با جهان/ همراهی با جهان؛
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]ی[. خويش بسندگی/ پیوستن به خانواده ی جهانی؛
]ک[. چالش/ رفاه؛

]ل[. آرمان/ وقعّیت.
در نقطه ی مقابل، رهبِر انقالب نیز به عنواِن پرچم دارِ سیاســِت »نه شرقی، نه 

غربی«، صورت بندِی ديگری از محّل نزاع ارائه کرد:
ِد غربی بودن/ غرب  ُگزينی و تعلِّق تاريخِی مستقل؛ ]الف[. غرب زدگی و ذيِل تجدُّ

]ب[. سازش و تسلیم/ مقاومت و ايستادگی؛
]ج[. مرزبندی با جهان/ هضم شدن در جهان؛

]د[. تکیه به وعده های غرب/ تکیه به ظرفّیت های درونی؛
]هـ[. اعتماد به غرب/ اعتماد به نصرِت الهی؛

]ن[. وادادگی/ احساِس هويّت؛
]ز[. سرمايه گذارِی خارجی/ استحکاِم ساخِت درونی؛

]ح[. هراس و انفعال/ شجاعت و قاطعّیت؛
]ط[. پیشرفِت برون زا و صوری/ پیشرفِت درون زا و واقعی.

بنابراين، مســأله اين اســت که اغلِب دولت ها، با ضرايِب مختلف، از سیاسِت 
»نه شــرقی، نه غربی« فاصله گرفته و تالش کرده اند نظِر خود را بر انقالب و 
نظام، تحمیل کنند، اما در نهايت، اين رهبِر انقالب بوده که توانسته از انحراِف 
انقالب و نظام جلوگیری کند و مجال ندهد سیاســِت »وابســتگی«، تحقق 
يابد. با اين حال، روشن است که »نقش آفرينِی بازدارنده و سلبِی« ايشان نیز 
محدود بوده و کج انديشــی های دولت ها، »هزينه ها« و »خسارت ها«يی را بر 
انقالب تحمیل کرده است. از اين جهت بايد گفت اغلِب دولت های پساانقالب 
نتوانســته اند آنچنان که انقالب وعده داده بود و امام خمینی باور داشــت، از 
وابستگی نسبت به غرب، اجتناب کنند و سیاسِت »نه شرقی، نه غربی« را به 

اجرا درآورند.
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]5[. اين وضع نشــان می دهد که انقالب، دچارِ »حاکمّیِت دوگانه« اســت، 
همچنان کــه از آغاز، اين  گونه بــوده و از همین ناحیه نیز، لطمات و صدماتی 
ديده اســت. به عبارِت ديگر، نوعی »دوگانگِی بازدارنده و فرسايشــی« وجود 
داشته که همواره، موجباِت »اصطکاک« و »تنش« و »تزاحم« را فراهم کرده 
و مانِع هم افزايی و هم گرايی شــده اســت. نه فقط میل به گريز از سیاســِت 
»نه شــرقی، نه غربی« به حاکمّیِت دوگانه بازمی گردد، بلکه بسیاری ديگر از 
کشمکش ها و نزاع ها بر ســِر آرمان ها و غاياِت انقالب نیز چنین خاستگاهی 
دارد، و چون تاکنون اين درِد مزمن و ديرينه، عالج نشده، تبعات و تنگناهای 
ناشــی از آن نیز تداوم داشــته اســت. به اين ترتیب، بیش از آن که توان و 
بضاعِت انقالب، صرِف کارها و فعالّیت های ايجابی و اثباتی شــود، يا معطوف 
به خدعه ها و توطئه های دشــمِن بیرونی باشد، برای جلوگیرِی از »کج روی و 

انحراِف نیروهای سیاسِی رسمی و حاکمّیتی« هزينه شده است. 
]6[. ما بارها مشاهده کرده ايم که عقب نشینی های موقتی و مصلحتی از سیاسِت 
»نه شــرقی، نه غربی«، چگونه عرصه را بــر ما تنگ تر کرده و نتايِج تخريبی 
به دنبال داشــته اســت، اما با اين حال، باز هم دچارِ خوش بینِی واقع گريزانه 
می شــويم و تصّور می کنیم چنانچه در تعامل با غرب، از سیاست های ارزشی 
د را به عنواِن چارچوِب ُکنش های  و اسالمِی خويش عقب نشینی کنیم و تجدُّ
جهانِی خود در نظر بگیريم، احتماِل گشايِش اقتصادی وجود خواهد داشت و 
مشکالت و معضالِت اقتصادی، برطرف خواهند شد. اما اين تجربه های تلخ و 
زيان بار، همچنان »تکرار« می شوند و تأثیری در رفتارهای حاکمّیتی و مردمِی 
ما ندارند؛ گويا ما از تجربه ها، عبرت نمی گیريم و قصد نداريم به پشــتوانه ی 
آنها، در روند و مســیر ِ»تکاملی« و»رو به پیش« قرار بگیريم. حّتی در دهه ی 
چهــارِم انقالب که اندوخته هاِ معرفتی و تجربِی ما، بســیار بود، باز هم دچارِ 
خطای راهبردی شديم و به غلط پنداشتیم »کوتاه آمدن« و »عقب نشینی« و 
»سازش«، نتیجه خواهد داد و رونِق و گشايِش اقتصادی در پی خواهد داشت. 
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بنابراين، اســتفاده نکردن از تجربه های تاريخــِی متراکم و پُر هزينه، يکی از 
آفاِت بزرگی ســت که موجب شده آنچنان که بايد، به سیاسِت »نه شرقی، نه 

غربی«، وفادار و متعهد نباشیم. 

دی 4- سربرآوردِن الگوِی پیشرفت در برابِر تفّوِق توسعه ی تجدُّ
فراخــواِن رهبِر انقالب برای تکمیل و ارتقای الگوی پايه ی اســالمی- ايرانِی 
پیشــرفت که در بیست و دّوِم مهرماه منتشــر گرديد، آنان را که دل در گروِ 
حرکِت ســاختارِی انقالب به سوی به غايات و مقاصِد قُدسی اش دارند، بسیار 
خرسند و خشــنود ســاخت و به »آينده ی انقالب«، بیش از پیش، امیدوار و 
خوشــبین کرد. گامی که ايشان برداشت، از عزم و جّديِّت خلل ناپذيرشان در 
دزدوده و  ايجاِد »تحّوالِت ساختاری و کالن«، خبر می دهد و نشانگِر »افِق تجدُّ
غیرغربی« ای است که وی برای جامعه ی ايران در نظر گرفته است. اينک با تکیه 
بر تجربه های انبوهِ تلخ و شیريِن چهار دهه ی گذشته، و ذهنّیِت فارغ از ابهام ها 
و ترديدهای ناشی از فقِر مشاهدات و مواجهاِت مستقیم، به روشنی می دانیم 
که »چه نمی خواهیم« و »چه نمی خواهیم«. امروز بر »يقین« و »قطعّیِت« ما 
افزوده شده و سطِح مباحثاِت ما از »اليه ی نظری و انتزاعِی محض«، به »اليه ی 
عملی و عینی«، تغییر يافته اســت، و به اين واسطه، ديگر جايی برای توجیه 
و تعويق باقی نمانده اســت؛ بايد انقالب را با شتابی خیره کننده و محسوس، 
دُزدايی« کرد و به تتمیم  پیش بُرد و از نظامات و ساختارهای اجتماعی، »تجدُّ
و تکمیِل انقالِب کبیِر اسالمی، اهتمام ورزيد. تاريخ در انتظارِ گام های بلند و 
دگرگونی بخِش ماســت و فردا، فردايی ست که به حول و قّوه ی الهی، آکنده از 
اتّفاقاِت درخشان و چرخش های قُدسِی مهارنشدنی خواهد بود. آری، روزهايی 
در راه اســت که در آنها، گشــايش ها و فتوحاِت تاريخِی امام خمینی، بیشتر 
نمايان خواهند شد و تجلِّی »عظمِت انقالب«، چشم های همگان را پُر خواهد 
کــرد. انقالب، در ابتدای راهِ تاريخِی خويش قرار دارد و هنوز به تمامّیِت خود 
نرسیده است؛ اينک نه زماِن »ترديد« و »تزلزل«، بلکه هنگامه ی »خروشیدن« 
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و »برآشــوبیدِن« انقالب در برابِر نظِم تجدُّدی حاکم بر جهان اســت و ما در 
مرحله ی عبور از »پیِچ تاريخی« قرار داريم. تاريِخ فردا، با تاريِخ امروز، بســیار 
متفــاوت خواهد بود و عالَم و آدِم تازه ای پا به عرصه خوهند نهاد. در جهانی 
د، حاشیه نشــین  که پس از اين پیِچ تاريخی در انتظارِ ماســت، غرِب متجدِّ
و بی رمق خواهد بــود و »جابجايی های بزرگی« به وقوِع خواهند پیوســت. 
کاری کــه امروز رهبــِر حکیِم انقالب بــه آن هّمت گمــارده و بی اعتنا به 
دغدغه ســازی ها و غوغاساالری های اصحاِب نفاق و تزوير، آن را پیش می بَرد، 
در حکِم مقّدمه و بستری ست که آنچنان فردايی را رقم خواهد زد. در حقیقت، 
چون نگاهِ ايشان معطوف به آنچنان فردايی ا ست، مرعوِب تنگناها و مشّقاِت 
مقطعی نمی شــوند و خود را در برابِر اُفت ها و نشــیب های موسمی و گذار، 
نمی بازند، اما ديگرانی که چشــِم آينده نگر و معرفِت متعّمقانه ندارند، تصّور 
می کنند که انقالِب امام خمینی که دســِت غیبِی خدای متعال، نگهباِن آن 
است، در مقابِل تکانه ها و تنش هايی که دِل آنها را می لرزاند، سِر تسلیم فرود 
می آورد و فرومی پاشد، ولی ما امروز، بیش از گذشته، به تداوم و تعالِی انقالب 

و شکوفايی آن در عرصه ی جهانی باور داريم:

فضل و رحمت های باری، بی حّدستانبیــا گفتنــد نومیدی بَدســت
دست در فِتراک2 اين رحمت زنیداز چنین ُمحســن1، نشايد ناامید
بعد از آن بگشاده شد، سختی گذشت4ای بسا کارا که اّول، َصعب3 گشت

اصِل مســأله و معضله ای که با آن دست به گريبان هستیم، »نفوذ« است؛ چه 
»نفوِذ ســاختاری« و چه »نفوِذ فردی«. نفوذ، ما را از حرکِت تکاملِی شتابان، 

1. از نام های خداوند؛ نیکويی کننده؛ نیکو کار.
2. تَرک بند؛ زين.
3. دشوار؛ سخت.

4. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ سوّم، بیت های 2924-2922.
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بازداشــته و از درون و به صورِت رســمی، ما را قفل کرده است. ما همیشه از 
د را بر ما تحمیل  پُشــت، خنجر خورديم و نیروهای نفــوذی بوده اند که تجدُّ
کرده و به انقالب، گزند رســانده اند. »نظريه ی توسعه« که از دهه های پیش 
از انقالب بر جامعه ی ايران تحمیل شــد و دوره ی پســاانقالب نیز هر چند با 
پاره ای جرح و تعديل ها، همچنان به اجرا درآمد، مصداِق اتّم »نفوِذ ســاختاری 
و هنجارين« است. پس نه فقط بر بســیاری از ساختارهای انقالب، نیروهای 
د، مانِع  تجدُّدی حاکم هســت، بلکه افــزون بر اين، غلبه ی ســاختارِی تجدُّ
تحرکاِت انقالبی شــده اســت. ِگره و مشکِل اصلی، در ســاختار است و اين 
ســاختار، همواره خودش را بازتولید کرده و می کند، و به اين واسطه، کار را 
د، بر ما غالب شده، و غلبه اش  دشوارتر می نمايد. پس مسأله اين است که تجدُّ
نیز، از نوِع غلبه ی ساختاری است، و اين ساختار، خود را بازتولید می کند. از 
د از لحاِظ انسانی نیز بومی و وطنی شده است. چنانچه الگوی  سوی ديگر، تجدُّ
پیشــرفت تحقق يابد، نظريه ی توسعه ی تجدُّدی، از ساحِت تدابیِر رسمِی ما 
کنار نهاده خواهد شد، اما بايد مراقب بود که دشمنی که در بیرون رانده شده، 

از پنجره داخل نشود و دوباره، زمام و عناِن امورِ انقالب را در دست نگیرد: 
َعْنُه؛  ُیَنْ  َلْ  َناَم  َمْن  َو 

همانا، جنگجو بیدار است، و آن که به خواب رود، چشمی پِی او، 
باز و هشیار.1

پس فقِر ما، فقِر تئوريک است؛ ما در مقاِم تئوريزه کردِن آرمان ها و ارزش های 
بنیاديِن انقالب، کوتاهی ورزيدم، حال آن که بايد از روزِ نخسِت پس از انقالب، 
اهتماِم خاص به آن می داشتیم. نظِر مغِز متفّکِر انقالب، آيت اهلل شهیدمرتضی 
مطهری در ســاِل پنجاه و هفت و در کتاِب نهضت های اسالمی در صدساله ی 
اخیر اين بود که نیروهای فکرِی انقالب، از نظريه پردازی و برپا کردِن مکتب و 
نظاِم فکری و اجتماعِی مستقل، غفلت کرده اند و از اين رو، چنانچه انقالب به 

1. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی، نامة 62.
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پیروی برسد، دسِت ما از نظريه ها و مکاتب ها و نظام های اجتماعِی غیرغربی و 
دينی، تهی خواهد بود. از ضعِف درونی، در دوره ی پساانقالب نیز ادامه يافت 
و ما در طوِل دهه های گذشــته، تا حّد درخورِ توّجهی، مصرف کننده و مقلِّد 
نســخه های تجدُّدی بوده ايم. به هر حال، مسأله اين است که به دست گرفتِن 
نهادهای حاکمّیتی همچون دولت و مجلس، در حالی که فکِر انقالبی نداريم، 
و شعارها و انديشه ها و مطالبات مان، تئوريزه نشده است، حاصلی ندارد، بلکه 
شايد مضّر باشد. از اين رو، بايد نظريه های خود را به راهبرد و سیاست، و آن گاه 
به برنامه و طرِح عملّیاتی تبديل کنیم. اساســی ترين و فراگیرترين مقوله ای 
که می تواند کلّّیِت موضِع ما را مشــخص کند، الگوی پیشرفت است. انقالِب 
بی تئوری، اتهامی ست که کسانی بر انقالِب اسالمی روا می شمرند، اما امروز با 
تکیه بر انديشه ها و آرائی که تولید شده و نه فقط نظريه ی توسعه ی تجدُّدی 
را به چالش کشــیده اند، بلکه نظريه ی پیشرفت را بر سِر دست گرفته و آن را 

پرچم داری می کنند، ديگر نمی توان ماننِد گذشته قضاوت کرد. 
ناگفته پیداســت در حالی که عّده ای تالش می کنند با وقت ُکشی، اقتصاد را 
متوقف و معّطل نگاه دارند تا مردم از لحاِظ معیشتی، قفل شوند و در نهايت، 
رهبِر انقالب در شــرايِط از پیش طراحی شده، محصور و دچارِ استیصال شود 
و در چارچــوِب مصلحت، از حقیقت منصرف گردد، رهبِر انقالب با اين اقداِم 
خويش، ابتکارِ عمل را به دســت گرفت و نیروهای رسمِی تجدُّدی را منفعل 
نمود. نیروهای تجدُّدی و غیرانقالبی در دروِن ســاخِت رسمی، قصد داشتند 
د را فراهم کنند و انقالب  از طريِق اسالِم سکوالر و رحمانی، بستِر تحّقِق تجدُّ
را به ذيِل تاريِخ غرب، سوق دهند، اما اين رويکرِد براندازانه و استحاله طلبانه، 
با تجديدنظِر ســاختارِی رهبِر انقالب در اصل و اساِس الگوی توسعه، خنثی 
گرديد. اينک بر ما فرض است که هر چه در توان داريم را به صحنه آورده و با 
تکیه بر تماِم ذخاير و داشته های نظرِی خود، به  غنی سازی و ارتقاء و تعمیِق 
الگوی پیشرفت بپردازيم و سطوِح سیاسی و اجتماعی را با آن، همدل و همراه 
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سازيم. اگر چنین نکنیم، چه بســا باز هم نیروهای تجدُّدی، ساحِت سیاسِی 
انقالب را در دست گرفته و بکوشند انقالب را از درون، تهی و منفعل گردانند: 

َتْدُعوَن  ُثَّ  ِشَراُرُکْ  َعَلْیُکْم  َفُیَولَّ  اْلُْنَکِر  َعِن  ْهَي  النَّ َو  ِباْلَْعُروِف  ْمَر  اْلَ
َلُکْم؛  اُب  ُيْسَتجَ َفاَل 

امربه معروف و نهی از منکر را وامگذاريد که بدترين شما، حکمرانِی 
شما را بر دست گیرند. آن گاه دعا کنید و از شما نپذيرند.1

بر اســاِس چنین برداشــتی، نگاهی اجمالی به فرازها و بندهايی از فراخواِن 
ايشــان می ندازيم و در حــّد بضاعِت انــدِک خويش، لطايــف و دقايقی را 

ساخته و پرداخته می کنیم.
]1[. الگوی پیشرفت از چشم اندازِ مضمون و هندسه. رهبِر انقالب، بر اين باور 
است که طّراحِی »الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشرفت«، بايد مشتمل بر سه پاره 
و ضلع باشد: »تدويِن اهّم مبانِی پیشرفت«، »تدويِن اهّم آرمان های پیشرفت 
و ترسیِم افِق مطلوِب کشور در پنج  دهه ی آينده« و »طّراحِی تدابیِر مؤثّر برای 

نیل به پیشرفت«.
]الف[. »تدويِن اهّم مبانِی پیشــرفت«. در اينجا، ســخن از ســه مقوله رفته 
کــه در کنارِ يکديگر، آنچه را که بايد تحقــق يابد، می آفرينند. مقوله ی اّول، 
پاره ای ســت که ناظر به »بنیان ها و خاستگاه های نظری« است و از »رگه ها 
و ريشــه های معرفتی«، حکايت می کند و نشان می دهد که الگوی پیشرفت، 
بر چه »فلســفه «ای تکیه دارد و از چه »زمینه ی نظری«ای برخاسته است. 
ما که مّدعِی جدا شــدِن از انگاره ی توسعه ی تجدُّدی هستیم و می  خواهیم 
در »مسیر« و »َمدارِ« متفاوتی قرار گیريم، خواه ناخواه، بايد در »مبادی« نیز 
تجديدنظر کنیم و »زيرســاخت ها و پايه های معرفتِی« متناسب با فکِر بومی 
و دينــِی خويــش را ايجاد نمايیم و در نهايت، با تکیــه بر اين چنین ارکانی، 

1. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی، نامه ی 47.



276؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

نظريه پردازی کنیم. از اين رو، بازانديشِی ما، محدود به اليه ها و سطوِح ظاهری 
نیست، بلکه عمیق ترين و بنیادی ترين قلمروها را دربرمی گیرد.

]ب[. »تدويِن اهّم آرمان های پیشــرفت و ترسیِم افِق مطلوِب کشور در پنج  
دهه ی آينده«. مقوله ی دّوم، »آرمان ها« و »مقاصد«ی است که در پِی رسیدِن 
به آنها هســتیم؛ بايد بدانیم که »مدينه ی فاضلــه« ی ما، چه خصوصّیات و 
اوصافی دارد و در کدام پهنه ها و عرصه ها، با مدينه ی غربی، متفاوت اســت. 
اگر »جامعــه ی آرمانِی« خويش را تصوير نکنیم و متوّجه و متنّبه نباشــیم 
که قرار اســت به ســوی کدام صورِت زندگی، حرکت کنیــم، راه را از بیراهه 
بازنخواهیم شناخت. در اين میان، نقِش تعیین کننده از آِن مبادِی پیش گفته 
است؛ اين مبادی هستند که »هدف ها« و »منازِل« نهايی را مشخص می کنند 
و »مطلوب هــا« را از »نامطلوب ها« بازمی شناســند. پس بايد هر چه توان و 
بضاعــت داريم را به کار بنديم و صورِت شــفاف تر و دقیق تری از »غايات« و 

»مقاصِد« خويش ارائه کنیم. 
]ج[. »طّراحِی تدابیِر مؤثّر برای نیل به پیشــرفت«. مقوله ی سّوم، »تدبیرها« 
و »تجويزها« را شــامل می شــود که ما را از وضع ِموجــود، به وضِع مطلوب 
هدايت می کنند و هماننِد عقِل راهبر و نقشــه پرداز، »مسیرها« و »معبرها« 
را می يابند. اهّمّیِت مسأله از آن جهت است که »روش ها« و »سازوکارها«ی 
ناصــواب، ما را به هدف های  مان نخواهند رســاند و توان و نیروی مان را هدر 
خواهند داد، در حالی  که امکان ها و مقدوراِت ما، محدود اســت و زماِن کافی 
نیــز برای به کار گرفتِن منطِق فرصت ســوز و پُرهزينه ی آزمون و خطا نداريم. 
از طرِف ديگر، متوقف ماندن در مبادی پردازی و انتزاعی انديشــِی مســتمر و 
بی پايان نیز خطری ست که غفلت از تأّمالِت تدبیری و تجويزی به دنبال دارد. 
پــس بايد هر آنچه را که در »عالَِم نظر« گفته می شــود، بــه »عالَِم عمل«، 
پیونــد داد و اهتماِم خود را بر »دگرگوِن کــردِن واقعّیت ها« متمرکز کرد و 
اسیِر ذهن زدگی و فلسفیدن های منقطع از زندگِی عینی و نظاماِت اجتماعی 
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نشد. ساخته و پرداخته کردِن »بايد هاونبايد های عملی و عینی«، چنین نقص 
و لغزشی را برطرف می کنند و موجِب »اثربخشِی بیرونِی« تدقیق های نظری 

و معرفتِی محض می شوند.
]2[. الگوی پیشــرفت از چشم اندازِ منزلت و مکانت. رباره ی منزلت و مکانِت 

الگوی پیشرفت، دو مالحظه ی مهم از سوی رهبِر انقالب، مطرح شده است:
]الف[. نخست اين که تصريح شده که بايد به الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشرفت، 
»به عنواِن سنِد باالدســتی« نگريسته شود و به صورِت خاص، اضافه شده که 
بايد به آن »به عنواِن چارچوِب باالدستِی سیاست های کلّی« نگريسته شود و 
پس از ابالِغ نســخه ی نهايِی الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشرفت، بايد »بازنگرِی 
سیاســت های کلِّی نظام برای انطباِق آن با الگوی پیشرفت«، در دستورِ کار 
قرار گیرد. پس اين الگو، حّتی بر فرازِ سیاست های کلّی نیز می نشیند و بر آن 
نیز »حاکم« و »غالب« است و هرگز اين طور نیست که امری »تشريفاتی« و 

»صوری« باشد که کارکرِد نماديِن محض دارد و در حقیقت، بی تأثیر است.
]ب[. نکته ی ديگری که رهبِر انقالب به آن اشاره می کند اين است که تحّقِق 
الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشــرفت، در حکِم پیش درآمِد »رخ نمودِن طلیعه ی 
مبارِک تمّدِن نويِن اســالمی- ايرانی« است. بنابراين، اين الگو با شکل گیرِی 
تمّدِن اســالمی نیز پیوند دارد و مرتبط است و بايد آن را از جمله »مقّدماِت 
تمّدن پردازِی اسالمی« شمرد. تّمدِن اسالمی، آن گاه پديد خواهد آمد که ما 
ِد غربی« خارج شويم و  به عنواِن مســلمان، به طورِ کلّی از »عالَِم معنايِی تجدُّ
در فضايی اســالمی و مبتنی بر ارزش های اصیِل آن، تنفس کنیم، نه اين که 
همچنان در بنیادی ترين طرح ها و الگوهای جامعه پردازی و حکمرانِی خويش، 
دنباله رو و وام دارِ غرب باشیم و »تقلید« و »ترجمه« را تَرک نگفته باشیم. اين 
وضع، هنگامی تغییر می کند که به اندوخته ها و میراِث معرفتِی خودی رجوع 

کنیم و بر اساِس آنها، سیاست پردازی کنیم:

خواجه چرا می دود، تشنه در اين کوی ها؟!گر نه تهـی باشـدی، بیشتريـن جوی ها
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ُخِم پُر از باد کـی، سرخ کنــد روی هـا؟!3ُخم1 که در او باده2 نیست، هست ُخم از باد پُر

الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشرفت، چنین شأن و منزلتی دارد.
]3[. الگوی پیشرفت از چشم اندازِ تحُقق و تعّین. دسته ی ديگری از مسأله ها، 
به »چگونگِی عملّیاتی شدِن« الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشرفت بازمی گردند که 
در حکِم منزل و مرحله ی نهايی هســتند؛ چون تماِم کوشــش ها و زحمات، 
آن گاه نتیجه بخــش و نافع خواهد بود که در »عمل« و در »زندگِی روزمره«، 
اتّفاق هــای بزرگ و متفاوتی رخ دهد و جهاِن اجتماعی ما، از افِق اقتضائات و 

تحمیل های ايدئولوژی های و نسخه های غربی خارج گردد:

باوفاتــر از عمل، نَبَود رفیق4پس پیمبر گفت بهِر اين طريق

بر اين اساس، پاره ای نکات و دقايق نیز در اين زمینه بیان شده که به راستی، 
درخورِ توّجه و اعتنا هستند. 

]الف[. به باورِ رهبِر انقالب، پیشرفت، مستلزِم »تحّوِل مطلوِب نفوِس انسانی« 
است؛ يعنی پیشرفت در برداشت و معنای اسالمی اش، آن گاه تحقق می يابد 
و و در نظامــاِت اجتماعی، متجلّی می گردد کــه در »اليه ی ُخرد و فردی«، 
تحّولی رخ داده باشــد و »انسان«، به انساِن ديگری تبديل شده باشد. به اين 
ترتیب، تغییــِر »آدم« بر تغییِر »عالَم«، تقّدم دارد و »نقطه ی آغاز« و »مبدأ 
تحّول«، خوِد انسان و عالَِم درونش است. اگر چنین شود، می توان به تحّوالِت 
بیرونی نیز امید داشــت، اما چنانچه پیشرفت، تنها در اليه های ساختاری و 
بیرونی و ظاهری، محدود شــود و انسان، همان که بوده، باقی بماند و »سیِر 
انفســِی تکاملی« را طی نکند، پیشرفت و تکامِل بیرونی نیز يا تحقق نخواهد 

1. ظرِف سفالینی بزرگ که در آن، آب، سرکه، يا شراب ريزند.
2. ساغر؛ شراب؛ می.

3. جالل الدين محّمد مولوی؛ ديواِن شمس، غزِل شمارة 210.
4. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم، بیِت 1051.
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يافت، يــا صوری و ظاهری خواهد بود، يا دوام و ماندگاری نخواهد داشــت. 
پس اين تحلیل، هم به »ســطِح ُخرد« اعتنا می کند و هم به »سطِح کالن«، 
و هیچ يک را فدای ديگری نمی کند، بلکه اين دو ســطح را، در کنارِ يکديگر 
و متّمِم يکديگر می انگارد. اين در حالی ســت که در بســیاری از تحلیل ها و 
تجويزهای اجتماعی، از سطِح فردی و انسانی غفلت می شود و همه ی اتّفاقات 
و رخدادها، در سطِح بیرونی و عینی، محدود می گردد و به اين مسأله اهتمام 
نمی شود که چنانچه در انسان، »تحّوِل باطنی« رخ ندهد، در حقیقت، تحّولی 

رخ نداده است.
از اين رو، ايشان تأکید می کند که پیشرفت، وابسته به »ايمان و عزم«، »تالِش 
ملّی« و »صبر و مداومِت همگانی« است؛ اينها همگی عناصر و اجزايی هستند 
درونــی و باطنی که نتايــج و داللت های عملی و رفتــاری دارند و موجباِت 

تحّوالِت اجتماعی را فراهم می کنند:
]ب[. از طــرِف ديگر، رهبِر انقالب از ســطِح ســاختاری و بیرونی نیز غفلت 
نمی کند و به آن نیز می پردازد و می نويسد پیشرفت، مستلزِم »تحّوِل مطلوِب 
هنجارها و سازوکارهای اجتماعی« است؛ يعنی بايد در هنجارها و سازوکارهای 
اجتماعی نیز تغییرهايی به وقوع بپیوندد تا زمینه و بســتر برای تحقق يافتِن 
الگوِی اسالمی- ايرانِی پیشــرفت فراهم شود. به عبارِت ديگر، »وضِع بیرونی 
و اجتماعی« نیز هماننِد »وضِع درونی و باطنی«، امری تعیین کننده اســت 
و می تواند رونِد پیشــرفت را مختل و حّتی متوقف کند. در اينجا، مقصود از 
هنجارها و ســازوکارهای اجتماعی، رفتارها و مناسباتی است که در عرصه ی 
عمومی، مســتقر است و ضّدپیشرفت به شمار می آيند؛ چراکه در نقِش موانِع 
بازدارنده ظاهر می شوند و مجال نمی دهند الگوی پیشرفت، در مسیری هموار 
به حرکت درآيد. مقوالتی که ايشــان در قالِب نقِد سبِک زندگی در سال های 
گذشته مطرح کردند و پس از آن نیز اشاراتی در اين باره داشته، جزوِ آن دسته 
از هنجارها و سازوکارهای اجتماعی هستند که بايد دگرگون شوند. سرفصِل 
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»کمِک عمومِی مردم برای اجرای الگو« که ايشان به آن اشاره کرده اند، بیانگِر 
همین واقعّیت اســت؛ يعنی اگر مردم به صورِت خودجوش و مســئوالنه، در 
ساحات و شــئوِن اجتماعِی خويش، تجديدنظر کنند و عوامِل مزاحم و مانع 
را از آن بزدايند، به قطع، نقِش بســیار مهمی در جاری شدِن الگوی پیشرفت، 

ايفا کرده اند.
]ج[. نکته ی ديگر اين اســت که بنا به ضرورت ها و مقّدماِت ياد شــده، وقوِع 
پیشرفت، امری »تدريجی« و »طوالنی« است، و اين گونه نیست در کوتاه مّدت، 
اتّفاقاِت بزرگ و آنچنانی به وقوع بپیوندد. نه »تحّوِل مطلوِب نفوِس انســانی« 
و نه »تحّوِل مطلوِب هنجارها و سازوکارهای اجتماعی«، کارهايی  هستند که 
ناگهانی و دفعی صورت پذيرند و به اين واســطه، ما را با شــتاِب معجزه آسا، 
به سوی الگوی پیشرفت ســوق دهند، بلکه به قطع، بايد در انتظار نشست تا 
در چشــم اندازی »بلندمّدت«، ِگره ها گشــوده شــوند و وضِع باطنی و وضِع 
اجتماعی، تغییر کنند. کســانی که با واقعّیت های جامعه و تاريخ، بیگانه اند و 
تصّور می کنند خواسته ها و مقاصدِ انسان، به سرعت تحقق می يابند، نمی توانند 
اين رونــِد تدريجی و طوالنی را برتابند و »محدوديّــِت امکان ها و مقدوراِت 
انســان« را بپذيرند، از اين رو، زبان به ِشکوه و نقادی می گشايند و دلسردی 
و نومیدی می پراکنند، در حالی که هدف های بزرگ، محتاِج صبر و طمئنینه 

است و شتاب زدگی و هیجان َمداری، کارها را دچارِ اختالل می کند:

کیمیايـی همچو صبـر، آدم نديد2صـد هزاران کیمیــا1 حّق آفريــد

بر اين اساس، رهبِر  انقالب می نويسد بايد اّوالً، »نسخه ی ارتقاءيافته ی الگوی 
اســالمی- ايرانِی پیشرفت«، »حداکثر ظرِف دو ساِل آينده«، برای تصويب و 
ابالغ ارائه شود، ثانیاً، »از ابتدای قرِن پانزدهِ هجری- شمسی«، اجرای الگوی 

1. در باورِ قدما، مادّه ای فرضی که به وسیله ی آن، می توان هر فلزِ پَست، مانندِ مس را تبديل به زر کرد؛ اِکسیر.
2. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ سوّم، بیِت 1854.
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پیشرفِت اسالمی- ايرانی، با »مقّدماِت کافی« و »سرعِت مطلوب«، آغاز شود 
و امورِ کشور، بر مدارِ آن قرار گیرد.

]د[. همچنیــن بايد افزود که تحّقِق الگوی پیشــرفت، کاری »دشــوار«، اّما 
»ممکن« و »شــیرين« است. اين کار، دشوار اســت، چون امری »کالن« و 
»پهن دامنه« است که در برابِر تحقِق آن، موانِع بازدارنده ی سختی وجود دارند 
که ُزدودن و طرد کردن شان، آسان نیست و به اراده های پوالديِن مردانی نیاز 
دارد که مشــّقات و مصائب را به جان بخرند و از دشمناِن تحقِق اجتماعی و 

ساختارِی توحید نهراسند و گام های بلند بردارند: 
ْت  ُحفَّ اَر  النَّ ِإنَّ  َو  ِباْلََکاِرِه  ْت  ُحفَّ َة  نَّ ْلجَ ِإنَّ ا َيُقوُل  اَکَن    ِ اللَّ َرُسوَل  َفِإنَّ 
ِمْن  َما  َو  ٍه  ُكْ ِف  َیْأِتي  ِإالَّ  َشْي ٌء   ِ اللَّ َطاَعِة  ِمْن  َما  ُه  َأنَّ اْعَلُموا  َو  َهَواِت  ِبالشَّ

َشْهَوٍة  ِف  َیْأِتي  ِإالَّ  َشْي ٌء   ِ اللَّ َمْعِصَیِة 
همانا رسوِل خدا می فرمود: گرداگردِ بهشت را دشواري ها 

فراگرفته است، و گرداگردِ دوزخ را هوِس دنیا. بدانید که چیزی 
از طاعِت خدا نیست جز اين که با کراهت انجام گیرد، و چیزی از 

معصیِت خدا نیست، جز اين که با میل و رغبت.1
هیچ زمانی، ســاختِن تاريِخ جديد و شکستِن ســدها و موانعی که در طوِل 
قرن ها شکل گرفته اند، ساده و آسان نبوده که انتظار داشت، امروز چنین باشد. 
پس بايد »دشــواری« را جزوِ ذات و سرشِت اين راه قلمداد کرد و به محِض 
رويارويی با تلخی ها و ناهمواری ها، نومید نگشت و از امکان به امتناع نرسید:

که برو، بســیار باشد قفل هاعــّزِت مخزن بُــود اندر بها
پیچ پیِچ راه و َعَقبِه3  و راه زن4عّزِت مقصد بُود ای ُممَتَحن2

1. نهج البالغه؛ ترجمه ی سیدجعفر شهیدی، خطبه ی 176.
2. امتحان شده؛ آزموده شده.

3. گردنه؛ راهِ سخِت کوهستانی؛ کنايه از کارِ سخت و دشوار.
4. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم، بیت های 3223-3222.
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]هـ[. انقالِب اسالمی، از هنگاِم شکل گیری تاکنون که چهل ساله گشته است، 
همواره بر »امدادهای غیبی و الهی« تکیه داشــته و دســِت نصرت و هدايِت 
خدای متعال، تدبیِر آن را برعهده داشــته است. امروز نیز که سخن از تحّقِق 
الگوی پیشــرفت اســت، نگاهِ ما به فضل و رحمِت الهی است و هرگز بر اين 
باور نیستیم که بدوِن حمايت و مدِد الهی، اين کار به سرانجام خواهد رسید. 
چنانچه فضل و رحمِت الهی به اين کار تعلّق گیرد، نتیجه و فرجام چنان شود 

که حیرت، همگان را فراگیرد:
عـاقالن را کـرده قهـِر او، ضريـر2َمر جمادی را کند فضلش، خبیر 1

بر اين اساس، رهبِر انقالب تصريح می کند که تحّقِق الگوی پیشرفت، وابسته 
به »تفّضالِت الهی« است. پس بايد مقّدمات و پايه های تعلّق گرفتِن تفّضالِت 
الهی را در خويش ايجاد کرد و در هر لحظه، در طلِب فراهم ســاختِن رضای 

الهی بود، و اين، متوقف بر سعِی خالصانه است:

در ترازوی خدا، موزون3 بُود4ذّره ای گر َجهِد تو افزون بُود

]ن[. در نهايت ايشان می نويسد تحّقِق الگوی پیشرفت، کاری »عظیم« است. 
اگر به آنچه که تاکنون در اين باره بیان شد، اعتنا شود، آشکار می شود که به واقع، 
اين کار، کاری عظیم است؛ چون در سايه ی آن، حرکِت تکاملِی انقالب، شتاِب 
فراوان می گیرد و اتّفاقاِت چشمگیر و تاريخ سازی رخ خواهند داد، در حالی که 
ادامه ی وضِع موجود، انقالب را در حصار و تنگنای محدويّت های خودساخته 
و تجدُّدی، نگاه خواهد داشت و مجاِل فتوحاِت آنچنانی را به آن نخواهد داد. 
پس عظمِت اين کار، به عظمِت »نتايج« و »ثمراِت« مترتّب بر آن بازمی گردد. 

1. آگاه؛ دانا.
2. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ اوّل، بیِت 513.

3. وزن شده؛ دارای وزن؛ سنجیده شده.
4. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم، بیِت 3145.
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]4[. الگوی پیشــرفت از چشــم اندازِ منطِق مواجهه و ارزيابی. غايت و هدِف 
بررســِی نسخه ی حاضِر الگوی اســالمی- ايرانِی پیشــرفت عبارت است از 
»ارتقا«ی نسخه ی حاضِر الگو از طريِق ارائه ی »پیشنهادهای ضروری، عملی، 
مشخص و تکمیلی«، و همچنین، »مشــارکت ُجستن« در ترسیِم پیشرفِت 
کشور. پس آنچه که نگاشته شده، گامی ست ابتدايی و محتاِج تأّمل و تدقیِق 
بیشــتر، و راه بر نقادی و بازانديشی، بسته نیســت. و با اين که جمعی آن را 
نگاشــته اند، باز هم بايد از عقوِل بیشــتری بهره بُرد و انديشه ها و ذهن های 
ديگری را نیز به خدمت گرفت تا در نهايت، متنی پُخته و سنجیده فراهم آيد:

عقل ها، َمر عقل را ياری دهد1مشورت، ادراک و هشیاری دهد 

در اين باره، گفتنی هايی در میان است:
]الــف[. مراقبت هــا و حساســّیت های بررســِی نســخه ی حاضــِر الگوی 
اســالمی- ايرانِی پیشرفت عبارت هستند از اّوالً »متمرکز  بودِن بررسی ها در 
مراجِع تخصصی« تا اين کارِ مهم، دستخوِش »مجادالِت روزمره« نگردد، ثانیاً 
»فارغ  بودِن بررسی ها از مالحظاِت زودگذر«، و ثالثاً »عمیق  بودِن بررسی ها«. 
اين مطالباِت رهبِر انقالب، حاکی از اهّمّیِت سرشارِ الگوی پیشرفت است که 
موجب گرديده ايشان، حصار و حريم به دورِ الگوی پیشرفت کشیده و آن را از 
گزنِد عوامِل مزاحم و بازدارنده، مصون نگاه دارند. روا و صواب نیست که الگوی 
پیشرفت، به دست مايه ی منازعات و مناقشــاِت دون پايه ی سیاسی و حزبی 
فروکاهیده شــود، يا نیروهای کوته انديش و غوغاساالر، درباره اش اظهارنظر 
کنند، يا به عنواِن امری تبلیغی و صوری، در امتداِد هدف های ديگر قرار گیرد 
و منزلِت اصلی و موضوعّیِت مســتقِل خود را از دست بدهد. پس بايد مراقب 
بود که بررسِی الگوی پیشرفت، از اختالفاِت سطحی و جاری، برکنار بماند، و 

1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ اوّل، بیِت 1042.
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به واسطه ی مباحثاِت غیرعالمانه و سطحی انديشانه، اعتبار و حیثّیِت معرفتِی 
آن، آسیب نبیند.

]ب[. جهات و اليه های بررسِی نسخه ی حاضِر الگوی اسالمی- ايرانِی پیشرفت 
نیــز عبارتند از اّوالً »کفايت«، ثانیاً »قابلّیــِت تحّول آفرينی« و ثالثاً »قابلّیِت 
اجرا«. پس بايد ارزيابی کرد که آيا نســخه ی حاضِر الگوی اســالمی- ايرانِی 
پیشرفت، »ريشه های فلسفی« و »سرچشمه های نظرِی« مشخص دارد؟ آيا 
»ادبّیات« و »واژگاِن« به کار گرفته شده، در شأن و مرتبه ی يک متِن راهبردی 
هستند؟ آيا متِن نگاشته شــده، می تواند »نظِم اجتماعِی تازه« ای را بیافريند 
و به صورِت کامل و کافی، »جايگزيِن« الگوی توســعه شود و حاجِت ما را به 
آن منتقی ســازد؟ آيا در متِن آن، تماِم »اضــالع و جوانِب الزم« برای تدبیِر 
دينِی جامعه و حکمرانِی خداپسندانه، درنظر گرفته شده و اين متن، از صفِت 
»جامعّیت« برخوردار است؟ آيا »وضوِح مفهومی« و »شفافّیِت معنايِی« آن به 
حّدی هســت که بتواند خود را از الگوی توسعه، تمايز دهد و منزلِت مستقل 
داشــته باشــد؟ آيا از »وجوهِ عینی و عملّیاتی« نیز ســخن به میان آمده و 
»اليه های کاربردی« نیز درنظر گرفته شده اند؟ پرسش هايی از اين دست، بايد 
به مثابِه »معیار« و »محک«، در چنین ارزيابی و سنجشی به کار گرفته شوند 
تا سنِد الگوی پیشــرفت، از اتقان و استحکامی در طرازِ چهل سالگِی انقالب، 

برخوردار شود.



فصِل ششم:
اکمیایِب انقال ب 

دیین در تحقِق مردم ساالرِی 





امرهم شوری برای اين بُود 
کز تشاور، سهو و کژ کمتر رود 
اين ِخردها چون مصابیح اَنورست
بیست مصباح از يک، روشن ترست
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر ششم؛ بیت های 2613-2612(

گاهــی بر فضای اجتماعی، نوعِی حالِت روانی حاکم می شــود که در اثِر آن، 
افراِد جامعه دچارِ »ناامیدی« و »يأس« می شوند، به طوری که حّتی نسبت به 
»داشــته ها« و »اندوخته ها«ی اجتماعِی خويش هم »بدبین« و »منفی نگر« 
می گردند و »احســاِس حقارت« می کنند. پاره هــای از مردماِن جامعه ی ما، 
مبتــال به چنین روحّیه و فکری شــده اند، و غلبه و غلظِت نگاهِ »انتقادی« و 
»اعتراضی« نسبت به مســائِل گوناگوِن اجتماعی، ناشی از اين حالت است. 
درباره ی جامعه ی ما، اين حکم رواست که جريان های خارِج از نظاِم اجتماعِی 
ما، در ســازوکارهای تبلیغاتی و رسانه ای بسیار قوی و متراکم، کوشیده اند از 
طريِق القائاِت منفی ياس آور، جامعه را نســبت به انقالب، دچارِ دلســردی و 
ناامیدی کنند و آنها را به ســوی اين نتیجه سوق دهند که انقالب، مبتال به 
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»بحراِن دستاورد« شده و در طوِل چهل ساِل گذشته، نتوانسته به وعده های 
آنچنانِی خود عمل کند و آرمان شــهِر اسالمی پديد آورد. متأّسفانه اين القاء 
دروغین و غرض آلود، در بخش هايی از جامعه، مؤثّر واقع شــده و کســانی را 
فريفته و به وادی يأس و بی تفاوتِی سیاســی کشانده است. در چنین وضعی، 
شّدِت القائات و تصّرفاِت ذهنی و شناختِی موجب می گردد جامعه، خودش را 
ببازد و داشته ها و سرمايه هايش را »انکار و نفی« کند يا »ناچیز و بی ارزش« 
بشــمارد، و از سوی ديگر، درباره ی نداشــته ها و ناکامی هايش، مبالغه بورزد. 
قّصه ی ما، قّصه ی پوشیدگِی واقعّیِت عیان بر اثِر حجاِب مرعوبّیِت روانی است؛ 
چون گرفتارِ انفعال و انکســارِ نفسانی شــده ايم و هراس و خودباختگی بر ما 
حاکم شده است، واقعّیت در پرده قرار گرفته و از ديده ی ما پنهان شده است، 
و به عبارِت دقیق تر، ما در واقعّیت غوطه وريم، اما با وجوِد وضوِح کامل، آن را 
انکار می کنیم، وگرنه در واقعّیت، نقص نیست و نمی توان بر آن ُخرده گرفت:

باده از تصويِر شــیطان می چشــدزآن که ُسرمه ی نیستی در می ِکشد
نیســت ها را هســت بیند، الجرم چشم شان، خانه ی خیال است و عدم
خانه ی هستی ست، نه خانه ی خیال 1چشِم من، چون سرمه ديد از ذوالجالل

همچنان که اشــاره شد، اين حالت، »احساِس محض« است، نه »واقعّیت«، و 
به هیچ رو، نمی توان شواهدی از واقعّیِت عینی و خارجی برای اثباِت آن پیِش 
رو نهاد، مگر اين که با واقعّیت، برخورِد گزينشی و سوگیرانه شود و تنها شواهِد 
نادری که مؤيّد هســتند، گردآوری شــوند. اين واقعّیت ها، از آنجا که همه ی 
واقعّیت نیستند، نمی توانند تماِم روندهای موجود را نمايندگی کنند و توضیح 
دهند. با اين حال، دشــمِن بیگانه که می خواهد جامعه را از درون، »تهی« و 
»مرعوب« کند، همین پاره از واقعّیت ها را برمی ُگزيند و برجســته می سازد و 
تکرار می کند. اينجاست که »سواِد رسانه ای« مخاطب، به فرياِد او می رسد و 

1. جالل الدين محّمد مولوی؛ مثنوِی معنوی؛ دفترِ دوّم؛ بیت های 108-106.
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او را از گرادِب تحلیل ها و تفسیرهای مغرضانه و سوگیرانه، می رهاند و واقعّیت 
را »آن گونه که هست«، به وی می نماياند. اما چنانچه جامعه، از سواِد رسانه ای 
برخوردار نباشــد، به آسانی در عمِق مرداِب ناامیدی و دلسردی فرومی رود و 
همه چیز را »تمام شده« و انقالب را در »انتهای خط«، تصّور می کند. جامعه ی 
اين چنینی، با حجِم انبوهی از »تصاويِر برساخته و غیِر واقعی« روبروست که 
انقالب و کارنامه اش را يکپارچه، »ســیاهی« و »تباهی« و »ويرانی«، معرفی 
می کنند و اثری از »پیشــرفت« و »ترقّی« و »کمال« نمی بینند، حال آن که 
واقعّیت، خالِف اين حکم و برداشــِت يأس آلود و بدبینانه اســت و داللت بر 
»تحّرکاِت جهش وار و پیشــروانه ی انقالب« دارد و »صعودهای چشــمگیر و 
مثال زدنی« را نشــان می دهد. پس بايد از جامعــه، غفلت ُزدايی کرد و آن را 
نســبت به کارنامه ی کامیاب و درخشــاِن انقالب، متنّبه کرد تا اندوخته ها و 

داشته هايش را دريابد و قدرداِن برکاِت و َحَسناِت انقالب باشد:

اين خیال و وهم، يک سو افکنید1هین زِ الی نفی، َسرها بَر زنید

چنانچه تبیین و روشنگری نکنیم، به تدريج، فتوحات و توفقیاِت انقالب، بیش 
از پیش، انکار خواهند شد و در نهايت، کار به جايی خواهد رسید که انقالب 
به محکمه کشــانده و مالمت و نفی خواهد شــد. پس برای آن که ضّد ارزش 
به ارزش، خائن به قهرمان، و متهم به شاکی تبديل نشود، بايد زبان گشود و 

حرکِت پیش برنده و تکاملِی انقالب را بازگفت.
از اين جمله، مقوله ی »مردم ســاالری« و »مشــارکِت مردمی« است. با هر 
شــاخص و مقیاس، و از هر منظر و چشــم اندازی که بــه کارنامه ی انقالب 
درباره ی مردم ســاالری و مشــارکِت اجتماعی نگاه کنیم، بدوِن شک، آن را 
»بســیار موفّق و کامیاب« بايد دانست و به حّق، بايد گفت انقالب در اين باره، 
يک »جهِش درخشاِن تاريخی و بی نظیر« داشته و گوی سبقت را از همگان 

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم؛ بیِت 1926.
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ربوده است. در حالی که در جامعه ی پیشــاانقالب، مردم ساالری، يک خیاِل 
خام و دســت نیافتنی بود و همگان می دانســتند که انتخابات، »فرمايشی« 
و »صوری «ســت و رأِی مردم، کمترين تأثیری در سرنوشت شــان ندارد، با 
وقوِع انقالب، ناگهان و يکباره، ورق برگشــت و رهِ صدساله، يک شبه پیموده 
شــد. انقالِب اسالمی، نه تنها خود مصداِق »انقالِب اجتماعِی تمام عیار« بود و 
به صورتی شگفت انگیر و آرمانی، همه ی ظرفّیت های اجتماعی و مردمی را به 
صحنه آورد و جامعه را به طورِ کامل، در راستای برانداختِن سلطنت و برپايِی 
حکومِت دينی، بســیج کرد، بلکه در مراحِل بعدی نیز از »مراجعه به مردم« 
و »تعهد به اراده ی اجتماعی«، غفلت نکرد. انقالب، از ســاِل نخسِت پیروزی، 
مراجعه به مردم را در دستورِ کارِ خويش قرار داد و هرگز مجال نداد مردم از 
صحنه و میداِن »نقش آفرينی« و »تعیین کنندگِی« سیاسی و اجتماعی خارج 
شوند، و به حوزه ی زندگِی شخصی و دغدغه های روزمره و نازل، بسنده کنند. 
برای انقالب و از نظِر انقالب، در صحنه بودن و ايفای نقِش مردم، يک ارزِش 
مســتمر و بنیادين بود، تا آنجاکه انقالب، تداوِم حیاِت خويش را، مشروط به 
حضورِ مردم کرد و کنارگیری و حاشیه   نشــینِی آنها را، برابر با زوال و نابودِی 

خود انگاشت. 
ما هم با تاريخ بیگانه ايم و هم حافظه ی تاريخِی قوی و پُرگنجايشــی نداريم، 
وگرنه نبايــد فراموش می کرديم کــه در حکومِت پهلوی، وضِع مشــارکِت 
مردم و منزلِت اراده و خواســِت مردم در سرنوشــِت سیاسی و اجتماعی شان 
چگونه بود. بايد به چهِل ســال گذشــته بازگرديم و تاريخ برای يکبارِ ديگر، 
برای امروز و برای به دســِت آوردِن تحلیِل واقع بینانه ای از دستاوردها و نتايِج 
انقالب، بخوانیم. واقعّیت حاکی از اين اســت که در اثِر انقالب، شأِن مردم از 
»هیچ کاره«، به »همه کاره« تغییر يافت و مردم و اراده ی آنها، از »حاشــیه« 
به »متن« کشیده شــد. »ديکتاتورِی سلطنتی« که در شخِص شاه، متمرکز 
بود و تماِم »قدرت ها« و »اختیارات« را از همگان ســلب کرده بود، کمتريِن 
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جايی برای تحقق و اِعماِل »اراده ی اجتماعی« باقی نگذاشته بود، به طوری که 
»همه«، »هیچ« انگاشته می شدند. خواسِت مردم، بايد در امتداِد خواسِت شاه 
قرار داشت، بلکه مردم »حّق« نداشتند در عرِض شاه، خواست و میلی داشته 
باشــد و امری را مطالبه کنند. آنچه که اهّمّیت داشــت، »اراده ی ملوکانه« 
بود، نه »اراده ی مــردم«. اراده ی مردم، بی ارزش و بی اعتبار بود و هیِچ امری 
را در ساخِت سیاســی و اجتماعی، تعیین نمی کرد. البته اين که شاه، اراده ی 
اجتماعی را هیچ می انگاشــت و به آن بها نمی داد، بی جهت نبود، چون او به 
خوبی می دانست که چنانچه مجال و مهلتی به اراده ی اجتماعی بدهد و امکاِن 
تحقِق آن را فراهم نمايد، به ناچار بايد از قدرت، کناره گیری کند و با سلطنت 
وداع نمايــد. پس میدان و مجاِل ظهور بــه اراده ی اجتماعی دادن، همان و 
فروپاشــِی حکومِت پهلوی، همان. بنابراين، »هیچ انگارِی اراده ی اجتماعی«، 
بی دلیل نبود و از محاسبات و حدس های ذهنِی شخِص شاه درباره ی نسبِت 
مردم با او و حکومِت خودکامه اش برمی خاســت. با اين حال، او برای همیشه 
نتوان در برابِر اراده ی اجتماعی مقاومت کند و به سرکوِب آن ادامه دهد، چون 
ايــن اراده، آنچنان قوی و مقتدر بود که هر آنچه در مقابلش قرار داشــت را 
ويران می کرد و به هر حال، راهی در تاريخ برای خود می ُگشود تا تحقِق عینی 
يابد. و چنین نیز شد؛ در ساِل پنجاه و هفت، اراده ی اجتماعی بیش از گذشته، 
به صحنه ی بازِی سیاســی آمد و يکه تازانه و قدرتمندانه، شــاه را به چالش 
طلبید و در نهايت، او را به عقب راند. به اين ترتیب، بايد انقالِب کبیِر اسالمی 
را، عالی ترين و راقی ترين تجلِّی اراده ی اجتماعِی مردِم ايران شمرد که حّتی 

در مقايسه با سايِر انقالب های معاصر نیز، پیش روانه تر و کمال يافته تر است.
مردم ساالرِی برخاسته از انقالِب اسالمی، سه خصوصّیت عمده دارد: نخست 
اين که از نظِر اثرگذاری بر ســاخِت سیاســی و اجتماعی، »واقعی/ حقیقی/ 
صادقانه/ تعیین کننده/ تغییردهنده« اســت، نه »نمايشی/ صوری/ دروغین/ 
ساختگی/ فرمايشــی«؛ دّوم اين که از نظِر کّمّیِت مشارکت و حضورِ مردمی، 
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»حداکثری/ بیشــینه/ حّد اعالء« اســت، نه »حداقلّی/ ناچیز/ اندک«؛ سّوم 
اين که از نظِر ريشه و سرچشمه ی ايدئولوژيک، »قُدسی/ الهی/ دينی« است، نه 
»سکوالر/ شیطانی/ طاغوتی«. چنین ترکیب و هندسه ای در هیج جای جهاِن 
معاصر، شبیه و نظیر ندارد و به راستی، منحصر به انقالِب اسالمِی ايران است. 
انقالِب ايران، که عهِد تاريخِی تازه ای را پیِش روی انساِن معاصر نهاد، سلسله 
مفاهیِم متفاوت و بی سابقه ای را نیز َخلق کرد و آن گاه در جهِت تحقِق عملی 
و عینی شان کوشید، که مردم ساالرِی دينی، از اين جمله است. مردم ساالرِی 
دينی که مجرا و سازوکارِ خاص و متفاوتی برای مشارکِت اجتماعی ست، سه 
خصوصّیِت ياد شــده در متِن خود دارد و به همین واســطه، هرگز نمی توان 
آن را با »مردم ســاالرِی سکوالر« که در غرب شــايع است، مقايسه کرد. به 
تعبیِر مغِز متفّکِر انقالب، عالمه ی شهید آيت اهلل مرتضی مطهری، بايد چنین 
گفت که مردم ساالرِی غربی، »حیوانّیِت رهاشده« است و مردم ساالرِی دينی، 

»انسانّیِت رها شده«:

مـالـِک خـود بـاشد انـدر اتّـقـوا اختیـار آن را نکــو بـاشد کـه او
دور کـن آلـت، بینـداز اختـیـار1چون نباشد حفظ و تقوی، زينهار

نمی توان و نبايد از کارنامه ی پُر درخشــش و خیره کننده ی انقالب درباره ی 
مردم ســاالری و مشــارکِت اجتماعی ســخن گفت، ولی به نقِش خاصی که 
امام خمینــی و رهبِر انقالب در اين باره ايفا کردند، اشــاره ای نکرد. واقعّیت 
آن اســت که چنانچه عنان و زماِم کار به دســِت اينان نبود، مردم ســاالری 
حّتی به فــرِض محاِل تحقِق انقالب نیز، وضِع ديگری داشــت و هرگز بدين 
صورت، ســتايش آمیز و درخورِ تقدير نبود. از ايــن جمله، دفاع های قاطعانه 
و دشمن ســازِ رهبِر انقالب، مثال زدنی ست: اين که ايشان در برابِر جريانی که 
خواســتارِ دست کاری در شــرايط و زمینه های انتخابات بود، مقاومت کرد و 

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ پنجم؛ بیت های 673-649.
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انتخابات را »حّق مردم« و »از آِن مردم« دانست و کمترين مداخله ای در آن 
نکرد؛ اين که ايشــان در مقابِل کسانی که به بهانه ها و اغراِض سیاسی کارانه ای 
می خواســتند برپايِی انتخابات را به تأخیر انداختند، ايستاد و تصريح کرد که 
انتخابات، بايد »حّتی بدوِن يک روز تأخیر« برگزار شــود؛ اين که ايشــان به 
»زياده خواهِی نیروهای فتنه گر« در ساِل هشتادوهشت، پاسخ مثبت ندارد و 
در برابِر »لشکرِکشِی خیابانی«، آراء مردم را ناديده گرفت و از »جمهوريّت«، 
عقب نشــینی نکرد؛ اين که ايشــان، رأِی مردم را »حقّ الناس« شمرد و بداِن 
»ُحرمِت شــرعی و دينی« بخشید و نظاِم اســالمی را »امانت دارِ رأِی مردم« 
معرفی کرد که هرگز به آن خیانت نکرده و نخواهد کرد؛ اين که ايشان تصريح 
کرد که مردم ســاالری را »صادقانه« پذيرفته به آن »باور« دارد و به آن باور 
دارد و هرگــز با آن مواجهه ی سیاســت بازانه و اقتضائی نــدارد؛ و ... . اينها و 
واقعّیت های ديگری از اين دســت که ما از آنها بی خبريم؛ گواهِ آن اســت که 
چنانچه بازيگِر اصلِی اين میدان، رهبِر انقالب نبود، چه بســا انقالب در مسیِر 

ديگری قرار می گرفت و نسبِت ديگری با مردم ساالری می داشت:

همچو موسی، زيِر حکِم خضر رو1چون گرفتت پیر، هین، تسلیم شو 

مردم ســاالرِی دينی، ريشــه های ايدئولوژيِک دارد، يعنی »ايمانی/ اعتقادی/ 
دينی« اســت. از اين رو، مشــارکِت اجتماعی در الگوی اســالمی و انقالبی، 
»داوطلبانه/ خودجوش/ اختیاری/ ارادی« است، نه »تحمیلی/ اجباری/ قهری/ 
تحّکمی«. پس اين که مشــارکِت اجتماعی در ايراِن پساانقالب، »از پايین« و 
»مهندسی نشده« است، نه »از باال« و »فرمايشی«، به اين حقیقت بازمی گردد 
که چنین مشارکتی، از نوعی »الزاِم باطنی/ قلبی/ درونی« برمی خیرد و حاصِل 
غلیان و فاعلّیِت حِس »مســئولّیِت ايمانی« و »تعهِد الهی« ا ســت. برخالف 
چنین رويّه  ای، مردم ســاالری ها و مشارکت های ســکوالر، يا بر »انگیزه های 

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ اوّل؛ بیِت 2969.



294؞کارآمدیوکامیابیانقالبچهلساله

ماّدی/ معیشــتی/ اين جهانی/ خودخواهانه« تکیه دارنــد، يا بر »انگیزه های 
ديوان ساالرانه/ بوروکراتیک/ اداری«. مردم ساالرِی دينی، به سبب اين که ريشه 
در »دين« دارد و دين نیز داعّیه ی »جهان شــمولی« دارد و انساِن مسلمان، 
قائل به »جهان وطنی «ست، حّتی در چارچوِب تنِگ »انگیزه های ملّی/ قومی/ 
وطنی« نیز محصور نمی شود. در اين فلسفه ی اجتماعی، انسان به اين سبب 
که انســان اســت و برخوردار از فطرِت الهی و متعهد به شــريعِت خدايی، 
برداشــتی از عالَم و منزلِت خويش در آن دارد که بســیار وسیع و پهن دامنه 
است. پس اين که از حوزه ی شخصی اش پا فراتر می نهد و نسبت به آنچه که 
در جامعه می گذرد، احساِس مسئولّیت می کند و جامعه را نیز در بُعِد محلّی، 
محدود نمی کند و به جامعه ی انسانی و جهانی می نگرد، همه و همه، برخاسته 

از جهان بینِی الهی است.
در دوره ی پســاانقالب، »ســرمايه ی اجتماعی« و »ثروت های معنوِی ناظر 
به زندگِی جمعی«، افزايِش چشــمگیری يافت. انقالب به دلیِل اين که »امِر 
اجتماعــی« را بر »امِر سیاســی«، مقّدم شــمرد و »اراده ی اجتماعی« را در 
سايه ی »اراده ی تشريعِی الهی« قرار داد، موجباِت رشِد فزاينده و شتاباِن امِر 
اجتماعی را فراهم کرد و جهاِن اجتماعی را از »اندوخته های هويّتی« و »ذخايِر 
معنايی«، انباشــته کرد. در دوره ی پســاانقالب، امِر اجتماعی، امِر سیاسی را 
»تعیین« و به خود »مشروط« کرد و اراده ی مردم بر سیاست، »غلبه« يافت، 
به صورتی که پا نهادن به قلمروِ قدرِت سیاسی، وابسته به اراده و خواسِت مردم 
شــد. از سوی ديگر، جوهر و سرشــِت الهِی انقالب، هیچ چیزی را در عرِض 
رضايت و حکِم خدای متعال قرار نداد و مردم ساالری را به خودبنیادِی انسان، 
تعبیر نکرد، بلکه بر »هدايِت الهی« و »تقّیِد مردم ساالری به دين«، تأکید کرد.

پـاسبـان و حـاکـِم شهـِر دل سـت1عقِل ايمانی، چو شحنه ی عادل ست 

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیِت 1986.

پـاسبـان و حـاکـِم شهـِر دل سـت1عقِل ايمانی، چو شحنه ی عادل ست 
 

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیِت 1986.
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آری، تنها خوِد »انقالب«، کافی بود برای اين که جامعه ی ايران را از هر نظر، 
غنی و سرشار سازد و پیوندها و قواعِد اجتماعی را مستحکم و پوالدين سازد، 
اما حرکِت انقالبی، در قالِب »دفاِع مقدس« نیز ادامه يافت و به اين واســطه 
نیز، بازتولید و بسیار متراکم گرديد. پس از اين نیز با حضورِ »ولّی فقیِه عادل 
و متقی« که رابطه ی معنوی و ايمانِی »امام« و »اّمت« را شکل داد، باز هم بر 
حجِم »ثروت های اجتماعِی« ما افزوده شد و انقالب، همچنان »بازتولید« شد 
و »تداوم« يافت. در تماِم اين روندها و تحّوالت و اليه های تاريخی و انســانی، 
مردم ساالری و مشارکِت اجتماعِی عمیق، اصِل مسلّط و مستمر بود و همواره 
امام از اّمت می خواست که چشم های خود را باز نگه دارند و به صحنه بنگرند 
و صاحِب فکر و تحلیل باشــند و اهِل اقــدام و عمل. به اين ترتیب، »بدنه ی 
اجتماعِی انقالب«، روز به روز، تقويت شــد و گسترش يافت. از اين روست که 
مردم، میاِن خود و انقالب، شکاف و فاصله ای احساس نمی کنند و انقالب را از 
آِن خود می شمارند. به بیاِن ديگر، میاِن مردم و انقالب و نظاِم اسالمی، نسبِت 
»اين همانی« و »عینّیت« برقرار است، نه »تباين« و »انفکاک«، چه رسید به 
»تضاد« و »اصطکاک«. اين همه بدان سبب است که انقالب، از مردم »عبور« 
نکرد و میاِن خود و مردم، »حائــل« و »عايق« قرار نداد، بلکه برخالِف رونِد 
تاريخِی بلندمّدت، جنبه ی مردمِی نظاِم سیاســی و اجتماعی از »زيِر صفر«، 
به »حّد اعالء« ارتقــاء داد. اين وضِع تاريخِی خاص و بی نظیر، که بايد آن را 
»جهش و چرخش اساسی« و »گاِم بلند« و »نقطه ی عطف« قلمداد کرد، تنها 
يکی از َحَسنات و برکاِت انقالب است؛ انقالبی که از هیچ چیز، همه چیز ساخت 

و نعمات و فضايِل گوناگونی را در اختیارِ ما نهاد:

که کنـی با محسِن خـود، تو جدال!1بـاشد آن کفـراِن نعمـت در مثــال

1. مثنوِی معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیِت 365.
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1- تجربه ی مردم ساالری در دوره ی پیشاانقالب
به طورِ کلّی، ايدئولوژِی سلطنت، با مردم ساالری سازگار نیست.1 در سلطنت، 
از لحاِظ ذاتی، مردم فاقِد حّق هستند.2 استبداد/ اختناق/ سرکوب/ زور/ اجبار/ 
ديکتاتوری، با ذاِت ســلطنت، پیوند دارد. در سلطنِت موروثی، نقش آفرينِی/ 
آزادی های/ حقوِق مردم به رســمّیت شــناخته نمی شود. شاه، سلطنِت خود 
را، موهبِت الهی/ غیِر مردمی/ آسمانی/ انتصابی می دانست، نه ناشی از قدرِت 
مردم. شــاه معتقد بود کــه مردم، از ظرفّیت/ قابلّیت/ اســتحقاِق/ صالحّیِت 

مشارکِت سیاسی بی بهره اند.
]1[. انتخابات های مربوط به نهادهای حاکمّیت. رضاشاه و محمدرضا، هر دو 
برخاسته از کودتا بودند، نه انتخاِب مردم. حکومِت پهلوی، ريشه در خواسِت 
بیگانگان داشت، نه انتخاِب مردم، و چون غیِر مردمی و فاقِد بدنه ی اجتماعی 
بود، به سادگی فروريخت. مشارکِت مردمی در حکومِت پهلوی، اقلّی/ ناچیز/ 

اندک  و بی تأثیر/ بی نتیجه/ صوری بود. 
به اعتراِف َعلَم، در حکومِت پهلوی، کارگزاران به واســطه ی انتصاب به شــاه، 
مصون از انتقاد بودند.3 در حکومِت پهلوی، نه نمايندگاِن مجلس، برخاسته از 

1. ايدئولوژِی سلطنت، عبارت است از ظلم و جورِ ناشی از استبداد، قدرِت مطلقه و عدمِ تعهد و احساِس 
مسئولیّت نسبت به خدا و مردم)حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ شِب ظلمانِی شاهنشاهی؛ تهران: 

انشاراِت انقالِب اسالمی، 1395، ص 6-7./ در ديدارِ جوانان؛ 12 آبان 1380(.
2. »ما با همه ی شاه ها بديم؛ شاه، بد است، اصالً شاه نمی تواند خوب باشد، چون ملوکیّت و مالکیّت، بد 
است و شاه، خود را مالِک مردم می داند. واليت، نقطه ی مقابِل ملوکیّت است.«)حضرِت آيت اهلل سیدعلی 

خامنه ای؛ شِب ظلمانِی شاهنشاهی، ص 3./ در ديدارِ دانشجويان، 22 ارديبهشت 1377(.
3. »يک بار که شاه از مردم انتقاد می کرد، گفت: اين مردم کی تربیت خواهند شد؟! و من گفتم: اوّلین قدم 
در راهِ تربیِت اجتماعی، احترام گذاشتن به حقوِق ديگرِ مردم است و ما در جهت اين که اين اوّلین قدم را 
برداريم، نیستیم. شاه بعد از جمله ی من پرسید: منظورت چیست؟ که من در پاسخ گفتم: هیئِت حاکمه 
که در زيرِ سايه ی قدرِت اعلی حضرت، مصون از هرگونه انتقادی است. تکلیِف احزاب و مجلسیِن هم که 
معلوم است. عّده ای از مردم، به اين حزب و عّده ای ديگر به آن حزب رفته اند و کشور را هم بیِن خودشان 
تقسیم کرده اند ]...[ اين است که وکیل هم کار ندارد به آراءِ مردم. مردم هم به او کار ندارند.«)اسداهلل عَلَم، 
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رأِی مردم بودند، و نه مردم، آنها را از خود می دانستند!1 دولت، همه ی عوامِل 
انتخابات را در دست گرفته بود.2 مردم در حکومِت پهلوی، احساس نمی کردند 
که انتخابات، آزاد است.3 دولت حّتی از مداخله در انتخاباِت انجمن های شهر و 
ايالتی و واليتی، که تأثیری در سیاسِت کشور نداشتند، صرِف نظر نمی کرد!4 
در حکومِت پهلوی، مردم درباره ی مسائِل زندگِی روزمره شان نیز قادر به اظهارِ 
نظر نبودند!5 حزِب اقلّیت، چون امکاِن اظهارِ نظر نداشت، ماننِد شیِر بی يال و 
ُدم و اِشــکم بود!6 رفتارِ دولت با مردم، ماننِد رفتارِ دولِت غالب با مردِم کشورِ 

يادداشت ها، ج 1، تهران: کتاب سرا، 1371، ص 317(.
1. همان.

2. »عرض کردم مردم بايد به حساب و به بازی گرفته شوند و برای آنها سرگرمی و وسیله ی بازی درست 
کرد. نمی دانم چطور شد که به عرِض من، طورِ ديگر توّجه کردند. فرمودند تربیِت بدنی، وسائل ندارد؛ نه 
زمیِن بازی داريم، نه بودجه ی کافی هست، نه مربّی داريم. من عرض کردم منظورم اين نبود، منظورم 
اين اســت که مردم بايد در سیاست، بازی کنند و خود را در آن، شريک بدانند. يک دفعه به عرِض من 
توّجه کردند. عرض کردم چه دلیل دارد که دولت بر سرِ کار باشد، همه ی عوامِل انتخاباتی را در دست 
بگیرد و مثالً در انتخاباِت شــهرداری و انجمن های واليتی و ايالتی، مداخله بکند؟! بگذاريد مردم حس 
بکنند که انتخابات، آزاد است. انجمن های شهر و ايالتی و واليتی، چه تأثیری در سیاسِت کشور دارد که 
دولت می خواهد در دست داشته باشد؟! بگذاريد آزادانه، سروکله هم بزنند و اگر انتخاباِت مجلس، حاالها 
بايد يک حدودی داشــته باشد، چرا بايد در انتخاباِت شهرداری چنین باشد؟! چرا بايد مردم در مسائِل 
زندگانِی روزمره شان حرف نزنند؟! اين که به جايی صدمه نمی زند. فرمودند چطور صدمه نمی زند؟! مثالً 
مزخرفاِت عجیبی در موردِ گرانی می گويند، که اين طور نیست. عرض کردم اوالً متأّسفانه اين طور است، 
ثانیاً بر فرض، چرت و پرتی می گويند، چه ضرری دارد يک دريچه ی اطمینانی باز می شــود. فرمودند به 
همین مناسبت هم من گفته ام حزِب اقلیّت باشد. عرض کردم فرموده ايد، ولی شیرِ بی يال و دُم و اِشکم 
است. اقلیّتی که نتواند حرف بزند چه معنی دارد؟! فرمودند: آخر اين همه کارهای بزرگ را مردم چطور 
توّجه ندارند؟! عرض کردم تبلیغات هم غلط است. يک مقداری را درست نمی گويند، يک مقداری را هم 
که می گويند، آن قدر مبالغه می کنند و آن قدر تملّق نسبت به اعلی حضرِت همايونی می گويند که مردم را 

بیزار می کنند.«)اسداهلل عَلَم، يادداشت ها، ج 2، ص 229-228(.
3. همان.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
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مغلوب، و مبتنی بی اعتنايی و خشونت  بود!1 چون دولت در انتخابات، مداخله 
می کرد، حّتی در انتخاباِت ده و شهر، عالقه ی مردم نسبت به حکومت از میان 
رفته، و همه، بی تفاوت شــده بودند.2 هويدا به او گفته بود که هر فردی را از 
هر شــهر و روستايی که بخواهی، نماينده ی مجلس می کنم!3 از پنج  میلیون 
جمعّیِت تهران، فقط هفتاد هزار نفر، در انتخاباِت انجمِن شهر شرکت کردند!4

به گفته ی ســولیوان، شــاه پس از شــنیدِی صدای انقالِب مــردم، تصمیم 
گرفته بــود در چارچوِب قانوِن اساســی، ســلطنت کند و بــه ديکتاتورِی 
گذشــته، بازنگردد،5 و به اين نتیجه رســیده بود که برای همیشه نمی تواند 

1. »دولت، طرزِ رفتاری که با مردم دارد، مثِل دولِت غالب به مردمِ کشورِ مغلوب است؛ بی اعتنا و گاهی 
هم خشونت آمیز! انتخابات را که مداخله می کند و انگشت می بَرد ]...[ حتّی انتخاباِت ده و شهر را، برای 
مردم و عالقه ی مردم، چیزی باقی نمی ماند، همه، بی تفاوت می شوند«.)اسداهلل عَلَم، يادداشت ها، ج 3، 

ص 158(.
2. همان.

3. »مطلبی ]را[ نخست وزير )هويدا( در کیش به من می گفت که خیلی جالب بود و عنواِن رشوه، را دارد. 
آن، اين بود که گفت: هر کس را از هر جا تو بخواهی،  من وکیل خواهم کرد؛ هرکس باشــد، هیچ فکر 
نکن، به من بگو، تمام می کنم ]...[ گفتم که بايد ديد سیاسِت انتخاباتِی شاهنشاه و تشکیالِت جديد چه 
خواهد بود، چه تأثیری دارد که من شخصاً يک نفر يا ده وکیل در مجلس داشته باشم؟!«)اسداهلل عَلَم، 

يادداشت ها، ج 5، ص 27(.
4. »در سرتاســرِ مملکت، انتخاباِت انجمِن شهر برگزار شده، به رغمِ اين که بیش از حّد معمول، به آنها 
آزادی داده شده بود، ظاهراً مردمِ تهران، کامالً نسبت به اين جريان بی تفاوتند. از پنج میلیون جمعیِّت 
تهران، فقط هفتاد هزار نفر، زحمِت رأی دادن به خود داده اند.«)اســداهلل عَلَم، گفت و گوهای من با شاه، 

ج 2، ص 828(.
5. »در اين دوره با ابتکار و تمايِل شخِص شاه، من و پارسونز، سفیرِ انگلیس يک روز در میان با وی ديدار 
می کرديم. شاه در اين مالقات ها، ضمِن بحث درباره ی مسائِل جاری، از نقشه ها و برنامه های خود برای 
آينده ی رژيم سخن می گفت. او تأکید می کرد که تصمیم گرفته است در چارچوِب مقرراِت قانوِن اساسی، 
ســلطنت کند و ديگر قصد ندارد به ديکتاتورِی گذشــته، بازگردد. او به اين نتیجه رسیده بود که برای 
همیشه نمی تواند افکار و مقاصدِ خود را با زور به جامعه تحمیل کند و مردم هم بايد منطق و اهداِف رژيم 
او را بپذيرند. ]...[ شاه غالباً به اين موضوع اشاره می کرد که راه حِل نظامی و سرکوِب مخالفان را بررسی 
کرده، ولی آن را به مصلحت، تشخیص نداده است. او می گفت قدرِت سرکوبِی مخالفان را با قوه ی قهريه 
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مقاصــِد خود را بــا زور، به جامعه تحمیل کند، بلکه مــردم هم بايد اهداِف 
رژيــم او را بپذيرند!1 شــاه تصريح کرده بود که قدرِت ســرکوِب مخالفان را 
دارد، ولی معتقد بود که پس از او، پســرش نخواهد توانســت با قوه ی قهريه 
حکومت کند!2 شــاه پس از شنیدِی صدای انقالِب مردم، تازه تصمیم گرفته 
بود که به قانوِن اساســی بازگردد!3 شــاه امیدوار بود که بــا ايجاِد تغییراتی 

دارد و می تواند تا پاياِن سلطنِت خود، با اِعماِل قدرت، حکومت کند، ولی در نخستین اشاره ی غیرِ مستقیم 
به بیماری خود افزود که در نظر دارد به زودی، مقامِ سلطنت را به پسرش تفويض کند و اگر خودِ او در 
صحنه نباشد، پسرش نخواهد توانست با قوه ی قهريه به حکومت ادامه دهد. به همین دلیل، شاه بر لزومِ 
استقرارِ يک سیستمِ دموکراتیک، قبل از کناره گیرِی خود از سلطنت تأکید می کرد و اين موضوع را بارها 
در ديدارهای مختلف با ما، تکرار کرد و همیشه به همان نتیجه رسید.«)ويلیام سولیوان، مأموريت در ايران، 

ترجمه ی ابراهیم مشفقی فر، تهران: مرکزِ اسنادِ انقالِب اسالمی، 1393، ص 182(.
1. همان.
2. همان.

3. »در اين میان شــاه، به کارهای ديگری می پرداخت و ظاهراً خود را از تعقیِب کارهای روزانه ی دولِت 
ازهاری، کنار کشیده و دسِت دولت را در انجامِ کارها، باز گذاشته بود. اين رويّه، کامالً با روِش گذشته ی 
او که در جزئیاِت امورِ دولت دخالت می کرد، تفاوت داشت. شاه، هّم خود را مصروِف طرِح يک برنامه ی 
کلّی برای بازنگری در رژيمش و بازگشت به قانوِن اساسی نموده بود. به اين منظور شاه، گروهی از رجال 
و چهره های سیاسی گذشته را به مشورت فراخوانده بود. معروف ترين اين چهره ها که در رأِس مشاوراِن 
جديدِ شــاه قرار داشت علی امینی، نخست وزيرِ اســبِق ايران بود. ]....[ هدِف شاه از مشورت با امینی و 
ديگران اين بود که با تغییراتی در سیستمِ حکومت، موجباِت رضايِت گروه های ناراِضی غیرِ مذهبی فراهم 
گردد و از تغییراِت بنیادی که آيت اهلل خمینی در نظر داشت در رژيمِ ايران به وجود آورد، جلوگیری شود. 
مذاکراِت شاه با امینی درباره ی کاهِش قدرِت مطلِق شاه، بازگشِت قطعی به اختیاراِت قانونِی مجلس و 
انجامِ پاره ای اصالحات بود که  بتواند دموکراسی را در رفتارهای سیاسِی ايرانیان نهادينه کند. شاه امیدوار 
بود که با ايجادِ اين تغییرات، از همکارِی گروهی از شخصیت های سیاسی به خصوِص عناصرِ وابسته به 
جبهه ی ملّی و طرفداراِن دکتر مصدق برخوردار گردد و آن ها را به قبوِل مســئولیت های دولتی راضی 
نمايد. به طورِ مثال، او آمادگِی خود را بری انجامِ انتخاباِت آزادِ پارلمانی و تفويِض اختیارِ تعییِن نخست وزيرِ 
آينده به پارلمان، اعالم داشته و گفته بود که ديگر در کارهای دولت، دخالت نخواهد کرد و نخست وزيراِن 
آينده از اختیاراتی برخوردار خواهند شد که نخست وزيراِن کشورهای اروپايی از آن برخوردارند و دربار، 
دخالتی در امورِ آن نخواهد داشــت. از جمله تغییراتی که شاه در نظامِ حکومت پذيرفته بود، واگذارِی 

اختیاراِت کنترِل امورِ دولت و بودجه و برنامه ريزی به پارلمان بود.« )همان، ص 203-202(.
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درباره ی کاهِش قدرِت مطلِق خود، بازگشــت به اختیــاراِت قانونِی مجلس 
و انجــاِم پاره ای اصالحاِت دموکراتیک، از انقالب جلوگیری کند!1 شــاه پس 
از شــنیدِی صدای انقالِب مردم، به انتخاباِت آزاِد پارلمانی و تفويِض اختیارِ 
تعییِن نخســت وزيِر آينده به پارلمان، تن  در داد!2 شاه پس از شنیدِی صدای 
انقالِب مردم، تصمیم گرفت که ديگر در کارهای دولت، دخالت نخواهد کرد!3

پارســونز معتقد بود که ديکتاتوری و سرکوب گری شاه، نارضايتی را در میاِن 
دانشجويان، رواج داده بود.4 شاه، روزبه روز در جامعه، منزوی تر و از اين رو، به 
ارتش و نیروهای امنیتِی خود، مّتکی تر می شد.5 شاه، انتظار داشت ديدگاهِ او 
مبنی بر تحّوِل اساسِی اجتماعی و اقتصادی، بدوِن مشارکِت مردم در فرآينِد 

تصمیم گیری، درک شود.6
پارسونز معتقد بود که شــاه در جلِب همکارِی مردم، ناتوان و شکست خورده بود.7 
شــاه حاضر نبود مقداری از قدرِت خود را به ديگران تفويض نمــوده و مردم را در 
 تصمیم گیری، مشارکت دهد.8  شاه، به معنِی کّل رژيم بود و پادشاه و کشور، يکی بودند.9 

1. همان.

2. همان.

3. همان.
4. »می دانستیم که سیستمِ ديکتاتوری و ســرکوب گرِ حکومِت شاه، نارضايتی و کج ُخلقی را در میاِن 
بدنه ی روبه رشدِ دانشجويی، رواج داده است.«)آنتونی پارسونز؛ غرور و سقوط؛ ترجمه ی سیدمحمدصادق 

حسینی عسکرانی؛ تهران: مرکزِ اسنادِ انقالِب اسالمی، 1390، ص 22(.
5. همان.

6. »احساس می کرديم شاه، روزبه روز در جامعه، منزوی تر و از اين رو، به ارتش و نیروهای امنیتِی خود، 
متّکی تر می شود. به دشواری می توانستیم باور کنیم که شاه، چگونه انتظار دارد ديدگاهِ او مبنی بر تحوِّل 
اساسِی اجتماعی و اقتصادِی جامعه ی ايرانی، بدوِن تحوِّل سیاسِی مالزم با آن، و بدوِن مشارکِت مردم در 
فرآيندِ تصمیم گیری که بر روی زندگی شان، تأثیرِ بسزايی نیز داشت، فهمیده و درک شود.«)همان، ص 23(.

7. »از همه چیز مهم تر، ناتوانی و شکسِت شاه در جلِب همکارِی مردم بود.«)همان، ص 33(.
8. همان.

9. »شاه، به معنِی کّل رژيم بود و پادشاه و کشور، عمالً و از هر نظر يکی بودند.«)همان، ص 47(.



اوری؞301 مرادسا:ریو انقالبارقنق و نایقکامیابیو تللو

حضورِ شــاه در جمِع مردم، ساختگی و برنامه ريزی شــده  بود.1 شاه، منزوی و 
از مردم، دور بود.2 شــاه، افکار و روحّیاِت مردم را به صورِت مستقیم، در اختیار 
نداشت.3 َعلَم به پارسونز گفته بود که برای خود، بسیار دشوار و پُرهزينه می ديد 
که با شــاه، جّروبحث کند، چون شــاه در قطعّیاِت خودخواهانه و مغرورانه اش، 
روزبه روز سرســخت تر می شد.4 هويدا به پارسونز گفته بود تعريِف شاه از گفتگو 
يعنی من صحبت می کنم و شما گوش کنید.5 پارسونز معتقد بود که طغیاِن ملّت، 
نتیجه ی پانزده سال سرکوِب شــديدی بود که او بر مردِم وارد کرده بود.6 شاه، 
ارزش و جايگاهِ نخست وزيران و اعضای مجلس را در حّد صفر، تنّزل داده بود.7 

1. »دوری و انزوای شاه از مردم ]...[ در طوِل پنج سالی که در ايران اقامت داشتم، صحنه ای بدوِن آمادگِی 
قبلی و برنامه ريزی نشده، نديدم. ]...[  در بسیاری از آيین ها و مراسمِ بزرگ، حضورِ شاه در جمِع مردم، 

ساختگی است.«)همان، ص 51(.
2. »ماشیِن تبلیغاتِی حکومت، نظیرِ آن چه اورول در کتاب هايش آورده، افسانه ی ارتباِط ناگسستنی و باطنی 
میاِن شاه و ملّت را تداوم می بخشید و واقعیِّت انزوا و دوری او از مردم را مخفی می نمود.«)همان، ص 52(.

3. »انزوای او باعث می شد که نتواند افکار، احوال و روحیّاِت مردم را مستقیماً و به صورِت دسِت  اوّل، در 
اختیار داشته باشد.«)همان، ص 54(.

4. »عَلَم، بارها برای من اعتراف کرد که ديگر برای خود، بســیار دشــوار و پُرهزينه می ديد که با شــاه، 
جرّوبحث کند، به طوری که در قطعیّات و مســلّماِت خودخواهانه و مغرورانه اش، روزبه روز سرســخت تر 
و ]شــايد به واســطه ی همین[ منزوی تر می شود. رويکرد و اســتراتژِی عَلَم اين بود که از مسائِل ُخرد 
و کم اهمیّت می گذشــت و نیروی خود را برای حّل مســائِل حیاتی ذخیره می کرد. اما بدوِن  شــک، او 

بانفوذترين و نیرومندترين مردمِ ايران پس از شاه به شمار می آمد.«)همان، ص 58(.
5. »پرســیدم: چرا شــاه نسبت به صحبت با مردمی که سعی می کنند با او گفتگو کنند، پاسخ مثبتی 
نمی دهد؟ او با اجبارِ مردم به سکوت و رقم زدِن حادثه ی شومی نظیرِ تیراندازِی قم، امیدوار است که به 
چه چیزی برسد؟ اوضاع در نظرِ او تا چه حّد ناگوار است؟. هیچ گاه پاسخ هويدا را فراموش نخواهم کرد، 
گفــت: خب... تونی، تو تعريِف اعلیحضرت از گفتگو )ديالوگ( را می دانی، ]از نظرِ او،[ گفتگو يعنی من 

صحبت می کنم و شما گوش کنید. او تغییر نخواهد کرد.«)همان، ص 109(.
6. »طغیان و فوراِن خشم آلودِ احساساِت ملّت، نتیجه ی طبیعِی پانزده سال سرکوِب شديدی بود که او بر 

مردمِ ايران وارد کرده بود.«)همان، ص 140(.
7. »ســال ها بود که او، خود را رهبری يگانه و الهام بخش برای کشــور معرفی نموده و ارزش و جايگاهِ 

نخست وزيران و اعضای پارلمان را در حّد صفر، تنزّل داده بود.«)همان، ص 141(.
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مجلــس، نقــِش ُمهــر تأيیــد بــر تصمیمــاِت شــاه را بــازی می کرد.1
فردوست می گويد به دستورِ شاه، کمیسیوِن سه نفره ای با حضورِ خودش، َعلَم 
و منصور، برای تعیین کردِن پیشاپیِش نمايندگاِن مجلس تشکیل شد!2 فريده 
ديبا، مادرِ فرح پهلوی می گويد مردم يا در انتخابات، شــرکت نمی کردند، يا 
تعداِد شرکت کنندگان، ناچیز بود.3 اگرچه انتخابات برگزار می شد، اما کسانی 

1. »چاپلوسی و تن دادن ]به تصمیمات و اوامر،[ بزرگ ترين برِگ برنده ]برای بعضی ها[ بود، در حالی که 
انفعال و بی ارادگِی شديد و مالل انگیز، شايع ترين امر بود. شاه از مردم می خواست که در کلیّه ی سطوح، ]از 
جمله سیاست،[ ابتکار و خالقیِّت بیشتری به خرج دهند، اما حاضر نبود ]مقداری از[ قدرت را به ديگران 
تفويض نموده و مردم را در تصمیم گیری، مشارکت دهد. او آن قدر در تحقق بخشیدن به رؤياهای خود 
عجول بود که نمی توانست تأخیرهای ناشی از مباحثاِت عمومی و اظهارِ نظرِ مردم درباره ی اين برنامه ها 
را تحّمل کند. بسیاری از ايرانی ها، به سبِک مطلقه ی شاه در حکومت داری، تن داده بودند، ولی نارضايتی 
از اين شــیوه در میاِن طرفداراِن حکومِت لیبرال، به ويژه تحصیل کرده های غربی و جوان که می  بايست 
پُرشورترين و فعّال ترين هواداراِن وی باشند، به طورِ روزافزونی، بیشتر می شد. بنابراين، هرچقدر که زمان 
می گذشت، شاه حتّی به تکنوکرات های دولتی و ادارِی خود نیز، کمتر اعتماد می کرد. پارلمان بیش از 
پیش، نقِش مُهر تأيید بر تصمیماِت شاه را بازی می کرد؛ مطبوعات، بیشتر کنترل می شدند؛ تبلیغاِت دولتی، 
گزافه تر و گستاخانه تر می شد؛ و پلیِس مخفی نیز، فراگیرتر شده و در همه جا حاضر بود.«)همان، ص 33(.

2. »در زماِن نخست وزيرِی عَلَم، محمدرضا دستور داد با عَلَم و منصور، يک کمیسیوِن سه نفره برای انتخاِب 
نمايندگاِن مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزِل عَلَم تشکیل می شد. هر روز، منصور با يک کیِف پُر از 
اسامی به آنجا می آمد. عَلَم در رأِس میز می نشست، من در سمِت راست و منصور در سمِت چِپ او. منصور، 
اسامِی افرادِ موردِ نظر را می خواند و عَلَم، هر که را می خواست، تأيید می کرد و هر که را نمی خواست، دستورِ 
حذف می داد. منصور هم با جمله ی اطاعت می شود، با احترام حذف می کرد. سپس عَلَم، افرادِ موردِ نظرِ 
خود را می داد و همه، بدوِن استثنا واردِ لیست می شدند و سپس من درباره ی صالحیِت سیاسی و امنیّتِی 
آنان، اظهارِ نظر می کردم و لیست را با خود می بردم و برای استخراِج سوابق، به ساواک می دادم. پس از پاياِن 
کار و تصويِب عَلَم، ترتیِب انتخاِب اين افراد داده شد. فقط افرادی که در اين کمیسیون تصويب شده بودند، 
ســر از صندِق آرا درآوردند و الغیر.«)حسین فردوست، ظهور و سقوِط سلطنِت پهلوی، ج1، ص 257(.

3. »مردم در انتخابات، يا شــرکت نمی کردند، يا تعدادِ شــرکت کنندگان، فوق العاده ناچیز بود. اگرچه 
انتخابات برگزار می شــد، اما کســانی به مجلس می رفتند که از سوی نخست وزير، به اطالعِ محمدرضا 
می رسید و محمدرضا، اسامی عّده ای را تأيید می کرد. اين اسامی را ساواک تهیه می کرد. تالِش ساواک 
بر اين بود که در شهرها و شهرستان ها بگردد و افرادی را پیدا کند که ضمِن وفاداری به نظامِ حکومتی، 
پســنديدگِی محلّی هم داشته باشــند.«)فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه ی الهه ريیس فیروز، تهران: 
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به مجلس می رفتند که شاه، پیشاپیش آنها را تعیین کرده بود!1 بنا به اذعاِن 
جهانگیر تفضلی، از نمايندگاِن مجلِس شورای ملّی، شاه پورها و شاه دخت ها در 
انتخابات، اِعماِل نفوذ می کردند.2 با انتصاِب شاه، او نماينده ی شهری شد که نه 

آن را ديده بود و نه هیچ يک از مردم يا افراِد صاحِب نفوِذ آن را می شناخت!3
]2[. راهپیمايی هــا/ تظاهرات هــا/ تجمعات در دفــاع از حاکمّیت. در طوِل 
حکومــِت پهلوی، مردم هیچ گاه برای دفاع از شــاه به خیابان نیامدند! شــاه 
هیچ گاه، مشــروعّیِت سیاسِی خود را به راهپیمايِی مردم، ِگره نزد. شاه همواه 
در حســرِت راهپیمايِی مردم در دفاع از خودش، غوطه ور بود. در ذهِن مردم، 
حضور در راهپیمايی به دعوِت شــاه، بی معنا بود. در حکومِت پهلوی، شکاف 
میاِن دولت و ملّت، به اوِج خود رسید. حکومِت پهلوی به دلیِل بیگانگِی مردم 
با شاه، فروپاشید. فروپاشِی حکومِت محمدرضا نشان داد که شاه دوستِی مردم، 

توهِم او بوده است!
]3[. ســازمان ها/ مراکز/ گروه های مردم نهاد در عرصه ی عمومی. اين بحث، 

مشتمل است بر:

به آفرين، 1382، ص 137(.
1. همان.

2. »هر يک از شــاه پورها و شــاه دخت ها، دفترِ مخصوص و دربارِ مخصوصی دارند. هــر روز عّده ای از 
نمايندگان را می پذيرند و هر کدام، سیاســِت مخصوصی دارند. حتّی در کارِ انتخابات هم، اِعماِل نفوذ 

می کنند.« )جهانگیر تفضلی، خاطرات، تهران: حوزه ی هنری، 1376، ص 160(.
3. »در دوراِن حکومِت سپهبد زاهدی و دولِت کودتای 1332، شاه به من فرمود: شما بايد از گناباد، وکیل 
بشويد. اما عرض کردم: اگر اجازه بدهید، از بیرجند وکیل بشوم، بهتر است. شاه فرمود: بسیار خوب، به 
اســداهلل عَلَم بگو که مقّدماِت کارِ شــما را برای بیرجند فراهم آورد. اين کار شد و من هم نامزدِ وکالِت 
مردمِ بیرجند شدم. از سوی ديگر، اسداهلل عَلَم، شوهرِ خواهرِ خود را برای وکالت از زابل آماده کرده بود. 
اما هفته ای از اين عمل نگذشت که مخالفت های بسیاری از سوی مردمِ زابل صورت گرفت و نتیجه آن 
شد که با نفوذِ وسیِع اسداهلل عَلَم، شوهرِ خواهرِ او، به مردم بیرجند تحمیل شد و من هم به مردمِ زابل. 
اين کار، با اجازه ی شــاه صورت گرفت. در عمل، من نماينده ی شهری شدم که نه آن را ديده بودم و نه 
هیچ يک از مردم يا افرادِ صاحِب نفوذِ آن را می شــناختم.«)جهانگیر تفضلی، خاطرات، تهران: حوزه ی 

هنری، 1376، ص 99-98(.
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]الف[. سازمان های مردم نهادِ سیاسی. حزِب رستاخیزِ ملِّت ايران، به عنواِن تنها 
حزِب فراگیر، به دســتورِ محمدرضا پهلوی در ساِل 1353 تشکیل شد. پس از 
اعالِم تشکیِل حزب، همه ی حزب های مجاز ماننِد حزِب ايراِن نوين، حزِب مردم، 
حزِب پان ايرانیســت و حزِب ايرانیان، در آن ادغام شدند. دبیرِ کّل حزب، با نظِر 
محمدرضا پهلوی انتخاب می شد. حزِب رستاخیز، از دو جناح تشکیل می شد: 
پیشرو به رهبرِی جمشید آموزگار و سازنده به رهبرِی هوشنگ انصاری. قرار بود 
که نمايندگاِن دو جناح، دارای دو طرزِ فکرِ مختلف، اما وفادار به اصوِل سه گانه 
حزب باشند. رهبراِن جناح ها را خودِ شاه تعیین کرد. جناِح لیبرال نیز در خرداد 
1357، به رهبرِی هوشــنگ نهاوندی، پديد آمد. اين جناح از نقِد عملکردهای 
حزِب رستاخیز شکل گرفت و به پیشنهادِ خودِ شاه تشکیل شده بود. شاه، تماِم 
کارمنداِن دولت را مجبور به عضويّت در حزب نمود. افرادی که عضوِ حزب بودند، 
تنهــا ناِم خود را در دفاترِ حزب وارد کرده بودند و عمالً، گامی در جهِت اهداِف 
حزب برنمی داشتند.1 محمدرضا پهلوی در کتاِب »پاسخ به تاريخ«، از تشکیِل اين 
حزب به عنواِن يک اشتباه ياد کرده  است. پارسونز معتقد بود که نظاِم چندحزبی 
شــاه، در حّد يک نمايِش خنده آور و مسخره، تنّزل کرده بود.2 حزِب رستاخیز، 

1. پرويز راجی؛ خدمتگزارِ تخِت طاووس؛ تهران: اطالعات؛ 1374، ص 205.
2. »شاه در مارس 1975 به صورِت کامالً دلبخواهی و مستبدانه، تصمیم گرفت نظامِ چندحزبی را )که 
در حّد يک نمايِش خنده آور و مسخره، تنزّل نموده بود،( منسوخ کرده و به جای آن، يک نظامِ تک حزبِی 
»تجديدِ حیاِت ملّی« )حزِب رستاخیز( به وجود آورد. اين حزب، حزِب رستاخیز نبود؛ در واقع، »حزِب شاه« 
بود، چراکه تمامِی ايرانیاِن وفادار ]به سلطنت،[ بايد به آن می پیوستند. به طورِ مسخره و غیرمعقوالنه ای، 
قرار شــد کسانی که از پیوســتن به اين حزب امتناع نمايند، رسماً گذرنامه گرفته و جالی وطن کنند. 
هدف از انجامِ اين کار، بســیِج کّل کشــور در چارچوِب حزِب رستاخیز و در جهِت افکار و سیاست های 
شــاه بود. فقط به انتقادِ سازنده در چارچوِب حزب، اجازه ی ابراز داده می شد - اگرچه در ظاهر، تشويق 
هم می شد - و کسانی که خارج از چارچوِب حزب، به انتقاد از آن می پرداختند، برچسِب خائن دريافت 
می کردند. اما اين آزمون هم مانندِ بسیاری از مواردِ قبلی، نتوانست موفقیّتی کسب کرده و حرکِت رژيم 
را تسريع کند. ]...[ نشانی از شور و شوِق باطنِی مردم، به چشم نمی خورد و آن ها باور نداشتند که شاه 
به حزِب رستاخیز اجازه دهد به صورِت بدنه ی مستقلی در نظامِ سیاسِی کشور، درآمده و ديکتاتورِی او را 
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حزِب شــاه بود.1 در مردم، نشانی از شور و شوق نسبت به حزِب رستاخیز، به 
چشــم نمی خورد.2 مردم باور نداشتند که شاه به حزِب رستاخیز اجازه دهد 
به صورِت بدنه ی مســتقلی در نظاِم سیاسِی کشور، درآمده و ديکتاتورِی او را 
به چالش بِکشــاند.3 مردم، حزِب رستاخیز، حّقه ی سیاسِی شاه برای تحّرک 

بخشیدن به فضای بی روِح سیاسی است.4
]ب[. سازمان های مردم نهاِد فرهنگی. شاه تا آنجاکه توانست، تحّرکاِت دينِی 
مردم را محدود کرد. انســداِد فرهنگِی حکومِت پهلوی تا حّد تعطیل کردِن 
مســاجد پیش رفت! شاه برای استقالل زدايی از حوزه، در پِی ايجاِد روحانّیِت 

موازی بود.
]ج[. سازمان های مردم نهاِد اقتصادی. تمام اهرام و موقعّیت های اقتصادی، در 
اختیارِ شاه و درباريان بود. هرگونه تحّرِک اقتصادِی کالن، وابسته به هم دستی 

با دربار بود. استفاده از فرصت های اقتصادی، محدود به خواِص درباری بود.
]د[. مشارکت های موردِی توده وار. خصومِت عمیِق مردم با شاه، مانع از هرگونه 
مشارکِت آنها می شد. در حکومِت پهلوی به دلیِل تضاِد دولت و ملّت، امکاِن مشارکت 
فراهم نبود. تمامّیت خواهِی شاه، جايی برای ايفای نقِش مردم باقی نمی گذاشت.

2- تجربه ی مردم ساالری در دوره ی پساانقالب
مطابِق اصِل ششــِم قانوِن اساسی، در جمهورِی اســالمی، امورِ کشور بايد با 
اتکای به آرای عمومی اداره شــود. مطابِق اصِل بیست و ششِم قانوِن اساسی، 
گروه های سیاســی و صنفی آزادند، و هیچ کس را نمی توان از شرکِت در آنها 

به چالش بکِشاند. اعتقاد ]مردم[ بر اين بود که نهادِ سیاسِی جديد، حقّه ی سیاسِی ديگری از سوی شاه 
بوده و از ابتدا، برای تحرّک بخشیدن به فضای بی روِح سیاسی به وجود آمده است.«)همان، ص 41-40(.

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
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منع، يا به شــرکت در از آنها مجبور کرد. پس از انقالب، مشارکِت مردمی، بر 
اساِس تفّکِر اسالمی، تئوريزه شد.1 عنصِر جمهوريّت، نه يک انتخاِب تصادفی 
يا قهری، بلکه ناشی از الزاِم نظری بود. التزاِم انقالب به جمهوريّت، منشأ دينی 
دارد، نه بیرونی/ سکوالر/ ضمیمه شده به دين. مردم ساالرِی دينی، ريشه های 
عمیِق ايدئولوژيک در ســّنِت فکرِی بومی/ اسالمی دارد. مردم ساالرِی دينی؛ 
راه ســّوم در میاِن ديکتاتورِی سلطنتی و دموکراسِی سکوالر بود. در گفتماِن 
انقالب، مردم، ولّی نعمِت حاکمان هســتند. در صحنه بودِن مردم، خواسِت 
همیشگِی انقالب بوده است. انقالب با جهشی برق آسا، ديکتاتورِی سلطنتی/ 
اختناق و استبداد/ تحقیر و حاشیه  نشینی را به مردم ساالرِی دينی/ مردم گرايِی 
خداپسندانه تبديل کرد.2 در انقالب، دو راهِی يا حکِم دين يا مشارکِت مردم، 
شکسته شــد. مردم ساالرِی دينی، راهِ ســّومی در برابِر ديکتاتورِی سلطنتی 
و دموکراسِی غیِر دينی اســت. در منطِق دينِی انقالب، ظلم/ جور/ استبداد/ 
خودکامگی نسبت به مردم، مشروع نیست. در نظاِم اسالمی، قهر/ غلبه/ تّغلب/ 
فريــب/ خدعه/ نیرنگ/ اعماِل زور، معنا ندارد.3 در منطِق دينِی انقالب، مردم 

1. »احدی شــرعاً نمی تواند به کسی، کورکورانه و بدوِن تحقیق،     رأی بدهد.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ 
صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 336؛ 22 بهمن 1362(.

2. »هر چه به سرِ اين ملِّت مظلوم در طوِل زمان، پس از مشروطیّت تا دوره ی     آخرِ انتصاباِت ستمشاهی آمد، 
به طورِ قاطع، از مجلس های فاسد بود که ملّت در انتخابِ     نمايندگانش، يا هیچ دخالت نداشت، يا دخالِت 
بســیار ناچیزی داشت.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 334؛ 22 بهمن 1362(.

مــا در دوره ی قبل از انقالب، »ديکتاتوری« و »در حاشــیه بودِن مردم«، و »بی اعتنايی به مردم« را در 
امرِ حکومت ديده ايم. مردم قبل از انقالب، »هیچ نقشی« در مديريِّت کشور و تعییِن مديران نداشته اند؛ 
چنان که پادشــاهان و اطرافیان شــان، می آمدند و می رفتند، امّا مردم، فقط »تماشاچی« بودند. انقالِب 
اسالمی آمد و مردم را از »حاشیه« به »متن« آورد و مردم شدند صاحِب اختیار)حضرِت آيت اهلل حضرِت 
آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در مراسمِ تنفیذِ حکمِ دوازدهمیِن دوره ی رياست جمهوری؛ 12 مرداد 1396(.

3. در نظامِ اسالمی، قدرتی که از قهر و غلبه و اعماِل زور و تغلّب حاصل شده باشد، مشروع نیست، بلکه 
قدرت بايد برخاسته از اختیار و اراده ی مردم باشد.)همو؛ شِب ظلمانِی شاهنشاهی؛ تهران: انشاراِت انقالِب 

اسالمی، 1395، ص 5./ در مراسمِ سالروزِ رحلِت امام خینی؛ 14 خرداد 1393(.
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نســبت به حاکمّیِت سیاسی، حّق دارند. در دولِت دينی، روِش اصالی و اّولی، 
اســتدالل و اقناع اســت، نه تحّکم و تحمیل و زور. دولِت دينی، حداکثری/ 
تمامّیت خــواه/ متمرکز/ جامع القوا/ نافِی مشــارکِت مردم نیســت. انقالب، 
مشارکِت مردم را از نقطه ی زيِر صفر، به حّد اعال رساند. مردم ساالرِی دينی، 
مشارکت در چارچوِب هدايِت الهی است.1 انقالب بنا به داليِل اعتقادی، رأِی 
مردم را حقّ الناس می شمارد. انقالب بنا به داليِل اعتقادی، رأِی مردم را امانت 
می شمارد. نظريه ی مردم ساالرِی دينی، سخِن تازه/ فکِر نو/ حرِف مبدعانه ی 

انقالب است.
مشــارکِت مردمی در انقالب، فقط يک آرماِن نظری نبود، بلکه تحقِق عینی 
نیز يافت. انقالب، موجِب گذارِ جامعه ی ايران از اســتبداِد سلطنتی به آزادِی 
دينی شــد. انقالب در هیچ لحظه ای، تهی از مشــارکِت مردمی نبوده است. 
پــس از انقالب، بدوِن هیچ وقفه ای، مردم در ســطِح سیاســی و اجتماعی، 
فّعال و تعیین کننده شــدند. انقالب در طوِل چهار دهه ی گذشــته، همواره 
خواهاِن حضورِ مردم بوده اســت.2 مردم ســاالرِی تحقق يافته در انقالب، در 

1. »آرای مردم در مقابِل حکِم خدا، رأی نیست؛ ضاللت است. ما می خواهیم که احکامِ     اسالم، در همه جا 
جريان پیدا بکند و احکامِ خدای تبارک و تعالی حکومت کند.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ 

ج 8؛ ص 280؛ 4 تیر 1358(.
2. »از آغازِ انقالب تاکنون، يکی از اهداِف شوم و پلیدی که همواره موردِ توّجهِ     استکبارِ جهانی و نوکراِن 
خارجی و داخلِی آنان بوده اســت، دور کردِن مردم از صحنه های     انقالب و گسستِن پیوندهای پوالديِن 
آنان با آرمان های اجتماعیـ  سیاسِی اسالم بوده     است.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21؛ 

ص 8؛ 11 فروردين 1367(.
  »همه، مسئوِل سرنوشِت کشور و اسالم می باشند؛     چه در نسِل حاضر و چه در نسل های آتیه. و چه بسا که 
در بعِض مقاطع، عدمِ     حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأِس گناهاِن کبیره است.«)امام سیدروح اهلل 

خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21؛ ص 421؛ 15 خرداد 1368(.
»اگر بخواهید در مقابِل دنیا، اظهارِ حیات   بکنید ]...[، بايد مشارکت کنید. اگر     ـ خدای نخواستهـ  از عدمِ 
مشارکِت شــما، يک لطمه ای بر جمهورِی اسالمی وارد بشود،     ]...[ مسئول     پیِش خدا هستیم. مسئله، 
مسئله ی رياست جمهور نیست؛ مسئله، مسئله ی اسالم است.« )امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ 

ج 19؛ ص 327؛ 8 مرداد 1364(.
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تاريِخ ايران، استثنايی ست. دلیِل ماندگارِی انقالب با وجود بحران های ويرانگر، 
اجتماعی بودِن/ مردمی بودِن/ بدنه ی اجتماعی داشتِن آن است.1 مردم ساالرِی 
تحقق يافته در انقالب، صادقانه اســت، نه سرمايه ســاالر/ پول محور، موقتی/ 
دوره ای و اقتضايی/ ُگزينشــی. جمهورِی اسالمی، چیزی غیر از مردم نیست. 
انقالب، نسبِت اين همانی با مردم دارد. جمهورِی اسالمی، واقعّیتی جز مردم 
ندارد. نسبِت اين همانِی انقالب با مردم، يعنی حاکمان، از مردم و در خدمِت 
مردم هستند. جمهوريِّت برخاسته از انقالب، واقعی/ اکثری و صادقانه/ راستین 
اســت. تعهِد عملِی تمام عیارِ انقالب به نتايج و لوازِم مردم ساالری، مثال زدنی 
بوده اســت. رمِز پیروزی و بقای انقالب، يکــی انگیزه ی الهِی ايجاِد حکومِت 
اسالمی ســت؛ و ديگری وحدت و اجتماِع ملّت.2 رمِز پیروزی و بقای انقالب، 
اجتماِع ملّت بر َمدارِ انگیزه ی الهِی ايجاِد حکومِت اسالمی ســت. سّر ايجاد و 
استمرارِ انقالب، همبستگِی اجتماعِی مردم بر َمدارِ مقصِد الهِی برپايِی حکومِت 
اسالمی ســت. اقتدارِ/ استحکاِم/ مقاومِت جمهورِی اسالمی در برابِر توطئه ها/ 
دشمنی ها/ کارشکنی ها، حاصل پشتوانه ی مردمِی/ جمعِی/ اجتماعِی آن است. 
تماِم نهادهای انقالب، ريشه های مستحکِم مردمی دارند. شکل گیرِی نهادهای 
انقالب، حاصِل احســاِس مسئولّیِت مردم نســبت به سرنوشِت انقالب است. 
چهل ســال، حضورِ مســتمر و فزاينده ی مردم در راهپیمايی های سالیانه ی 
انقالب، در دنیا نظیر ندارد. استمرارِ حضورِ مردم در راهپیمايی هايی سالیانه ی 

  »اگر خدای نخواســته     بر اسالم يا کشورِ اسالمی، از ناحیه ی عدمِ دخالت در سرنوشِت جامعه، لطمه و 
صدمه ای     وارد شود، يک يِک تمامِ ملّت در پیشگاهِ خدای قهّارِ توانا، مسئول خواهیم بود.«)امام سیدروح اهلل 

خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 335؛ 22 بهمن 1362(.
1. »مردم نبايد کنار بروند، اگر مردم کنار بروند، همه شکســت می خوريم.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ 

صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 242؛ 20 آذر 1362(.
2. »بی ترديد، رمزِ بقای انقالِب اسالمی، همان رمزِ پیروزی است؛ و رمزِ پیروزی را ملّت می داند و نسل های 
آينده در تاريخ خواهند خواند که دو رکِن اصلِی آن، انگیزه ی الهی و مقصدِ عالِی حکومِت اســالمی؛ و 
اجتماعِ ملّت در سراســرِ کشور با وحدِت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ 

صحیفه ی امام؛ ج 21، ص 404(.
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انقالب، عمیِق باورِ آنها به انقالب را نشــان می دهد. مردم ساالری در انقالب، 
مستمر، صادقانه و حداکثری بوده است. در اثِر انقالب، اراده ی مردم، جايگزيِن 
اراده ی ملوکانه شد.1 انقالب، خواسِت مردم را جايگزيِن خودکامگِی شاه کرد. 
انقالب، سايه ی خودکامگی های شاه را از اراده ی مردم برچید. انقالب، مردمی 
را که هیچ کاره بودند، همه کار کرد. انقالب، مردم را از حاشــیه ی سیاست، به 
متن ســوق داد. در سیاســِت پیش از انقالب، مردم هیچ کاره بودند. به تعبیِر 
رهبِر انقالب، نظاِم جمهورِی اســالمی، چیزی جز ملِّت ايران نیســت. نظاِم 
اســالمی، تبلورِ اراده ی مردم است، نه يک نظاِم بوروکراتیک و اشرافِی بريده 
از مردم. نظاِم جمهورِی اسالمی، تجّســِم ساختارِی خواسِت مردم است. در 
اثِر انقالب، مردم از تماشاگراِن سیاست، به تعیین کنندگاِن آن تبديل شدند. 
انقالب، شکاِف میاِن مردم و حکومت را به اتحاِد اين دو تبديل کرد. نیرومندِی 
بدنه ی اجتماعِی انقالب، ســّر اقتدارِ آن در برابر بیگانگان است. قّوِت جنبه ی 

مردمِی انقالب، آن را از تهديدهای بنیان برافکن، عبور داده است. 
]1[. انتخابات های مربوط به نهادهای حاکمّیت. انقالب چه در اســتقرارِ اصِل 
حاکمّیت و چه در گزينِش حاکمان و نهادهای حاکمّیتی، مبتنی بر رأِی مردم 
بوده اســت.  تکّثِر نیروها و جريان های سیاسِی که در موقعّیِت انتخاب شدِن 
قــرار می گیرند، نشــانه ی واقعــی بودِن مردم ســاالرِی دينی اســت. وقوِع 
چرخش های سیاســِی ناگهانی، نشان دهنده ی انتخاباِت آزاد/ مهندسی نشده/ 
سازمان نیافته/ برنامه ريزی نشده بوده است. وجوِد نوساناِت سیاسِی گسترده و 
اساسی در نهادهای حاکمّیتی در دوره های مختلف، حاکی از واقعّیت داشتِن 
مردم ســاالری بوده است. تغییراِت سیاسِی ناشی از انتخابات، گواهِ وفاداری و 

1. انقالب، »حکومِت پادشاهی« را که »حاکمیِّت شخصی« بود، ريشه کن کرد و به جای آن، »حاکمیِّت 
مردمی« را به وجود آورد. در آن دوره، شاه را »صاحِب مملکت« می شمردند، اما انقالب، مملکت را به صاحباِن 
اصلی اش که ملّتند، برگرداند، و اين مردم هستند که با حضور و انتخاِب خود، تعیین کننده اند)حضرِت 

آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1395(.
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صدِق انقالب نســبت به مردم ساالری است. رونِد انتخابات در دوره ی انقالب، 
هیچ گاه متوقف نشده است. رونِد انتخابات در دوره ی انقالب، متداوم/ مستمر/ 
همیشــگی بوده اســت.  جمهورِی اســالمی، هیچ گاه در آراء مردم، خیانت 
نکرده اســت. پیروزِی جرياِن مخالِف دولِت مستقر به عنواِن مجرِی انتخابات، 
نشان دهنده ی سالمِت انتخابات است. اين که ولیّ فقیه، رأِی مردم را از لحاِظ 
شرعی، حّق الناس قلمداد می کند، خصوصّیِت منحصر به فرِد انتخابات در ايران 
اســت. از جمله داليِل اعتبار و سالمِت انتخابات در ايران، حّق الناس شمرده 
شدِن رأِی مردم از لحاِظ دينی است. انقالب، انتخاباِت فرمايشی/ تشريفاتی/ 
فرمايشی را برچید و انتخاباِت حقیقی/ واقعی/ اثرگذار را حاکم کرد.  برگزارِی 
سی و شش انتخابات در طوِل چهل ساِل گذشته، نشانه ی تعهِد عملِی انقالب 

به مشارکِت مردمی ست.1
]2[. راهپیمايی هــا/ تظاهرات ها/ تجمعــات در دفــاع از حاکمّیت. انقالب، 
مشــروعّیِت خود را به راهپیمايی های مردمِی سالیانه، ِگره زده است. اين که 
انقالب، مشــروعّیِت خود را به راهپیمايی ها ِگره زده است، به معنِی قطعّیِت 
مشارکِت مردمی ســت. راهپیمايی های سالیانه ی 22 بهمن، هم خودجوش/ 
مردمی/ مستقل/ غیِر دولتی بوده است  و هم  فزاينده/ تکاملی/ گسترش يابنده. 
مشــارکِت مردم در راهپیمايی ها، با انگیزه ی عمیــِق ايمانی و اعتقادی بوده 
است.2 راهپیمايِی حیات بخِش نُِه دِی ساِل 88، نقطه ی اوِج مشارکِت مردم در 

1 . از اوِّل انقالب تا امروز، نصاِب شرکِت مردم در انتخابات، پايین نیفتاده و تنزّل نکرده است، بلکه رقِم 
مشارکت، در مقايسه با انتخاب های دنیا، رقم باال و نصاِب برجسته  است. معنای شرکت وسیِع مردم در 
انتخابات اين است که نظامِ اسالمی، توفیق يافته »مردم ساالرِی دينی« را »تثبیت« و »نهادينه« کند؛ 
مردم ساالری، به يک »جرياِن عادی« تبديل شده است. اين برای کشوری که در طوِل قرن های متمادّی، 
با حّکامِ مستبد و ديکتاتور، گذران می کرده است، چیز کمی نیست، و بايد قدر آن را دانست. اين »نعمِت 
بزرگ« را ناسپاسی نکنیم؛ همچنان که در ساِل هشتادوهشت، عّده ای اين نعمِت الهی را ناسپاسی کردند، 
و همچنین اين که کسانی، انتخابات را ناسالم می شمارند)حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ 

مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 1 فروردين 1393(.
2. يکی از بزرگ ترين فرصت های ما، »همراهِی مردم و جوان ها با نظامِ اسالمی« است. در »راهپیمايی های 
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دفاع از انقالب بود. مشارکِت دواطلبانه ی مردم، برخاسته از نوِع ارتباِط قلبی و 
ايمانِی امام و اّمت است. حضورِ چهل ساله ی مردم در راهپیمايی های انقالب، 

بیانگِر همدلِی آنها با انقالب است.
]3[. سازمان ها/ مراکز/ گروه های مردم نهاد در عرصه ی عمومی. پس از انقالب، 
عرصه ی عمومی/ جامعه ی مدنی/ سازمان های مردم نهاد، به صورِت بی نظیری 
ُگشوده شــد. انقالب، تحّرکاِت خودجوِش مردمی را، مکّمل قلمداد می کند، 
نه رقیب. مردم تصّور نمی کنند که وجوِد حاکمّیت، نافِی ضرورِت مشــارکِت 
آنهاست. شکل گیرِی بیش از هفده هزار مؤسسه ی مردم نهاد، نشان دهنده ی 
گشودگِی عرصه ی عمومی ست. حضورِ متراکم و انبوهِ گروه های مردم نهاد در 

عرصه ی عمومی، حاکی از  وجوِد فرصت های فراوان برای مشارکت است.
]الف[. سازمان های مردم نهاِد سیاسی. پس از انقالب، نظاِم تک حزبِی حکومِت 
پهلوی، به نظاِم ده ها حزبی تبديل شــد. حضور و فعالّیِت صدها حزب ها در 
دوره ی پســاانقالب، سعه ی صدرِ سیاســِی نظام را نشان می دهد. تحزِب در 
دوره ی پساانقالب، به جزئِی ضروری از فرهنِگ سیاسِی ما تبديل شده است. 
پس از انقالب، احزاِب مستقل و منتقد و واقعی، جايگزيِن احزاِب شاه ساخته 
و فرمايشــی شدند. احزاب در دوره ی پســاانقالب، تزيینی و بی اثر و صوری 
نیستند. پس از انقالب، احزاِب سیاسی از قدرِت ايجاِد دگرگونی های سیاسِی 

کالن برخوردار شدند.
]ب[. ســازمان های مردم نهــاِد اقتصادی. کثــرت و تعّدِد مراکــِز خیريّه ی 
مردمی،  بیانگِر فضای مســاعد برای مشــارکِت مردمی ســت. وجوِد هزارها 
صندوق ِ قرض الحســنه ی مردمی در شهرها و روســتاها، کامیابِی انقالب در 

روزِ قدس« و »راهپیمايی های بیســت ودوّمِ بهمن«، عمده ی کســانی که شرکت می کنند، »جوان ها« 
هســتند؛ اين جوان ها، همان هايی هستند که شبانه روز، در زيرِ بمباراِن تخريِب رسانه های دشمن قرار 
دارند، اما در عیِن  حال، ده ها میلیون از همین جوان ها در روزِ بیست و دوّمِ بهمن می آيند و نسبت به نظامِ 
اسالمی، ابرازِ ارادت می کنند)حضرِت آيت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در ديدارِ مردم در حرمِ مطهرِ رضوی؛ 

1 فروردين 1394(.
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جذِب مشــارکِت داوطلبانه ی مردم در اقتصاد را نشان می دهد. يکی از علِل 
پايداری/ مقاومِت انقالب در برابِر دشوارترين توطئه ها/ خدعه های اقتصادی، 
مســاعدت های معیشتِی مردم نســبت به يکديگر بوده است. همراهِی مردِم 
ايران در کمک به طبقاِت محروم و فقیر، مثال زدنی ست. مشارکِت همدالنه ی 

مردم در حوادث و مواقِع بحرانی، کم نظیرست.
]ج[. ســازمان های مردم نهاِد فرهنگی. بخِش انبوهی از محصوالِت فرهنگی، 
از ســوی گروه های فرهنگِی خودجوِش مردمی ايجاد می شــود. تأثیرگذارِی 
گروه های فرهنگــِی خودجوِش مردمی، کمتر از نهادهای فرهنگِی رســمی 
نیست. در اثِر شــکل گیرِی گروه های فرهنگِی خودجوِش مردمی، انبوهی از 
جواناِن فرهنگِی فرهیخته و توانمند رشــد يافته اند. نخبه پرورِی فرهنگی در 
دوره ی پساانقالب، حاصِل فعالّیت های تجربِی گروه های فرهنگِی خودجوش 
اســت. در دوره ی پســاانقالب، امکاِن تولیِد فرهنگِی غیــِر دولتی و در عیِن 
حال، اثرگذار فراهم شده است. فرماِن آتش به اختیار، يکی از مصاديِق متأّخِر 
مشــارکِت مردمی است. پايه/ رکن/ اســاس/ بنیاِن عرصه ی فرهنگی، مردم 
هستند. استمرار/ بازتولیِد فرهنِگ اسالمی و انقالبی، ناشی از خواست و اقداِم 
خوِد مردم اســت. وجوِد ده ها هزار تشــّکِل فرهنگی، همراهِی مردِم با غاياِت 

اعتقادی انقالب را نشان می دهد.
]4[. مشارکت های موردِی توده وار. در اينجا نیز می توان سرفصل هايی از اين 

دست را مطرح کرد:
]الف[. انقالِب اســالمِی ســاِل پنجاه و هفت. انقالِب اسالمی در ذاِت خويش، 
يک مطالبه ی جمعی/ مردمی/ اجتماعی/ از پايین بوده است. انقالِب اسالمی، 
مردمی ترين انقالِب معاصر بوده اســت. انقالِب ايــران، يک انقالِب اجتماعِی 
تمام عیــار بود. انقالِب اســالمی، مطلقــاً انقالِب مردمی بود، نــه کودتا و نه 
انقالِب طبقاتی و صنفی. اصِل انقالِب اسالمی ، دربردارنده ی آزاد/ رها کردِن 
اســتعدادها و ظرفّیت های مردم بود. در انقالب، امام خمینی به مظهِر تماِم 
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خواســته های تاريخِی مردِم ايران تبديل شــد. غلبه بــر حاکمّیِت چندهزار 
ســاله ی شاهنشــاهی، فقط با همراهِی مردم، ممکن بود. يکپارچه و متراکم 
شدِن اراده ی مردم، حاکمّیِت چندهزار ساله ی شاهنشاهی را پايان داد. انقالِب 
ايران، انقالبی با دســت های خالی، ولی برخوردار از بدنه ی اجتماعِی کم نظیر 
بود. غلبه بر حکومِت پهلوی مســلح و مورِد حمايِت امريکا، جز با مشــارکِت 
تمام عیارِ مردم، میّسر نبود. انقالِب اسالمی، حاصِل چیرگِی اراده ی يکپارچه ی 
مردم، بر خشونت و سرکوب گرِی حکومِت پهلوی بود. انقالِب ايران، تّجلی گاهِ 

هضم شدِن اراده ی يک ملّت در يک شخص بود.
]ب[. دفاِع مقّدِس هشت ســاله. کامیابِی مــا در دفاِع مقّدس،  حاصِل حضورِ 
چشــمگیِر نیروهای دواطلِب مردمی بود. ســرازير شدِن نیروهای مردمی به 
جبهه هــا، امکاِن دفــاِع را در جنگ فراهم کــرد. در حالی که پس از انقالب، 
نیروهای نظامی فروپاشیده بودند، حضورِ خوجودِش مردم در جبهه ها، سنگِر 
مقاومت را ايجاد کرد. نخستیِن مقاومت ها در دفاِع مقّدس، برخاسته از غیرِت 
دينی و انقالبِی مردم بودند.   ايجاِد نیروی مقاومِت بسیج، عمِق فکِر دفاِع مردمِی 
انقالب را نشان می دهد. مشــارکِت مردم در جنگ از خِط مقّدم تا روستاها، 
جريان داشت. جنگ َمدارِ برای اّولین بار در تاريِخ ايران، در دفاِع مقدس تحقق 
يافت. مشــارکت/ نقش آفرينِی همدالنه ی/ حضورِ مردم در دفاِع مقدس، در 
تاريِخ جنگ های ايران، بی نظیرست. مردم، سرچشمه/ رکن/ اساس/ خاستگاهِ 
عمــده ی پیروزی های دفاِع مقدس بودند. چه در خِط مقّدم و چه در پشــِت 
جبهه، حضورِ مردم موجِب شکسِت دشمن شد. همدلی و همراهِی مرزنشیناِن 
معتقد به فرقه های اســالمِی مختلف با انقالب، قائله ها را فرونشــانده است.

]ج[. امنیت و اطالعات. راهبرِد دفاعی و امنیتِی انقالب، مردم محور بوده است. 
امنیت در دوره ی پیشــاانقالب، شــکنجه َمدار/ خشن/ پلیسی بوده است. نود 
نوع شــکنجه ی بسیار خشن و غیِر انسانی در ساواک اِعمال می شد. خشونِت 
شــاه، حّتی امريکا را به دفاع از حقوِق مخالفاِن سیاســی برانگیخت. انقالِب 
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اســالمی، انقالِب خونین و خشن نبود/ انقالب نمی خواست جامعه در دريای 
خون، غرق شود. توصیه ی مؤّکِد امام خمینی، حفِظ نظم در جامعه ی انقالبی 
بود/ انقالب، طالِب هرج و مرج نبود. در دوره ی پسانقالب، چرخِش بنیادی در 
رويکرِد امنیتی رخ داد. امنیت در دوره ی پسانقالب، امنیِت ايمانی/ اعتقادی/ 
دينی/ خدايی/ الهی است. امنیت در دوره ی پسانقالب، سیاسِی محض نبوده 
اســت، بلکه ناشــی از هويِّت دينی/ تعلِق خاطِر دينی بوده است. امنیت در 
دوره ی پســانقالب، يکی از نمودهای نفوِذ اجتماعِی دين اســت. امنیت در 
دوره ی پســانقالب، امنیِت مردمــی/ مردم َمدار/ اجتماعــی/ از پايین به باال 
اســت. چتِر امنیتِی انقالب، مردمی بوده است. امنیت در دوره ی پسانقالب، 
امنیِت اقناعی/ استداللی/ برهانی است. انقالب از ُکشته های مخالفانش، پُشته 
نســاخت، بلکه بارها توانسته معارض را به انقالبی تبديل کند/ تواب سازی به 
يک روند تبديل شــد. قدرِت اقناعِی مرِد پوالديِن انقالب/ شهدسیداســداهلل 
الجوردی، مثال زدنــی بود. گروهِک فرقان، نُه نفر را تــرور کردند، اما هفت 
نفر از آنها اعدام شــدند. رويکرِد امنیتِی انقالب، خاضِع کردِن عقول و تسلیم 
کردِن قلوب اســت. امنیت در دوره ی پســانقالب، امنیِت ُمدارايی/ اخالقی/ 
انصاف َمدار/ صبورانه/ خويشتن دارانه است. انقالب، هیچ گاه شروع کننده تقابل 
و ستیز و سرکوب نبوده است. واکنِش انقالب حّتی نسبت به نیروهای معارض 
و ضّد انقالب، همیشــه مبتنی بر ســعه ی صدر و تحّمل و صبر بوده اســت. 
اقتدارِ امنیتِی انقالب، نافِی ُحرمِت حريِم خصوصِی مردم نبوده است. نظارِت 
امنیتِی دولت، اکثری/ تمامّیت خواهانه. نافِی حريِم خصوصِی مردم نیســت. 
فرماِن هشــت ماّده ای امام خمینی درباره ی حقوِق مخالفان، در جهاِن کنونی 
نظیر ندارد. امنیت در دوره ی پســانقالب، مبتنی بر سرکوب/ خفقان/ ارعاب/ 
شکنجه/ حذف/ انسداد/ بستِن دهاِن مخالفان نبوده است. با وجوِد برنامه  های 
ضّد امنیتِی متراکِم دشــمن، مردم در امنیت به َســرمی بَرند. با وجوِد اين که 

منطقه ی ما، منطقه ی آتشین و پُرتنش است، مردم در امنیت به َسرمی بَرند.
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3- تجربه ی مردم ساالری در ایراِن پساانقالب و غرب
دموکراســِی غربی، بیگانه با دين و در برابِر دين است. در غرب، میاِن دين و 
دموکراسی، همگرايی برقرار نشده است. دموکراسِی غربی، حیوانّیِت رها شده 
است. دموکراسِی غربی، صورِت عینِی نفسانّیِت جمعی ست. دموکراسِی غربی، 
مظهِر تفّکِر اومانیســتی است. دموکراســِی غربی، دموکراسِی فارغ از اخالق 
و ارزش های انسانی ست. ذاِت نظاِم ســرمايه داری، حّتی دموکراسِی سکوالر 
را نیز برنمی تابد. نظاِم ســرمايه داری در غرب، دموکراســی را به منافِع خود، 
محدود کرده است. نظاِم سرمايه داری با در اختیار داشتِن رسانه ها، جايی برای 
دموکراسِی واقعی، باقی نگذاشــته است. حقیقت و پشِت پرده ی دموکراسِی 
غربی، سرمايه ساالری ست، نه مردم ساالری. تماِم سازوکارهای دموکراسی در 
غرب، زيِر ســیطره ی نظاِم سرمايه داری است. دموکراسی در غرب، متعهد به 
منافِع سرمايه ساالراِن صهیونیست اســت. نظاِم سرمايه داری، امکاِن وجوِد و 

اثرگذارِی هرگونه تفّکِر مستقل را زدوده است.
در مقايســه با انتخاباِت کشــورهای ديگر، حّتی آمريکا و فرانســه به عنواِن 
نمادهای دموکراســِی نظاِم لیبرالی، میزاِن مشــارکت در ايران، بیشتر است. 
ايران، صدرنشین/ قلّه نشین/ ســرآمِد مردم ساالری در جهان است. میانگیِن 
درصِد مشارکت در انتخاباِت پارلمانِی ايران، از میانگیِن کشورهای غربی، باالتر 
است. در يک قرِن اخیر، در انتخاباِت رياست جمهورِی آمريکا، همیشه نیمی 
از مردم شــرکت نکرده اند. درصِد مشارکِت مردم برای انتخاِب اعضای کنگره 
نیز، همیشه بیِن 30 تا 40 درصد در نوسان بوده است. میزاِن مشارکِت مردم 
در انتخاباِت پارلمانِی فرانســه نیز،  بیِن 40 تا 60 درصد است.1 در انتخاباِت 
رياست جمهورِی ساِل 2016 آمريکا، 55.7 درصِد واجداِن شرايِط رأی دهی در 

1. آمارهای میزاِن مشــارکِت مردم در انتخاباِت پارلمانی و رئیس جمهورِی کشورهای مختلف، از پايگاهِ 
اينترنتِی مؤسسه ی بین المللِی دموکراسی و کمک به انتخابات استخراج شده اند که مؤسسه ای معتبر در 

استکهلم، با آمارهای دقیق درباره ی انتخاباِت کشورهای مختلف است.
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آمريکا، به پای صندوق های رأی رفته اند. اين عدد نسبت به ساِل 2012، رشِد 
اندکی داشــته، اما به رکورِد ساِل 2008 که 58.3 درصد بود، نرسیده است. 
از جمله کشورهای توسعه يافته که مشارکِت انتخاباتی در آنها، کمتر از ايران 
است، می توان به فرانسه )67-9 درصد(، آلمان )66.1 درصد(، اتريش )65.9 
درصد(، انگلیــس )65.4 درصد(، کانادا )62.1 درصــد( و ژاپن )52 درصد( 
اشــاره کرد. در غرب، سیاســت گريزی و بی تفاوتِی سیاسی، رايج شده است. 
غیِر سیاسی شدِن جامعه ی غربی، ناشی از واقعّیت نداشتن دموکراسی است. 
در انتخابات های پارلمانِی ايران، درصِد مشــارکت از 51 درصد تا 71 درصد، 
متغّیر بوده اســت.  حضورِ 85 درصدی مردم در انتخابات، اتّفاقی ست که در 
هیچ يک از کشورهای مهِد دموکراسی، رخ نداده است. مشارکِت مردِم ايران در 
انتخاباِت ساِل 96، به میزاِن 73 درصد بود، اين عدد، باالتر از میزاِن مشارکِت 
مردِم بسیاری از کشورهای توسعه يافته، از جمله اياالِت متحده است. از ساِل 
92 تا 96، درصِد مشــارکِت مردم در دو انتخاباِت رياست جمهوری، روی 73 
درصد، ثابت مانده است. مشارکِت سیاسِی مردِم ايران، حّد نصاب های رايج را 
درهم شکسته است. کمترين مشارکِت مردم در انتخاباِت ايران، برابر با باالترين 
مشــارکت در امريکاست. میانگیِن مشارکِت مردم در هیچ يک از انتخابات ها، 

کمتر از پنجاه درصد نبوده است.



نتیجه گریی





گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مايی، نباشد هیچ غم
چون عناياتت بِود با ما ُمقیم
کی بُود بیمی از آن دزِد لئیم
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر اّول، بیت های 388-387(

]1[. تأّمل درباره ی »مســأله های اساســِی انقالب« بدان معنی ســت که از 
يک ســو، انقالب با پاره ای »مسأله ها« دســت به گريبان است و کاستی ها و 
چالش هايی وجود دارد که نبايد به انکارشــان پرداخت و از حّل و رفع شــان 
غفلت کرد، و از ســوی ديگر، در میاِن اين مســأله ها، برخی از آنها به جهاتی 
دارای »اهّمّیت« و »اولويِّت« بیشتری هستند و بايد نخست، به برطرف کردِن 
آنها اهتمام ورزيد. برای آن که »مســأله های اساســی/ اصلی« از »مسأله های 
ســطحی/ فرعی«، به گونه ای منطقی و بین االذهانی بازشــناخته شوند، بايد 
به واســطه ی انتخاِب معیار و مالکی برای دسته بندی و تفکیِک مسأله ها، به 
يک هندســه و منظومه ی دقیق دست يافت. مســأله های انقالب را می توان 
در چارچــوِب »معیارها« و »مالک ها«ی مختلفــی از يکديگر جدا کرد، و از 
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آن جمله: »مسأله های نظری/ تئوريک/ فکری« و »مسأله های عملی/ عینی/ 
واقعی«؛ »مســأله های ُخرد/ تنگ دامنه/ جزئی« و »مســأله های میان دامنه/ 
متوسط« و »مسأله های کالن/ پهن دامنه/ راهبردی«؛ »مسأله های عاملّیتی/ 
انســانی« و »مسأله های ساختاری/ نهادی«؛ »مســأله های نظری/ هنجاری/ 
معرفتی« و »مسأله های ساختاری/ نهادی« و »مسأله های عاملّیتی/ انسانی«؛ 
»مســأله های کوتاه مّدت« و »مســأله های بلندمّدت«؛ و »مسأله های سطِح 
سیاسی/ حاکمّیتی/ دولتی/ رسمی« و »مسأله های سطِح اجتماعی/ مردمی/ 

غیِر رسمی/ َمَدنی«. 
البته سخن گفتن از مسأله های انقالب به معنی اين نیست که انقالب، گرفتارِ 
بحران های بزرگ و ويران گر است و با اضمحالل و فروپاشی، فاصله ای ندارد، 
بلکــه غرض اين جهت اســت که انقالب در عیِن حرکِت تکاملِی شــتابان و 
خیره کننده اش، و با وجوِد تماِم دســتاوردها و فتوحاتش، با پاره ای خالء ها و 
نقصان ها روبروست که هر چند قابِل اغماض و کم اهمّیت نیستند، اما چنین 
نیست که انقالب را دچارِ ِگِره های کور و بن بست های عالج ناپذير کرده باشند. 
ما به هیچ رو، معتقد نیستیم که انقالب، دچارِ عقب گرد و تنازل يا حّتی توقف 

و سکون شده و از آرمان ها و غاياِت قُدسی اش، بازمانده است. 
]2[. از میاِن چالش ها و آسیب های گوناگونی که در سطِح سیاسی می توان به 
آنها اشاره کرد، دو امر، مهم تر و بنیادی تر به نظر می رسد، که در پی آمده است. 
توقع و تصّورِ به جا و منطقی اين است که حاکمّیِت سیاسی، در صِف نخسِت 
دفاع از آرمان های انقالب باشــد و بیشترين حساسّیت را در اين باره به خرج 
دهد، اما واقعّیت اين اســت که در اغلِب مواقع، اين طور بوده که بخش هايی 
از حاکمّیت، جهت ها و مســیرهايی را انتخاب کرده اند که چندان نسبتی با 
»ايدئولوژِی انقالبی« نداشته است، بلکه گاه برخی از آنها تالش کرده اند تا از 
آن عبور کنند. اين وضع، خاِص يک دولت نیست و ُمراِد نگارنده از پرداختِن 
به مســأله ی ياد شــده، انتقاد از دولِت کنونی و اشاره به ضعف ها و خطاهای 
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آن نیســت؛ چراکه دولت های ديگر نیز به درجات و ضرايِب مختلف، در اين 
اشکال سهیم و مشــترک بودند. از اين رو، چنین تصّوری در ذهِن تحلیل گِر 
بیرونی ايجاد می شود که گويا دولت، میِل ذاتی و قهری به گريز از ارزش های 
انقالبی دارند و اين حال، قاعده و اصِل شــايع است، نه استثناء و امِر نادر. اما 
واقعّیت اين است که همه ی نیروهای انقالبی، در امتداِد تاريِخ انقالب و وفادار 
بــه آن باقی نمی مانند، بلکه پاره ای از آنها دچارِ »تغییِر فکری« می شــوند و 
از »ايدئولــوژِی انقالبی« عبور می کنند و آگاهانــه و عامدانه، به »مخالفت« 
و »معارضه« با آن می پردازند. پس اين تقابل و کشــمکش، ســوء تفاهم و از 
ســِر جهالت و غفلت نیست، بلکه حاصِل چرخش ِ ايدئولوژيک است که اجازه 
نمی دهد آنها با ارزش های انقالبی، همدلی کنند. به اين ترتیب، نبايد تعجب 
کرد که اکنون انقالب در محاصره ی دست اندازی و تصّرفاِت همزماِن نیروهای 
توسعه گرا )تکنوکرات( و )اصالح گرا( لیبرال و عدالت گراست و اين سه جريان، 
هر يک به نوعی و در چارچوِب شبه اســتدالل هايی می کوشند در برابِر تلّقی 
حقیقت َمدارانه ی آيت اهلل خامنه ای از انقالب، صف آرايی و سنگ اندازی کنند. 
در مقابل، نیروهای اصیل و مؤمِن انقالبی همواره اين دغدغه و دل مشــغولی 
را داشته اند که مبادا انقالب از ســوی اين نیروها و جريان ها، استحاله گردد 
و به »غیر« و »ضّد« خود تبديل شــود و بــر پايه ی اين نگرانی و گمانه نیز، 
بخشــی از توان و بضاعِت خويش را مصــروِف بازدارندگی و جهت دهندگی 
نســبت به آنها کرده اند تا انقالب »از درون« و به دســت نیروهای به اصطالح 
خودی يا ِشــبه خودی و ريزشی، فرونپاشد. اين »نزاع« و »مناقشه«، مستمر 
بوده و همچنان نیز در جريان اســت؛ چنان که اکنون، نیروهای تکنوکرات در 
دولِت اعتدال گــرا، از بنیان ها و قواعِد ايدئولــوژِی انقالبی را برنمی تابند و با 

لطايف الحیِل زبانی و تبلیغی، سعِی وافر در برانداختِن آنها دارند. 
مســأله ی ديگری که به اين ســطح مربوط اســت و اکنون بسیار برجسته و 
عمده شده، »کارآمدِی« ايدئولوژِی انقالبی و به طورِ کلّی، نظاِم سیاسی است، 
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به اين معنی که اين احســاس به توده های مردم القاء و تحمیل می شود که 
»مشکالت« و »معضالِت« معیشتی شان، حّل نشده و حاکمّیت، در بن بست، 
متوقف گرديده و ديگری کاری از آن ساخته نیست و انقالب، بیش از اين دوام 
نخواهد آورد. اين حِس »ناامیدی« و »يأس«، به واسطه ی خوراندِن اين مطلب 
به ذهِن مردم که حاکمّیت، »صداقــت« ندارد و مردم را »فريب« می دهد و 
واقعّیت ها را بازنمی گويد، تشديد می شود و در نهايت، »اعتماِد« مردم به نظاِم 
سیاسی را می ُزدايد و میاِن دولت و ملّت، »شکاف« و »فاصله« ايجاد می کند. 
روشن اســت که چنانچه میاِن انقالب و مردم، جدايی و گسست ايجاد شود 
و انقالب، بدنه ی اجتماعی و مردمِی خود را از دســت بدهد، به پايان خواهد 
رسید و متالشی خواهد شد. از اين رو، »ذهنّیِت مردم« نسبت به کارآمدی و 
حقانّیِت نظاِم سیاســی، اهمّیِت تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد و غفلت از 

آن، انقالب را از درون، تهی و فرسوده می کند.
]3[. سطِح اجتماعی نیز همچون سطِح سیاسی، دستخوِش برخی چالش هاست 
که چون در طوِل دهه های گذشته، آنچنان که بايد به آنها پرداخته نشده، بر 
روی هم انباشته و متراکم شده اند. اين چالش ها، مّتصل به چالش های سطِح 
سیاســی و در رابطه ی متقابل با آنها هســتند و اين گونه نیست که به صورِت 
مستقل، شکل گرفته باشند يا بر مناسبات و معادالِت جاری در سطِح سیاسی، 
اثر نگذارند. در ادامه، به اساســی ترين مسأله های انقالب در اين سطح اشاره 
می شــود: عمیق و معرفتی نشدِن هويِّت دينی/ احســاس َمدار و رقیق بودِن 
دين داری/ ديانِت قشری و ظاهری؛ تأخیِر در رونِد ايجاِد علوِم انسانِی اسالمی/ 
تبديل نشــدِن علوِم انســانِی اســالمی به مکتب و رهیافِت مسلّط و باثباِت 
ِد غربی به واسطه ی آموزِش علوِم انسانِی  حوزوی و دانشــگاهی/ بازتولیِد تجدُّ
غربی در دانشــگاه ها؛ مفاســِد اخالقی از قبیِل انحراف های جنسی، خشونِت 
اجتماعی، بی تفاوتِی اجتماعــی، فردگرايی، بی اعتمادِی اجتماعی، و تضعیِف 
همبســتگِی اجتماعی؛ ضعیف شدِن نهاِد خانواده/ سست شدِن نسبِی عناصِر 
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مقّوِم نهاِد خانواده/ طالق )حقوقی و عاطفی(/ خشونِت خانگی/ گسسِت نسلی؛ 
بی عدالتــی و ظهورات و تعّیناِت آن همچون فقر، شــکاِف طبقاتی، بیکاری، 
بی ثباتِی اقتصادی، و حاشیه نشــینی؛ وجوِد فضای مجازِی مهار نشده/ تماِس 

مهارگسیخته و دلبخواهانه با آلودگی های فضای مجازی.
]4[. نبايد وجوِد مشکالت و معضالت را انکار کرد و هر نقد و اعتراضی نسبت 
به وضعّیِت موجود را ســیاه نمايی قلمداد نمود، بلکه واقعّیت اين است که ما 
گرفتارِ نقصان ها و ضعف های مهمی هستیم و بايد برای عالج شان چاره انديشی 
کنیم. انکارِ چالش ها، نه آنها را از میان بر می دارد و نه مردم را قانع می ســازد، 
بلکه هم بر ابعاِد دشواری ها و تنگناها می افزايد و هم موجِب روگردانِی مردم از 
انقالب می شود. امروز مهم ترين و حادترين مسأله در بستِر اجتماعی اين است 
که اگر انقالب، مقتدر و کارآمد بوده اســت، چرا جامعه تا اين اندازه با بحران  
و چالش دســت به گريبان است؟! نارضايتِی اجتماعی از عملکرِد مسئوالن و 
مديران، امِر پنهانی نیست که به چشم نیايد و بتوان آن را نفی کرد. پس گام 

نخست، پذيرِش وجوِد اصِل مسأله و معضله است.
]5[. معضالت و چالش ها، بخشــی از واقعّیت ها هستند، نه همه ی آنها. نبايد 
بــه واقعّیــت ارجاع داد و بر آن تأکیــد کرد، اما واقعّیــت را در واقعّیت های 
نامطلــوب و منفــی، منحصر کرد و از واقعّیت های مطلوب و مثبت، ســخن 
نگفــت. واقعّیت، همه ی واقعّیت اســت، نه پــاره ای از آن. از طرِف ديگر، در 
مقايســه ی میاِن واقعّیت های مطلوب و نامطلوب، به اين جمع بندی دســت 
می يابیــم که واقعّیت های مطلوب بر واقعّیت های نامطلوب، غلبه دارند و اين 
گونه نیست که برآينِد تجربه ی انقالب، داللت بر کمال و تعالی و ترقّی نداشته 
باشد. واقعّیت ها و عینّیت ها، نشانگِر حرکِت تکاملِی انقالب در طوِل دهه های 

گذشته هستند. 
]6[. معضالت و دشواری ها، به فاصله گیرِی ما از اسالم و انقالب بازمی گردند، 
چون در هر کجا که به ارزش های اســالمی و انقالبی، وفادار بوديم و از حريِم 
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آن پا فراتر ننهاديم، کامیاب و موفّق بوده ايم. بنابراين، هیچ بن بستی در مسیِر 
ما وجود ندارد و انقالب، در خودش متوقف نشــده اســت، بلکه بايد تجّدد و 
نیروهــای تجّددی را کنار زد و به مضامیِن ايدئولوژِی انقالبی وفادار بود تا به 

وضوح، پیشرفِت پُرشتاب و جهشِی انقالب را ديد.
نزديک به دو ســده اســت که جامعه ی ما در اثِر تماس و ارتباط با غرب، و 
همچنین دست اندازی های دولت های غربی، دچارِ »ازهم گسیختگِی اجتماعی« 
و »تخريِب هويّتی« شده است، چنان که روز به روز بر گستردگِی اين شکاف 
و تنش افزوده شده است. جامعه ی ما، »جامعه ای دوپاره« است؛ جامعه ای که 
در يک ســوی آن، مؤمنان و معتقداِن به »سّنِت دينی« قرار دارند و در سوی 
ِد غربی«. شکاِف اجتماعی پیراموِن »سّنت«  ديگر، حامالن و دنباله رواِن »تجدُّ
د«، قوی ترين و فّعال ترين شــکاِف اجتماعِی ما در تاريِخ معاصر بوده  و »تجدُّ
است و در سايه ی آن می توان بسیاری از واقعّیت های اجتماعِی دوره ی تاريخِی 
د عالوه بر اين که به عنواِن يک طبقه ی  اخیــر را توضیح داد و معنا کرد. تجدُّ
اجتماعی در جهاِن اجتماعِی ما تثبیت شده، توانسته نیروهای بومی و وطنِی 
خود را به دروِن حاکمّیِت سیاســی سوق دهد و در نهادهای رسمی، پايگاه و 
بستری برای تداوم و گسترِش خويش فراهم گرداند. هر چند با وقوِع انقالِب 
د هم در عرصه ی اجتماعی و  اسالمی و شروِع تاريِخ قُدسی و الهی، جرياِن تجدُّ
هم در عرصه ی سیاسی، به شّدت تضعیف و به حاشیه رانده شده، اما به تدريج 
و در قالب های متفاوت با گذشته، دوباره خود را در سطِح اجتماعی، بازتولید 
و تکثیر کرد و آن گاه از سطِح اجتماعی به سطِح سیاسی نیز راه يافت. ما در 
د و ســکوالر مواجه هستیم  قلِب نظاِم جمهوری اســالمی، با نیروهای متجدِّ
که اگرچه زبان به صراحت نمی ُگشــايند و بــا معیارها و گفته های دوگانه و 
ناسازگارش، غبارِ ابهام و سرگشتگی در فضا می پَراکنند، اما در عمل، پرده از 
نّیات و انديشه های خود برمی دارند و هويِّت تجدُّدی شان را نمايان می سازند.
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بدين سبب، از جمله دغدغه های رهبِر انقالب که ايشان به زبان های گوناگون 
آن را بیان کرده، چالِش اســتحاله شدِن انقالب است. هیچ مقطعی از تاريِخ 
ســه دهه ی اخیر، خالی از تأکیدهای غلیِظ ايشــان نســبت به اين مسأله و 
معضله نبوده است. ايشان با بیان کردِن دوگانه هايی نظیِر »صورت/ سیرت«، 
»ساخِت حقوقی/ ساخِت حقیقی«، »ظاهر/ باطن«، »ماّده/ معنا« و ... تصريح 
کرد که جريان های در درون، می خواهند انقالب را از ارزش هايی که هويّتش 
را آفريده اند، تهی کنند و اين بدان معنی اســت که انقالب را از انقالب، تهی 
ســازند، اما در عیِن حال، »ظواهــر« و »نمادها« را حفــظ می کنند. تعبیِر 
»سکوالريسِم پنهان« که رهبِر انقالب آن را در مقاِم توصیِف اين وضع به کار 
برده  است، نشان می دهد که در فراينِد خزنده و بومِی استحاله شدِن انقالب، 
»ارزش های اسالمی و انقالبی«، کنار زده می شوند و »ارزش های تجدُّدی« که 
سکوالرند، جايگزيِن آنها می گردند. بر اين اساس، انقالب به صورِت تدريجی و 

بی آن که انقالبی رخ بدهد، فرومی پاشد و به غیِر خود تبديل می شود.
]7[. اگرچه ِگره ها و معضالِت معیشــتِی مردم، ُگشــودنی و قابِل حّل است، 
اما اين کار، از کارگزاراِن اعتدال گرا ســاخته نیســت، و آنها، نه می خواهند و 
نه می توانند طبیِب تِن رنجورِ معیشــِت مردم باشند. اگر دقیق تر به ريشه ها 
و سرچشمه های وضِع کنونی بنگريم، درخواهیم يافت که در طوِل سال های 
اخیر، هم اينان بودند که بر حجِم مشــکالت و دشــواری های مردم افزودند و 
ِگره ها را کورتر کردند. در اين حال، توقعی نابجاســت که در انتظار بنشینیم 
تا شــايد کارگزاراِن اعتدال گرا، قدری از خواب و خورِ خويش، صرِف نظر کنند 
و تجارت و سوداگرِی شــخصِی خود را برای مّدتی کنار بنهند و بی توّجه به 
عناياِت خاّصه ی اياالِت متحده ی امريکا و مســاعدت های دولت های اروپايی، 
چشــم بر روی ظرفّیت های بومی و درونی بیفکنند و قوای و اســتعدادهای 
نهفته ی ملّی را بارور ســازند. اگر بايد از هر کس، به قدرِ توان و اســتعدادش 
مطالبه کرد و در چارچوِب مقدوراتش، از او توقع داشت، بايد گفت کارگزاراِن 
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اعتدال گــرا، به هیچ رو، چنین نخواهند کرد، چون حداکثر و ســقِف بضاعِت 
مديريّتی شان، همان است که تاکنون نمايان شده است. اينان، تاجرَمسلکان 
و منفعت جويانی هســتند که درِد محرومّیت و فقر و نداری نچشیده اند و از 
داِغ دِل مردمــی که خوِن جگر می خورند و در ابتدائیاِت معیشــتِی خويش، 
درمانده انــد، بی خبرند. »تکنوکرات های دالل صفــِت هزارمیلیاردی«، کجا و 
»طبقاِت اجتماعِی محروم و به خودوانهاده«، کجا؟! اين فاصله ی پُرنشــدنی، 
سبِب بیگانگِی سیاسِی مردم نسبت به کارگزاراِن اعتدال گرا شده و اين درک 
و فهــِم واقعی را در آنها ايجاد کرده که نه مشــّقت ها و مصائب شــان، ديده 
می   شود و صدای شان، شنیده. پس چاره چیست جز اين که تجّمع کنند و در 
مقابِل »بی عملی« و »بی کفايتِی« کارگزاراِن اعتدال گرا برآشوبند؟! اگر مالِک 
راســتیِن اقتصاد، »جیِب مردم« اســت و تکلیِف حاکمّیت، برآوردِن »حقوِق 
شــهروندی«، پس نه تنها بايد اعتراِض مردم را روا و به جا شــمرد، بلکه بايد 
بی چون وچون، به مطابات شان گردن نهاد و راهِ »انکار« و »فرافکنی« در پیش 
نگرفت. مردم، مخالفان و منتقداِن سیاسی نیستند که  بتوان با »تخريب« و 
»هوچی گری« و »دروغ« و »جنِگ روانی«، آنها را به حاشیه راند و بر صندلِی 
قدرت، تکیه زد! حکومت، ارثیه ی پدری کســی نیست که به طورِ ذاتی، از آِن 
او باشــد و به غلط، تصّور کند که می تواند به اعتنا به دردها و داغ های مردم، 
حکمرانِی فرعون مآبانه کند؛ چنان که حضرِت امیر تصريح کرد که حکومت، 
»امانت« اســت نه »طعمه«، اما بايد تأّسف خورد که قدرت در اختیارِ کسانی 
قرار گرفت که حکومت را طعمه انگاشتند و از حاشیه ی پیونِد نامبارِک ثروت 
و قدرت، »اشــرافّیِت رسمی و حاکمّیتی« پديد آورند. و اين مرض، اگر عالج 
نشود، اساس و بنیاِن انقالب را همچون موريانه می بلعد و به آسانی، »انقالب« 
را به »ضّد انقالب« تبديل می کند. اين اســت سّر حساسّیِت مؤّکد و فراواِن 

رهبِر انقالب نسبت به »بالی اشرافی گری«.
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با اين که وضع ِاقتصادِی موجود، ناشــی از سیاست های غلِط دولت است، چرا 
برخی به رهبِر انقالب حمله می کنند و از ايشان، انتظارِ گره گشايی و برخورد 
دارنــد؟! چرا برخی در اين باره دچارِ کج فهمی و تحلیِل غلط شــده اند؟! اوالً، 
چرا جای متهم و شاکی تغییر کرده است؟! چرا کسی که بايد پاسخگو باشد و 
به سبِب کم کاری ها و ناتوانی هايی خويش، به شّدت مؤاخده شود، در حاشیه 
نشسته و تماشاگر است؟! ثانیاً، وظیفه ی ولیّ فقیه چیست؟ آيا ولیّ فقیه بايد 
و می تواند در اجرائّیات دخالت کند؟ آيا اگر دولِت مســتقر در تأمیِن معیشِت 
مردم درماند و از عهده ی اقتصاد برنیامد، رهبر بايد پاسخگو باشد يا به صحنه 
آمده و اقدام نمايد؟! ثالثاً، در نظاِم مردم ساالرِی دينی، مردم در انتخاِب برخی 
از مســئوالن، و از جمله رئیس جمهور، اختیار دارند. و برخورداری از اختیار، 
بدان معناســت که آنها بايد پاسخگوِی انتخاِب خويش باشند. انتخاِب حسن 
روحانی به عنواِن رئیس جمهور، چه در ســاِل نودودو و چه در ساِل نودوشش، 
اشتباهِ بزرِگ بخشی از مردم بود که در نهايت، گريباِن همه ی مردم را گرفت. 
پس اگر دولِت کنونی، ناکارآمد و ضعیف است، بايد به انتخاِب بخشی از مردم 
که بــه او رأی دادند، اعتراض کرد، نه رهبِر انقالب که انتخاِب مردم را تأيید 
کرد. رابعاً، سازوکارهای درونِی نظام برای مهار و هدايِت رئیس جمهور، ايفای 
نقش نمی کنند، و منفعل و نظاره گر هستند، از جمله، مجلس بايد در مواردی 
از اين دســت که ناتوانی و بی عملِی دولت، به اساِس نظام و حیثّیِت و اعتبارِ 
آن خدشه وارد کرده، واکنِش جّدی نشان دهد، اما تاکنون چنین نکرده است. 
جالب اين که در اينجا نیز بايد انتقاد را متوّجِه مردم دانست، چون نمايندگاِن 
مجلس نیز حاصِل انتخاِب مردم هســتند. متأّسفانه در عمل مشاهده کرديم 
که اين مجلس، از ضعیف ترين مجالِس دوره های بعد از انقالب بوده اســت و 

نتوانسته هیچ  گاِم بلند و تعیین کننده ای بردارد. 
]8[. واقعّیِت مهمی که نبايد از آن غفلت کرد اين اســت که انقالب از لحاِظ 
اقتــدار، در هر وضع و موقعّیتی که قرار دارد، مردم نیز در شــکل گیرِی آن، 
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نقِش اساسی، مستقیم و مستمر داشته اند، چراکه به اقتضای جمهوريِّت نظاِم 
اسالمی و مشارکِت سیاسِی مردم در انتخاِب حاکمان و سیاست ها، مردم نیز 
تعیین کننده بوده اند. پس سهم و وزِن مردم را نبايد ناديده گرفت، به طوری 
که دامنه ی اختیارِ مردم، به هر اندازه که گسترده و وسیع بوده است، آنها نیز 
بايد پاسخگوی وضِع موجود باشند و خود را مسئول و طّراح قلمداد کنند. بايد 
وجداِن عمومی را بیدار و فّعال کرد تا افراِد جامعه به خود آمده و انديشه کنند 
که آيا به تکالیفی که نســبت به انقالب بر عهده داشــته اند، به درستی عمل 
کرده اند و کسانی را به قدرِت سیاسی رسانده اند که شايسته و صالح بوده اند، يا 
اين که بر مبنای تعّصب و سهل انگاری عمل کرده  و به فرجاِم انتخاِب خويش، 

نظر نکرده اند؟
]9[. پاره ای از واقعّیِت اجتماعی که از غفلت می شود، »هم ذات پندارِی مردم با 
انقالب« است، به اين معنی که مردم، انقالب را از خود و از آِن خود می دانند. 
مردم در انديشــه ی هیچ گزينه ی ديگری نیســتند و با »جان« و »دل«، به 
انقالب تعلِّق خاطر دارند. آری، مردم از فساد و تبعیض و اشرافّیت و کم کاری، 
گاليــه دارند و از وعده های میان تهی و دروغین، دلزده شــده اند و ســاخِت 
ديوان ساالرانه را ضعیف و علیل می دانند، اما اين همه، بدان معنی نیست که از 
انقالب و نظام، عبور کرده اند و آن را مفید به حاِل خود نمی انگارند. از اين رو؛ 
نه انتقاد و اعتراِض به حّق و نجیبانه ی مردم را انکار کنیم و ناديده بگیريم، و 

نه آن را به معنای ضّديّت با انقالب و نظام، تفسیر کنیم.
برخالِف نگاه های سطحی و مرعوبانه بايد گفت، انقالب، به قطع، تداوم خواهد 
يافت و فتوحاِت بزرگ تر در راه اســت. اين رشته چنان است که حّتی اگر به 

باريکِی مو برسد، پاره نخواهد شد، چراکه:
]الف[. به تعبیِر امام خمینی و رهبِر انقالب، انقالب از آغاز، همواره با »تأيیداِت 
غیبی و الهی«، همراه بوده اســت، به طوری که گويا دستی پنهانی، به انقالب، 

َمدد می رساند و آن را از گردنه ها عبور می دهد. 
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]ب[. »تدبیِر حکیمانه ی شــخِص رهبِر انقالب«، عنصری ســت که همیشه، 
معادالت و محاسباِت پیچیده ی دشمن را برهم زده و بازی را در نهايت، به نفِع 
انقالب، تمام کرده است. تجربه های تاريخِی سه دهه حکمرانِی ايشان گواهِ آن 

است که وی، در دقايِق بحرانِی تاريخ، عظمِت خود را نشان می دهد.
]ج[. وجــوِد »اقلّیِت مؤمِن انقالبی«، که به انقالب و نظام، باورِ ايمانی و تعهِد 
الهی دارد، عنصِر سّومی ست که بسیار کارساز و راهگشاست. همین اقلّیت، از 
آغازِ انقالب، تاريخ ساز بوده اند و برای آن که انقالب از دِل حادثه ها، جاِن سالم 

به در بَبرد، جاِن خويش را نثار کرده اند.
حرکِت »کلّی« و »برآيندِی« انقالب، همچنان رو به »تکامل« و »اعتالء« دارد 
و نوسان ها و چرخش ها، محدود و مهار شده هستند. انقالب، نه »تمام شده« 
اســت، و نه »منحرف«، بلکه در مســیری قرار دارد که خواســت و عزِم امام 
خمینی به آن تعلّق گرفته بود. اين در حالی ست که انقالب های ديگر، چندان 
»تداوم« و »استمرار« نیافته و از »هويِّت اولّیه« ی خويش فاصله گرفته و حّتی 
گاه، به ضّد خود تبديل شده اند. انقالِب اسالمی، اکنون همان است که در ابتدا 
بود و بايد باشد؛ »سیِر تکاملِی انقالب«، اُفت و خیز و فرازونشیب داشته، اما نه 
»متوقف« گرديده و نه »معکوس« شــده است. دست های شیطانِی فراوانی از 
درون و بیرون در میان بودند که می خواســتند انقالِب اسالمی را از راهِ رفته 
بازگردانند يا به قعِر دّره بیفکنند، اما هر چه کوشــیدند و از هر روزنه ای نفوذ 

کردند، ناکام ماندند.
]10[. می توان آنچه که تاکنون بیان شــد را، به صورتی مشخص تر و مدّون تر 
و در قالِب يک سلسله گزارها ی تلفیقِی سلبی و ايجابی، اين گونه روايت کرد:

]الــف[. »نفِی غلط/ ناموّجه/ ناصواب/ خطا/ نادرســت بــودِن اصِل انقالب«. 
انقالب، يک خطا/ اشتباه/ لغزش نبود، بلکه يک نعمت/ خیر/ موهبت/ هديه ی 
الهی بود؛ چون اگر انقالب، تحُقق نمی يافت، جامعه ی ما به گرفتارِ آفات/ باليا/ 
گرفتاری ها/ مصیبت ها/ بدبختی های تاريخی می شــد. انقالب، حاصِل عنايِت 
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خدای متعال بــه جامعه و مردِم ما بود. حاصِل انقالب، خیر/ رحمت/ نعمت/ 
سعادت/ فیض/ نیک بختی بوده است. از اين رو، ما مفتخريم به انقالب؛ انقالب، 
موجِب بالندگی/ ســرافرازی/ سربلندی/ مباهاِت ما شده است. ما انقالبی های 

شرمنده/ پشیمان/ سرافکنده/ خجل/ خجلت زده/ خوار نیستیم.
]ب[. »نفِی ناکارآمدی/ سســتی/ ضعف/ ناتوانی/ درماندگــی/ رخوت/ فتورِ 
انقالب«. تاريِخ حیاِت انقالب، مؤيِّد حقانّیِت انقالب است. پیشامدها/ رخدادها/ 
وقايع/ حوادث/ رويدادها/ اتّفاقاِت چهل ساله ی انقالب، بر باور/ ايمان/ اطمینان/ 
اعتقاِد ما به انقالب افزوده اســت؛ چون در عمل مشاهده کرديم که ارزش ها/ 
آرمان ها/ مقاصد/ غاياِت انقالب، حّق است. اگر هم در ابتدا کمترين ترديدی 
وجود داشــت، امروز ديگر جای شک/ ترديد/ تزلزل نیست؛ ما حقیقت را به 
عیان ديده ايم و واقعّیت ها/ شــواهد حاکی از حقانّیت/ صدق/ راستِی انقالب 

بوده است.
]ج[. »نفِی تمام/ منقضی شدن و پايان/ خاتمه يافتِن انقالب«. انقالِب ما، زنده 
و بانشاط است. انقالب، به اوِج پختگی/ بالندگی/ شکوفايی/ اقتدار/ عظمِت خود 
نسبت به دهه های گذشته رسیده است، و آن چیزی که تمام شده، شوکت و 
هیبِت ظاهرِی دشمناِن انقالب است. انقالبی که اين طور در برابِر بزرگ ترين 
قدرت های ماّدی و سیاســِی دنیا، ايستاده و از خودش دفاع می کند و آنها را 
به چالش می ِکشد، تمام شده است؟! انقالبی که نسِل سّوِم انقالب ناديده اش، 
پروايی برای دفاع از آن و شهادت در راهِ هدف ها/ ارزش ها/ آرمان هايش ندارد، 
تمام شــده اســت؟! ُحَججی ها و حداديان ها، نماينده و سخنگوی نسِل سّوِم 
انقالب هســتند؛ نســلی که نه فقط انقالب را نديده، بلکه دفاِع مقّدس را نیز 
درک نکــرده، اما ارزش هايش را درک کــرده و مؤمن و وفادار به آن ارزش ها 
شده و حاضر است برای تداِم آن، از زندگی اش بگذرد. زندگِی انقالب، حاصِل 
شهادِت اينان است و تا چنین شــهادت طلبانی هستند، انقالب زنده خواهد 
ماند. ســرمايه ی انقالب اين است که در نسِل جواِن ما، بازتولید/ تکرار/ تکثیر 
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شــده است. پس ارزش های انقالب، همچنان ارزش هستند، نه ضّد ارزش، و 
انقالب، از هويّت و اَصالت و مقّوماتش، تهی نشده است.

]د[. »نفِی ترجیِح سازش بر چالش به  دلیِل عدِم تحّمِل هزينه ها و مخاطرات«. 
واقعّیت اين است که اگر مقاومت کنیم، پیروزيم، اما دشمن قصد دارد روحّیه ی 
مردم را ضعیف کند؛ می خواهد مردم را وادار به عقب نشینی/ انفعال/ هراس/ 
ترديد/ سازش کند؛ می خواهد مردم، انقالب را تنها بگذارند؛ می خواهد مردم 
از راهِ رفته، بازگرداند؛ می خواهد به مردم القاء کند که مقاومت، هزينه دارد و 
ســازش، سود؛ می خواهد وانمود کند که در پِی تغییِر رفتارِ ما است، نه تغییِر 
نظاِم، اما تغییِر رفتار را عقب نشینی/ سازش/ مذارکره/ تسلیم/ اطاعت/ وادادگی 
معنا می کند. هدِف تحريم های به اصطالح فلج کننده جز اين نبوده و نیســت 
که به مردم تفهیم شود که بهای مقاومت و پافشاری بر ارزش ها، بسیار گزاف 
است و به ناچار، بايد تابع/ مطیع/ دنباله رو بود تا بتوان زندگی کرد، وگرنه بايد 
مبارزه کرد و مبارزه نیز سودی نخواهد بخشید. اما در کجا مقاومت کرديم و 
باختیم؟ و در کجا ســازش کرديم و بُرديم؟ در کجا، هزينه های چالش، کمتر 
از هزينه های سازش بوده اســت؟ با دشمنی که عهده و پیمان نمی شناسد، 

سازش کنیم؟!





پیوست: 
گزیهد ای از اکمیایب ها 

و دستاوردهای انقالب اسالیم 





علم، فناوری و نخبگان
نخبگان و استعداد های برتر

1ـ نرخ جابجايی دانش آموختگان دانشــگاهی به ديگر کشور ها در مقايسه با 
کل دانشجويان کشور

قبل از انقــالب 40 درصد دانشــجويان ايرانی در خارج از کشــور تحصیل 
می کردند، اما در ســال 97 فقــط 1 درصد آنان برای تحصیــل به خارج از 
کشــور می روند، بنابراين میزان مهاجرت تحصیلی 1/40 شــده است. ايران 
طبق گزارش مشــترک سازمان ملل و OECD، از نظر شاخص نسبت تعداد 
مهاجران تحصیلکرده به کل تحصیلکردگان داخل کشور، در گروه کمتر از 2 

درصد قرار دارد.
2ـ نسبت مهاجرت تحصیلی ايرانیان به مهاجرت تحصیلی بین المللی

از 40 سال گذشته در سراسر جهان تعداد دانشجويانی که برای ادامه تحصیل 
مهاجرت می کنند 6 برابر شده است، اما تعداد دانشجويان مهاجر ايرانی نصف 
شــده اســت؛ بنابراين اين تعداد به نسبت کشــور های دنیا 12 برابر کاهش 

يافته است.
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3ـ میزان مهاجرت دانشجويان به آمريکا
تعداد دانشجويان ايرانی که جهت تحصیل به آمريکا مهاجرت می کنند از 57 هزار 
نفر در سال 57 به 12 هزار نفر در حال حاضر رسیده و 5 برابر کاهش نشان می دهد.

4ـ نرخ جابجايی دانش آموختگان دانشــگاهی به ديگر کشور ها در قیاس با 
منطقه و کشور های در حال توسعه

در حالیکه میانگین مهاجرت دانشجويان ايرانی در حال حاضر 1 درصد است 
میانگین نرخ مهاجرت دانشجويان در دنیا بین 3 تا 4 درصد، در خاورمیانه در 
ســال 2008، 7.9 بوده است. همچنین از میانگین کشور های درحال توسعه 

نیز کمتر بوده و طی سال های 2000 تا 2010 نصف شده است. 
5ـ رتبه دانشگاه مقصد دانشجويان مهاجر ايرانی

از میان دانشجويانی که برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرده اند تنها 
1 درصد به 10 دانشگاه برتر دنیا وارد شده اند و مابقی به دانشگاه های معمولی 

وارد شدند بنابراين 90 درصد از آنان الزاما نخبه يا استعداد برتر نیستند.
6ـ نرخ ماندگاری دانش آموختگان مهاجر

85 درصد دانشــجويانی که برای تحصیل به کشور های اروپايی می روند پس 
از اتمام تحصیل در آنجا باقی نمی مانند و تنها 15 درصد دانشــجويان ايرانی 
محصل در کشــور های اروپايی پس از اتمام تحصیل در کشور باقی می مانند. 
براساس گزارش بنیاد ملی علوم آمريکا NSF نرخ ماندگاری پس از تحصیل 
دانشــجويان ايرانی مهاجرت کرده به اروپا در سال های 2010 تا 2012 بطور 
میانگین 15 درصد است که کمتر از میانگین نرخ ماندگاری تحصیل کردگان 

ساير کشور های در حال توسعه در اروپا و آمريکاست.
7ـ تعداد دانشمندان برتر دنیا

پیش از انقالب، ايران هیچ دانشــمند برتر جهانی نداشته است، اما در 1395 
)2016( طبق اعالم پايگاه معتبر بین المللی وب آو ساينس، ايران دارای 208 
دانشمند برتر اســت که در میان يک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار دارند. 
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اين رتبه بندی براساس تعداد مستندات علمی در پژوهش های محققان دنیا 
در 10 سال اخیر در 22 رشته موضوعی انجام می شود. اين در حالی است که 

اساتید حوزه و علوم اسالمی در اين دانشمندان به حساب نمی آيند.
8ـ نقش رهبری در جهش علمی

پیش از انقالب نهاد متولی نخبگان نداشتیم، اما پس از انقالب خصوصا طی 
دو دهه اخیر شخص رهبری معظم انقالب با اقداماتی مانند تاسیس نهاد های 
متولی شناســايی و حمايت نخبگان و ايجاد ســاختار ها و تشکیالت علمی و 
نخبگانی نقش مهمی در گفتمان ســازی و جريان سازی فضای علمی کشور 

ايفا نمودند.
برگزاری ساالنه بیش از 10 ديدار عمومی با نخبگان علمی و نشست هفتگی 

مداوم با نخبگان علمی نشان از اهتمام رهبری به پیشرفت علمی دارد.
9ـ اســناد باالدستی و قوانین درخصوص شناســايی و حمايت از نخبگان و 

استعداد های برتر
پس از انقالب تا کنون 55 ســند باالدســتی و قانون در خصوص شناسايی 
و حمايت و نگهداشــت نخبگان توســط نهاد های مرتبط تصويب شده و در 

حال اجراست. 
10ـ شناسايی و حمايت نخبگان

تاکنون بیش از 12 هزار نخبه و اســتعداد برتر تحت پوشش و حمايت بنیاد 
ملی نخبگان قرار گرفته اند.

علم
1ـ رتبه علمی منطقه ای و جهانی برحسب مقاالت و مدارک علمی

رشد 129 برابری تعداد مدارک نمايه شده از ايران قبل و بعد از انقالب اسالمی  ؞
براســاس پايگاه استنادی اسکپوس نشان میدهد تعداد مدارک نمايه شده، 
3071 مدرک قبل از انقالب و 397212 مدرک بعد از انقالب اسالمی است.

کسب رتبه اول منطقه و شانزدهم جهان توسط ايران در سال 2018 که  ؞
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اين رشد عمدتا در دو دهه اخیر رخ داده است. در نظام رتبه بندی سايماگو 
براســاس پايگاه استنادی اسکوپوس، ايران در سال 1996 در 52 جهانی و 

رتبه 5 منطقه قرار داشته است.
درصد ســهم ايران در تولید مقاالت علمی دنیا نســبت به قبل از انقالب  ؞

اســالمی 656 برابر شده است. اين ســهم قبل از انقالب اسالمی 3 هزارم 
درصد بوده اســت که در 2017 مطابق نظــر ISI به 1.95 درصد و مطابق 

نظر اسکوپوس به 1.97 رسیده است.
تعداد مقاالت چاپ شــده ايران از ابتدای انقالب تا سال 2016 برحسب  ؞

گزارش ISI 69 برابر و برحسب گزارش اسکوپوس 75 برابر شده است.
ايران به رتبه اول علمی بین کلیه کشــور های اســالمی برحسب تعداد  ؞

مقاالت دست يافته است.
ارتقــای 17 پله ای رتبه کیفیت تولیدات مقاالت علمی داغ و پر اســتناد  ؞

کشور که از سال 2011 از رتبه 39 به رتبه 21 تا سال 2016 رسیده است. 
نشانگر کاربردی و اثربخش بودن مقاالت است.

طبق گزارش سازمان ملل ايران از حیث تعداد عناوين کتاب منتشره در  ؞
سال، نهمین کشور دنیاســت. اين رتبه در رشته های علمی متفاوت است. 
بطور مثال در کتب الهیات در رتبه 2، در کتب زبان شناسی در رتبه 3، در 
کتب عمومی در رتبه 12، در روانشناســی و فلسفه در رتبه 13 و در علوم 

کاربردی در رتبه 16 جهان قرار دارد.
2ـ نرخ رشد علمی

ســريعترين نرخ رشد علمی جهان مربوط به ايران است که 11 برابِر نرخ  ؞
رشد میانگین جهانی است.

 3ـ رتبه بندی جهانی دانشگاه ها
رتبــه ايران از نظر تعداد دانشــگاه  های برتر در نظام رتبه بندی تايمز در  ؞

دنیا از رتبه 32 در سال 2012 به رتبه 17 در سال 2017 ارتقا يافته است.
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تعداد دانشــگاه های برتر ايران در دنیا براساس نظام رتبه بندی تايمز از  ؞
صفر دانشــگاه در قبل انقالب به 18 دانشــگاه در سال 2018 رشد داشته 
اســت. آمار های ديگری نیز در نظام رتبه بندی اليدن )18 دانشــگاه ايران 
در رتبه بندی برترين دانشــگاه های دنیا در سال 2018( و نظام رتبه بندی 

کیواس )5 دانشگاه در دنیا در سال 2017( وجود دارد.
98% از تولید علم دانشــگاه تهران مربوط به دوره بعد از انقالب اسالمی  ؞

اســت و تنها 2% آن مربوط به دوران قبل از انقالب است. همین رقم برای 
دانشگاه صنعتی شريف 99% است و تنها 1% از تولید علم اين دانشگاه مربوط 
به دوران قبل از انقالب اســت. همین رقم برای دانشگاه شیراز حدود %95 
است؛ که در واقع میتوان گفت: دانشگاه ها قبل از انقالب صرفا ارائه و انتقال 

محفوظات و ترجمه بوده و هیچ تولیدی و خروجی علمی نداشته است.
4ـ اعضای هیئت علمی

از ابتــدای انقالب تاکنون تعداد اعضــای هیات علمی زن از 100 نفر در  ؞
ســال 57 به 2100 نفر در سال 96 رسیده و رشد 21 برابری داشته است. 

همچنین بطور کلی تعداد اعضای هیئت علمی 33 برابر شده است.
5- انجمن های علمی کشور

تعداد انجمن های علمی کشــور از تعداد انگشت شمار در قبل انقالب به  ؞
326 انجمن در سال 1393 رسیده است. 

6ـ ديپلماسی علمی کشور
سهم ديپلماســی علمی از کل تولید مقاالت علمی کشور )تولید مقاالت  ؞

علمی با مشارکت دانشــمندان ديگر کشورها( مطابق گزارش پايگاه ISI از 
18 درصد در سال 2012 به 22 درصد در سال 2016 ارتقا يافته که رشد 4 
درصدی را نشان می دهد و اين به معنای ارتقای ديپلماسی علمی کشور است.

 7ـ پژوهشگاه های علمی
تعداد 22 پژوهشگاه فناوری در وزارت علوم داريم. ؞
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8ـ رتبه المپیاد های علمی
تا پیش از انقالب ايران در هیچ المپیاد علمی شــرکت نکرده است و بعد  ؞

از انقالب نیز از ســال 1366 )1987( با ورود ايران به المپیاد های علمی تا 
سال 1396 )2017( 669 مدال کسب شده که با اين تعداد مدال ايران جزء 

ده کشور اول دنیا در المپیاد های علمی محسوب می شود.
فناوری 

1ـ ساختار های تولید فناوری
شــرکت های دانش بنیان مولود انقالب اســت و قبل از انقالب هیچگونه  ؞

ساختاری در اين حوزه وجود نداشت.
مراکز علم و فناوری و مراکز حمايت از نخبگان مولود انقالب است و قبل  ؞

از انقالب هیچگونه ساختاری در اين حوزه وجود نداشت.
پارک های رشــد علم و فناوری مولود انقالب است و قبل از انقالب هیچ  ؞

پارک رشد و علم و فناوری در کشور وجود نداشت.
قبل از انقالب به غیر از برخی صنايع دستی و سنتی هیچ فناوری بومی در  ؞

کشور وجود نداشت و تکنسین های ما تنها نقش اپراتور تجهیزات خارجی را 
ايفا می کردند در حالیکه تمامی پیشــرفت های فناوری بومی مربوط به بعد 

از انقالب است.
2ـ رتبه های جهانی در عرصه های فناوری و علوم کاربردی و مهندسی

پس از انقالب اســالمی شاهد دســتاورد های متعدد علمی و فناوری در  ؞
علوم و رشته هايی مانند هســته ای، نانو، بیوتکنولوژی، موشکی، سلول های 
بنیاديــن، هوافضا، دارو های نوترکیب و پزشــکی بوده ايم که ثابت نمود در 
صورت اتکا به ظرفیت های داخلی و مديريت مناســب آنها، دسترســی به 
قله های علم و فناوری امکان پذير اســت. از جمله تولید علم در حوزه علوم 
پزشــکی به 75 برابر زمان طاغوت رسیده است. )اسکوپوس( اين پیشرفت 
در علم پزشکی موجب شده است امید به زندگی که قبل از انقالب در ايران 
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54 سال بوده است در سال 2017 به 76 سال رسیده که از اين حیث رتبه 
هفتم جهان را دارا است.

طبــق گــزارش انجمن جهانی اقتصــاد، ايران از نظر فــارغ التحصیالن  ؞
STEM شــامل چهار حوزه »علوم دانشی، فناوری، مهندسی، رياضی« در 

جايگاه پنجم جهان قرار دارد.
ايران از کشــوری فاقد افتخارات و فاقد نوآوری در قبل انقالب در حوزه  ؞

فنی و مهندســی به سومین کشور در تربیت مهندس در سال 2018 دست 
يافته است.

ايران هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره است. ؞
ايران پنجمین کشور در نانو در سال 2016 است. ؞
ايران چهاردهمین کشور در علوم و فیزيکی هسته ای در سال 2016 است. ؞
ايران پنجمین کشــور در مهندسی شــیمی و مهندسی انرژی برحسب  ؞

شاخص تولید مقاالت در اسکوپوس در 2015 است.
ايران نهمین کشــور در مهندســی عمران و مهندسی اقیانوس برحسب  ؞

شاخص تولید مقاالت در اسکوپوس در 2015 است.
ايران يازدهمین کشــور در مهندســی هوافضا برحســب شاخص تولید  ؞

مقاالت در اسکوپوس در 2015 است.
ايران دوازدهمین کشــور در مهندســی صنايع برحســب شاخص تولید  ؞

مقاالت در اسکوپوس در 2015 است.
صنعت هواپیمايی ايران در رتبه دهم در بین 147 کشور جهان است. ؞
ايران در جمع 11 کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره قرار دارد. ؞
ايران جزو 13 کشــور دارنده چرخه کامل ســوخت هســته ای است که  ؞

اکتشــاف اورانیوم، اســتخراج، تولید کیک زرد و تبديل آن به گاز UF6 در 
حوزه تولید سوخت و مجتمع های سوخت در آن صورت می گیرد.

ايران جزو 14 کشوری است که توانايی غنی سازی اورانیوم دارند. ؞
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ايران رتبه دوم در زمینه پیشــرفته ترين کشــور ها در حوزه ســلول های  ؞
بنیادين را دارا می باشد.

ايران از نظر تولیدات زيســت فناوری در رتبه 13 جهان و اول منطقه در  ؞
سال 2017، قرار دارد.

 ۳ـ شرکت های دانش بنیان
شرکتهای دانش بنیان از صفر شرکت در قبل از انقالب به 1150 شرکت  ؞

در سال 1395 رشد داشته است.
4ـ مراکز رشد علم و فناوری کشور

تعداد مراکز رشــد علم و فن آوری کشور از صفر مرکز در قبل انقالب به  ؞
154 مرکز در سال 1393 افزايش يافته است. 

5ـ پارکهای علم و فناوری کشور
تعداد پارک های علم و فناوری کشــور از صفر پارک در قبل از انقالب به  ؞

36 پارک در سال 1393 افزايش داشته است. 
۶ـ شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فنآوری

تعداد شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوری از 676  ؞
شــرکت در سال 1384 به 3650 شــرکت در سال 1397 رسیده است که 

رشد 5/4 برابری را نشان می دهد. 
۷ـ ثبت اختراع ملی و بین المللی

تعداد اختراعات ثبت شــده جهانی ايرانیان در ســال 1978 میالدی 64  ؞
عنوان و در 2015 تعداد اختراعات ثبت شــده بین المللی ايرانیان 13683 

يعنی 213 برابر می باشد.
۸ـ صادرات کاال های مبتنی بر علم و فناوری پیشرفته

سرانه حجم صادرات کاال های با فناوری باال که بیانگر ارتقاء سطح فناوری  ؞
کشــور است از صادرات صفر در قبل از انقالب به 155/42 میلیون دالر در 

سال 1393 رسیده است.
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ارزش دالری صادرات محصوالت با فناوری های پیشــرفته )میلیون دالر(  ؞
از درآمد صفر در قبل از انقالب به 27/25 میلیون دالر در ســال 1380 و 
به 620 میلیون دالر در ســال 1389 رسیده است که رشد 219 درصدی 

را نشان میدهد.
نســبت صادرات کاال های با فناوری باال و متوســط بــه باال )فناوری باال  ؞

شــامل: صنايعی نظیر تجهیزات الکترونیکی و ارتباطات از راه دور، رايانه و 
ماشــین االت اداری، هوافضا، ابزارآالت علمی و داروسازی را در بر می گیرد 
و فناوری متوســط به باال شامل: ماشــین آالت و تجهیزات، ماشین آالت 
برقی، شــیمیايی و تجهیزات راه آهن و حمل و نقل است( به واردات آن ها 
از روند و تراز مثبت تجاری حکايت می کند به گونه ای که اين نســبت از 
7/73 درصد در سال 1383 به 43/68 درصد در سال 1393 رسیده است. 
ايــن نکتــه حکايت از آن دارد که با توجه به عنصــر تحريم ايران بويژه در 
حوزه فناوری های باال ايران توانســته اســت عالوه بر رفع نیاز های خود در 
اين حوزه به روند صعودی در تولید و صادرات فناوری های باال و متوســط 

به باال دست يابد.
ارزش دالری صادرات خدمات فنی و مهندســی در کشور بر حسب سال  ؞

)میلیون دالر( نشــان می دهد اين شــاخص بین سال های 1390-1380 
روندی صعودی داشــته است؛ به طوريکه از صفر در قبل از انقالب به 575 
میلیون دالر در ســال 1380 و به 4 میلیارد و 118 میلیون دالر در ســال 

1390 افزايش يافته است. 
۹ـ توانمندی های فنی مهندسی پس از انقالب اسالمی

برخی از دستاورد ها و تجربیات بومی در حوزه علوم فنی مهندسی که مستقال 
پس از انقالب اسالمی تولید شده است عبارتند از:

الف( دفاعی:
پدافند هوايی )طراحی و ساخت سامانه های پدافندی برد کوتاه، متوسط و بلند( ؞
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هوايی )طراحی و ســاخت جنگنده، انواع پهپاد، بالگرد و پرنده های فوق  ؞
سبک، الکترونیک هوايی(

دريايی )طراحی و ســاخت انواع ناو و ناوشــکن، انــواع زيردريايی، قايق  ؞
پرنده، شناور های تندرو و فوق سريع، انواع هواناوها(

زمینی )طراحی و ساخت انواع تانک، نفربر، خودروی نظامی، تجهیزات و  ؞
سالح های انفرادی، انواع مهمات سبک و سنگین(

موشکی )طراحی و ساخت انواع موشک های زمین به زمین، سامانه های،  ؞
انواع موشک های کروز(

الکترونیــک و رادار )طراحــی و ســاخت انواع رادار جســتجو و ردياب،  ؞
سامانه های الکترونیکی خاص، طراحی قطعات میکرو الکترونیک(

فضای ســايبری )مديريــت فضای ســايبری، تامین امنیت ســايبری،  ؞
دفاع سايبری(

ب( فضايی
طراحی و ساخت انواع:

ماهواره )مخابراتی، سنجشی، ناوبری در ابعاد و دقت های متفاوت( ؞
سفینه فضايی ؞
حامل ماهواره )سفیر، سیمرغ، ذوالجناح( ؞
ايستگاه پرتاب ؞
ايستگاه بهره برداری )ثابت و متحرک( ؞
ايستگاه هدايت و کنترل ماهواره ؞
محموله ها )دوربین، ترانسپوندر( ؞
آزمايشگاه فضايی )موشک های کاوشی( ؞

ج( هوايی
نگهداری و تعمیر )هواپیما های مسافربری و پهن پیکر( ؞
ساخت قطعات حساس ؞
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طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری )ايران 140، فجر، فائز( ؞
فعال سازی طرح پژوهشی هواپیمای جت 150 نفره ؞
ساخت موتور های پیستونی و جت هوايی ؞
ساخت سوپرآلیاژ مورد نیاز قطعات هواپیما ؞

د( هسته ای
دستیابی به چرخه کامل سوخت و تولید سوخت با غنای 20 درصد ؞
طراحی و ساخت سانتريفیوژهايپیشرفته ؞
طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه اتمی ؞
تولید انواع راديو دارو ها ؞
پرتودهی محصوالت کشاورزی ؞

هـ( دريايی
گشت تحقیقاتی و داده برداری گسترده از خلیج فارس و دريای عمان ؞
تدوين اطلس های امواج ناشی از باد، انرژی های تجديد پذير در دريا های  ؞

ايران و اطلس تاريخی خلیج فارس
طراحی و ساخت سازه های عظیم دريايی ؞
طراحی و ساخت شناور های کوچک و بزرگ ؞
ساخت انواع زير دريايی ها و سازه های زير آب ؞
تولید هیدروژن و سوخت زيستی از میکروآلگ ها ؞
طراحی و ساخت انواع اسکله و سکو های دريايی ؞
استخراج معادن، نفت و گاز از دريا ؞
طراحی صنايع اقیانوسی و بهره گیری از منابع غذايی غیر شیالتی دريا ؞

و( زيستی
اصالح ژنتیکی انواع گیاهان ؞
دامی )شبیه سازی، اصالح ژنتیکی( ؞
انسانی )سلول درمانی، درمان ناباروری( ؞
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تجهیزاتی )فرمانتورها، ؞
دارو های نوترکیب )اينترفرون گاما، مونوکلونال( ؞
حسگر های زيستی ؞

ز( سلول های بنیادی
ح( فناوری نانو

نانو مواد و نانو ذرات ؞
دارورسانی ؞
تجهیزات اندازه گیری )AFM( نانوسکوپ ؞
تولبد مواد نانو ساختار ؞
موادمرکب نانويی )سبک، ولی مستحکم( ؞
فیلتر و غشای نانويی ؞
حسگر های نانويی ؞
رتبه چهارم تولید علم نانو ؞
درآمد ساالنه بالغ بر 400 میلیارد تومان از محصوالت نانويی در سال 96 ؞

ط( سالمت
تجهیزات سالمت و پزشکی ؞
پیوند اعضا ؞
شیوه های درمانی پیشرفته ؞
تولید انواع سرم و واکسن ؞
تولید انواع دارو و ارائه دارو های بسیار پیشرفته ؞
دارو های گیاهی ؞

ی( لیزر و اپتیک
اپتیک پیشرفته )انواع لنز و شیشه مخصوص، پوشش دهی های حساس ؞
لیزر های کم توان تشخیصی ؞
لیزر های پرتوان صنعتی ؞



بی سفقللوداایااکامیابی اواسااورا ایانقالباسالمی؞347

وسايل اندازه گیری لیزری ؞
ک( انرژی

نفت و گاز )کشــف، استخراج، پااليش، ازدياد برداشت، طراحی و ساخت  ؞
تجهیزات عمده...(

برق )طراحی و ســاخت نیروگاه، تولید و توزيع برق، ذخیره سازی برق،  ؞
بهره برداری(

انرژی های نو )هسته ای، خورشیدی، بادی، زمین گرمايی، پیل سوختی،  ؞
زيستی و سلول های خورشیدی(

ل( کشاورزی
دارو ها و سرم های حیوانی ؞
تولیدگونه های جديد محصوالت کشاورزی مناسب با شرايط محیطی ؞
حفظ و تقويت خاک ؞
ارتقای بهره وری زمین و آب ؞
مبارزه زيستی با آفات ؞

م( فناوری اطالعات و ارتباطات
تولید انواع نرم افزار کاربردی و سامانه های پیشرفته ؞
طراحی و پیاده سازی شبکه های اطالعاتی و ارتباطی ؞
طراحی و تولید انواع سويچ آنالوگ و ديجیتال ؞
رمز و دفاع سايبری ؞
پیاده سازی دولت الکترونیک ؞
هوش مصنوعی ؞

ن( فناوری نرم
تدوين و ارائه اسناد راهبردی پیشرفت در زمینه های مختلف ؞
تقويت جنبش نرم افزاری و تولید علم ؞
توسعه و اجرای الگو های پیشرفته مديريت ؞
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بصیرت افزايی و شناسايی طرح های دشمن ؞
س( آب و فاضالب

سدسازی و مهارّآب ؞
شیرين سازی آب ؞
انتقال و توزيع آب ؞
تصفیه و بازيافت پساب های صنعتی و شهری ؞
اکتشاف و استخراج ژرفاب ها ؞

ع( صنايع و معادن
اکتشاف و استخراج معادن ؞
طراحی، ساخت و تولید تجهیزات و ماشین آالت سبک و سنگین ؞
فرآوری مواد معدنی و تولید محصوالت با ارزش ؞
فناوری های افزايش تولید فوالد، سیمان و ساير مواد اصلی توسعه کشور ؞

ف( خودروسازی
طراحی و ساخت خودرو ؞
طراحی و ساخت انواع موتور خودرو ؞
طراحی و ساخت قطعات و لوازم يدکی ؞

ص( محیط زيست
شناسايی و رفع آلودگی ؞
بازيافت زباله و مواد مستعمل ؞
شناسايی تغییرات اقلیمی و آب و هوايی و عوامل آن ؞
حفاظت از نمونه های نادر گیاهی و حیوانی ؞

ق( عمران و شهرسازی
طراحی و ساخت انواع شهر ها و شهرک های جديد ؞
طراحی و ساخت انواع سد ها ؞
طراحی و ساخت انواع جاده، تونل، پل های بزرگ و سیلو ؞
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ساخت کامپوزيت ؞
ر( توربین و نیروگاه سازی

ســاخت انواع توربین ژنراتور و نصب نیروگاه های بزرگ در داخل و خارج  ؞
از کشور مبتنی بر آن

طراحی و ساخت توربین های سرچاهی نفت ؞

کتاب
پس از انقالب تیراژ ســاالنه کتاب، 136 برابر شده است. از يک میلیون  ؞

نسخه در سال 57 به 136 میلیون نسخه در سال 95 رسیده است
تعداد عناوين کتاب چاپ شده نسبت به قبل از انقالب 71 برابر شده است. ؞
تاسیس خبرگزاری کتاب، برگزاری نمايشگاههای کتاب، تاسیس خانه کتاب  ؞

و برگزاری 12 عنوان جايزه ملی کتاب از پديده های اختصاصی پس از انقالب است.
انقالب اسالمی، انديشه را از بند سانسور و خفقان پهلوی آزاد کرد ؞
کل عنوان کتابهای ثبت شــده از دوره پهلــوی اول تا 1357، 11 هزار  ؞

عنوان بوده که اين عدد امروز 1 میلیون و دويســت و هشــتاد ويک هزار و 
نهصد و نود و شش عنوان است.

ظهور نويسندگان زن، پديده انقالب اسالمی است.  ؞
قبل از انقالب نويســندگان زن به اندازه انگشتان دست هم نبودند. االن  ؞

7300 نويسنده زن و 70 ناشر زن از پديده های انقالب اسالمی است.
تعداد زنان فعال در حوزه نشر در بعد از انقالب 16.5 برابر شده است ؞
طبق آمار رســمی، پس از پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی به ازای  ؞

9600 نفر يک نويسنده زن وجود دارد.
میزان ســرانه مطالعه ايران با 20 کشور دنیا برابر است که اين میزان از  ؞

12 تا 13 دقیقه به 20 دقیقه رسیده است
قبل از انقالب هیچ کتاب هويت ســازی نداشتیم. امروز 25000 عنوان  ؞

کتاب هويت ساز ملی و ايرانی چاپ شده است.
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آزادی در حوزه نشــر قبل و بعد از انقالب قابل مقايسه نیست. بزرگترين  ؞
انتشارات قبل از انقالب موسسه آمريکايی فرانکلین بود

رشد کتابخانه های عمومی نسبت به قبل از انقالب 6 برابر شده است. ؞
قبــل از انقالب به دلیل کمبود ناشــر و چاپ کتاب در نمايشــگاههای  ؞

بین المللی حضور نداشــتیم اما به برکت انقالب اســالمی، ايران در چهل 
ســال گذشته در بیش از 100 نمايشــگاه در 26 کشور جهان حضور فعال 

داشته است.
رهبران انقالب اسالمی، کتابخوان های حرفه ای و مولفان برجسته هستند. ؞

اقتصاد
1. به اســتناد آمار بانک جهانی و همه موسسات مهم اقتصادی بین المللی، 
اقتصــاد ايران با 8 رتبه ارتقاء از جايگاه 26 جهانی درســال 1979 )1357( 
به رتبه 18 در ســال 2017 )1396( صعود کرده و جزء 20 قدرت اقتصادی 

جهان به حساب می آيد. 
2. ارتقاء هشــت پله ای اقتصاد ايران پس از انقالب اسالمی در حالی محّقق 
شده اســت که میزان فروش نفت خام به يک چهارم قبل از انقالب، کاهش 

يافته و جمعیت از 36 میلیون به 81 میلیون نفر افزايش يافته است. 
3. ارتقاء 8 رتبه ای اقتصاد ايران در سال های پس از انقالب اسالمی در حالی 
اتفاق افتاده است که نظام سلطه بین المللی تمام توان خود را برای فلج کردن 
اقتصاد ايران به کار گرفته اســت. تحمیل ترور ها و کودتاها، تحمیل 8 سال 
جنگ، بمباران بیشتر زيرســاخت های اقتصادی کشور و چهل سال تحريم، 

بويژه 8 سال تحريم فلج کننده از اهم اين توطئه ها است. 
4. پیش از انقالب اسالمی، قدرت اقتصادی ايران 490 میلیارد دالر و در حال 

حاضر 1800 میلیارد دالر است. 
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5. همزمان با اينکه جمعیت کشــور بیش از دو برابر شده است اندازه اقتصاد 
جمهوری اسالمی ايران بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی از ابتدا تا امروز 

4.88 برابر شده است. 
6. 10 برابر شدن تعداد واحد های صنعتی کشور از 10000 واحد به 98000 
واحد که از نظر کیفی ده ها برابر پیشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به 

صنعت بومی تحّول يافته است. 
7. رشــد صد برابری صادرات غیرنفتی ايران از 540 میلیون دالر در ســال 
1356 به 55 میلیارد دالر در ســال 1396 افزايش يافته که شامل 60000 

قلم کاال بوده و از نظر وزنی 2 میلیون تن در سال است. 
8. پس از انقالب، اقتصاد ملی )درآمد و هزينه( با وجود فشــار های مســتمر 

استکبار جهانی 3. 7 برابر شده است. 
9. پس از انقالب اســالمی ســهم بخش خصوصی در اقتصاد کشــور 3 برابر 

شده است. 
10. قبل از انقالب فقــط 5 درصد نیاز های بخش دفاعی ايران تولید داخلی 
بوده و در حال حاضر 90 درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر اين در حدود 
5 میلیارد دالر در ســال هم صادرات دارد، که می تواند الگوی مناسبی برای 

همه بخش های اقتصادی کشورباشد. 
11. ســهم و نقش بانک در گردش پول 25 درصد بوده و امروز به حدود 90 

درصد افزايش پیدا کرده است. 
12. سرانه برخورداری جامعه ايرانی از خدمات بانک نسبت به پیش از انقالب 

اسالمی، تقريباً 20 برابر شده است که شاخصی از کیفیت اقتصادی است. 
13. از نظر سرانه دستگاه های خودپرداز بانکی رتبه 23 جهان را داراست که 

از بسیاری از کشور های اروپايی باالتر است. 
14. در حــوزه ديپلماســی اقتصادی، ايــران به عنوان عضــو موثر و تعیین 
کننــده در مجامع بین المللی NAM، OPEC، ECO و D8 و عضو ناظر در 
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پیمان شــانگ های حضور داشته و ظرفیت قابل توجهی را در توسعه متقابل 
اقتصاد های ملی در قالب اين سازمان ها دارد. 

15. قبل از انقالب با کمتر از نیمی از جمعیت فعلی، 4 برابر میزان فعلی نفت 
خام فروخته می شد. يعنی بايد سهم هر ايرانی از فروش نفت، 12 برابر امروز 
می شد. قبل از انقالب، کشــوری به شدت عقب مانده، با اکثريت بی سواد و 
پزشک وارداتی و کشاورزی در آستانهاضمحالل و... داشتیم؛ به اين دلیل که 
اکثريت درآمد نفتی براساس اراده آمريکا هزينه می شد. امروز در پرتو انقالب 
اسالمی، با يک دوازدهم ســرانه فروش نفت خام نسبت به قبل از انقالب به 
يک کشور به سرعت در حال پیشرفت در تراز باالی جهانی تبديل شده ايم، 
چرا کهامروز به واسطه استقالل، برنامه ريزی ها براساس منافع و امنیت ملّی 

ايران انجام می شود نه منافع و امنیت ملّی آمريکا. 
16. جايگاه اقتصادی ايران بــا توجه به انتخاب گزينه مقاومت در برابر نظام 
ســرمايه داری جهانی، از جايگاه کشــور های هم ترازی که گزينه سازش و 
اتّحاد راهبردی با آمريــکا را انتخاب کرده اند؛ نظیر مصر، مکزيک به مراتب 

باالتر است. 
17. پیش از انقالب اسالمی بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و درآمد های 
نفتی ايران به دســتور آمريکا صرف سرکوب و کشــتار مردم مظلوم ويتنام، 

کامبوج، اتیوپی، فلسطین و ظّفار عمان می شد. 
18. اســتقالل سیاسی و بومی بودن مديريت کشــور به اقتصاد ايران چنان 
اســتحکامی بخشیده که در طول 40 ســال در مقابل شديدترين تکانه های 
تاريخی، همچون جنگ تحمیلی و تحريم های فلج کننده، پايدار مانده است. 
19. بــا وجود آن که حجم تهديدات نظامی علیه ايران در جهان بی ســابقه 

است، میزان بودجه دفاعی فقط 3 درصد تولید ناخالص ملّی است. 
20. طی سال های بعد از انقالب از ظرفیت بزرگ اقتصادی ايران برای مقابله 
با شديدترين و مستمرترين تحريم ها به نحو شايسته ای استفاده شده است. 



بی سفقللوداایااکامیابی اواسااورا ایانقالباسالمی؞353

21. چهار برابر شــدن سرانه درآمد مردم ايران نســبت به قبل از انقالب از 
3600 دالر بــه 15000 دالر با وجود بیش از 2 برابر شــدن جمعیت. يعنی 
قدرت خريد نسبی مردم ايران با ارتقای چهار برابری نسبت به قبل از انقالب 

به رتبه هجدهم جهانی رسیده است. 
22. در ابتدای انقالب به ازای هر دو خانوار ايرانی يک واحد مســکونی وجود 
داشــت. سرشماری سال 1390 نشــان می دهد که به ازای هر خانوار ايرانی 
دقیقاً يک واحد مســکونی وجود دارد، اين درحالی که اســت که در طی اين 

سال ها جمعیت کشور بیش از دو برابرشده است. 
23. در ابتدای پیروزی انقالب از شش و نیم میلیون نفر سرپرست خانوار 25 
درصد مالک خانه بودند و امروز از 24 میلیون نفر سرپرست خانوار 75 درصد 

مالک هستند. 
24. ده برابر شــدن تنوع کاالی مورد اســتفاده خانوار که از 54 قلم در سال 

1357 به 500 قلم در سال 1396 رسیده است. 
25. برابــر گزارش ســازمان خواروبار جهانی )FAO(، ســرانه مصرف غذای 
ايرانیان از 1700 کیلو کالری در ســال 57 با رشد حدود 2 برابری به 3150 

کیلو کالری در سال 96 رسیده است
26. بر اساس گزارش های بانک جهانی ضريب جینی از حوالی 50 در سال های 
پیش از انقالب به زير 40 در سال های پايانی دهه چهارم انقالب کاهش يافته 
است. اندازه اين شاخص ضمن افت و خیز به صورت کلی کاهش چشمگیری 

داشته است. 
27. پیش از انقالب اســالمی درآمد های ملّی بین 35 درصد جمعیت تقسیم 
می شــد و در جمهوری اســالمی با وجود تورم های وارداتی و کاهش ارزش 
پول ملّی در برابر دالر و ســاير اثرات آن، برای 100 درصد جمعیت باز توزيع 

درآمد های ملی صورتمی پذيرد. 
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28. پیش از انقالب توزيع منابع مالی فقط به 30 درصد جمعیت کشــور که 
بطور عمده بخش برخوردار شهرنشین بودند تعلق می گرفت. 

29. در رژيم گذشــته هیچ گونه کاالی يارانه ای به 70 درصد مردم که روستا 
نشــین بوده اند، تعلق نمی گرفته و امروز اين يارانه به صددرصد مردم اعم از 

روستايی و شهری تعلق می گیرد. 
30. پیش از انقالب اســالمی برای هیچ يک از اقالم وارداتی مثل گوشــت، 
مرغ، برنج، روغن، قند، شکر و میوه به جامعه روستايی کشور يارانه تخصیص 
نمی يافت. اما امروز به روســتايی و شــهری حتی به دهک های برخوردار نیز 

يارانه مستقیم و غیر مستقیم تخصیص دادهمی شود. 
31. اندازه بازتوزيع و سرانه سالمت در کشور از 80 دالر به 400 دالر رسیده 

و 5 برابر پیش از انقالب شده است. 
32. اندازه بازتوزيع درآمد در حوزه آموزش عمومی ابتدايی و متوسطه نسبت 
به پیش از انقالب 10 برابر شــده است که در نتیجه نرخ باسوادی هم تقريباً 

دو و نیم برابر شده است. 
33. قانون کار در ايران از حیث تکريم کارگران و رعايت حقوق آنها، در جهان 

کم نظیر است. 
34. پیش از انقالب اسالمی امنیت غذايی ما 30 روز بوده و در حال حاضر به 

330 روز رسیده است. 
35. پیش از انقالب اسالمی کل تولیدات کشاورزی ما 18.5 میلیون تن بوده 
است و مابقی را وارد می کرده ايم. در حال حاضر 125 میلیون تن است. يعنی 

بهره برداری از سطح نسبت به قبل از انقالب 6.7 برابر شده است. 

صنعت
1. افزايش ســهم صنعت در تولید ناخالص ملــی از 16 درصد به 40 درصد 

بیانگر جهش صنعتی ايران پس از انقالب اسالمی است.
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2. صــادرات غیر نفتی ايران از 54 میلیون دالر به 31 میلیارد دالر يعنی 57 
برابر افزايش يافته است.

3. انقالب اسالمی، ايران تک محصولی را به صادر کننده محصوالت صنعتی، 
کشاورزی و خدمات فنی مهندسی تبديل کرده است.

4. تولید محصوالت پتروشــیمیايی ايران از ســال 1357 تا 1397 رشد 33 
برابری داشته است.

5. ايران بدون پیوســتن به ســازمان تجارت جهانی امروز هفدهمین اقتصاد 
بزرگ جهان را داراست.

6. تولید فوالد از 360 هزار تن به 18 میلیون تن افزايش داشــته و 50 برابر 
شده است.

7. ايــران امروز در تولید فوالد و آلومینیــوم رتبه چهاردهم جهان، در تولید 
ســیمان رتبه هشتم، در تولید ســرامیک رتبه پنجم، در تولید موتور وسائل 
نقلیــه رتبه دوازدهم و در تولید خــودرو و مس رتبه هجدهم جهان را احراز 

کرده است.
8. مونتــاژ کاری در صنعــت خــودرو از 100 درصد بــه 15 درصد کاهش 

يافته است.
9. در حالی که در ابتدای انقالب، صنعت دارويی کشور 25 درصد از داروهای 
دم دســتی مردم را تولید می کرد اکنون 95 درصد از تخصصی ترين داروها 

در داخل کشور تولید می شود.
10. ايران از وارد کننده قايق های کوچک ماهیگیری به ســازنده کشتی های 

اقیانوس پیما تبديل شده است.
11. با وجود تحريم های شــديد فنی، علمی و اقتصادی به فناوری های کامالً 

بومی در صنايع هسته ای، هوايی و فضايی رسیده ايم.
12. تولید سیمان در داخل کشور از هفت میلیون تن به بیش از هفتاد میلیون 

تن يعنی بیش از ده برابر رسیده است.
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13. تولید کاشــی و ســرامیک از دوازده میلیون متر مربع به چهارصد و ده 
میلیون متر مربع رسیده است يعنی بیش از 32 برابر شده است.

14. تولید فرش ماشینی از چهار میلیون متر مربع به حدود نود میلیون متر 
مربع رسیده و رشد بیست برابری داشته است.

15. انقالب اسالمی، ايران وارد کننده کاسه بشقاب مالمین را به تولید کننده 
پیشتاز موتور جت و توربین های صنعتی تبديل کرده است.

16. در صنعت مس تولید کشور از صفر به 214 هزار تن رسیده است.
17. ايران ناتوان از تولید شــیلنگ و ســیم خاردار به عضو موثر باشگاه های 

هسته ای، فضايی، نانو و فناور ی موشک های دوربرد تبديل شده است.
18. تولید سنگ های تزيینی در کشور از 24 هزار تن به 17 میلیون تن رسیده است.

19. در حــوزه تجهیزات صنعت نفت از وارد کنندگی کلید و پريز معمولی به 
سازندگی سکوهای دريايی و دستگاه های حفاری رسیده ايم.

20. پیش از انقالب کلیه مراحل اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و مديريت 
کالن صنعت نفت ايران در اختیار بیگانگان بود ولی امروز صادرکننده خدمات 

فنی مهندسی در اين حوزه هستیم.
21. ملی شدن صنعت نفت در عمل و واقعیت نتیجه انقالب اسالمی است.

22. مديريت بر منابع و صنايع نفت و گاز ايران تنها با پیروزی انقالب اسالمی 
در دست ايرانیان قرار گرفت.

23. انقالب عظیم صنعتی در ايران محصول خودباوری است که انقالب برای 
عموم مردم ايران به ارمغان آورد.

24. پیشرفت های انقالب در صنعت فوالد نسبت به قبل، بی نهايت است
25. بعد از انقالب در ساخت توربین جزو 10 کشور برتر دنیا شديم.

کشاورزی
بعد از پیروزی انقالب، با وجود خشکسالی شديد، تولیدات کشاورزی 6.7  ؞

برابر شده است
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انقالب اســالمی منحنی رو به ســقوط کشــاورزی ايران را با شیب تند  ؞
صعودی نمود

تولیدات کشــاورزی از 18 میلیون تن در ابتدای انقالب، اکنون به 120  ؞
میلیون تن رسیده است

پروژه آمريکايی »اصالحات ارضی« شــاه، کشــاورزی ايران را در معرض  ؞
نابودی قرار داد

برنامه های استعماری رژيم فاســد پهلوی، ايراِن صادرکننده محصوالت  ؞
کشاورزی را به يکی از بزرگترين واردکنندگان مواد غذايی تبديل کرد

پیش از انقالب گندم از آمريکا، پرتقال و تخم مرغ از رژيم صهیونیستی،  ؞
مرغ از فرانسه وارد می شد

رشد 300 درصدی ارزش افزوده کشاورزی در آمار بانک جهانی، کارنامه  ؞
درخشان کشاورزی پس از انقالب اسالمی است

افزايش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از 1.3 درصد به 15 درصد  ؞
دستاورد بزرگ نظام اسالمی است

تولیــد گندم ايران از 4.6 میلیون تن در ســال 1356 به 14 میلیون تن  ؞
در سال 1395 رسید

انقالب اسالمی صنعت سیلو سازی را بومی و ظرفیت ذخیره سازی گندم  ؞
را دو هزار درصد افزايش داد

تولید محصوالت باغی نسبت به سال 1356، 20 برابر شده است ؞
مصرف سرانه میوه و سبزيجات در کشور، بعد ار انقالب 9 برابر شده است  ؞

در حالیکه اين نسبت در جهان 2.3 برابر می باشد
تولید شیالت پس ار انقالب با رشد نجومی، از 32 هزار تن به يک میلیون  ؞

تن در سال رسیده است
سرانه مصرف ماهی بعد از انقالب، 11 برابر شده است ؞
تولید گوشت مرغ از 260 هزار تن به 2 میلیون تن رسیده است. ؞
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زیرساخت های عمرانی
زیرساخت های حمل و نقل

احداث و توسعه راهها
ساخت شبکه عظیم بزرگراهی در کشور به طول بیش از 16000 کیلومتر  ؞

که تمام مناطق کشور بخصوص کالنشهرها را به هم متصل نموده است.
افزايش 6 برابری کل راه های کشور و رسیدن آن از 46 هزار کیلومتر در  ؞

سال 1357 به 280 هزار کیلومتر در سال های اخیر که تمام 1245 شهر و 
61 هزار روستا را به هم مرتبط کرده است.

راه آســفالته روستايی با رسیدن از 200 کیلومتر در سال 1357 به 107  ؞
هزار کیلومتر در سال 1395 500 برابر افزايش داشته است.

افزايش طول تونل های ســاخته شده به 157000 متر و ساخت بیش از  ؞
355 هزار پل و 3200 واحد خدماتی بین راهی از برکات جمهوری اسالمی 

ايران می باشد.
حمل و نقل ریلی

افزايش3 برابری طول خطوط ريلی کشور در بازه زمانی 37 ساله نسبت  ؞
به میزان خطوط 62 ســاله قبل انقالب )در واقع تقريبا در نصف بازه زمانی 
مربوط به قبل انقالب توسعه خطوط ريلی با پیشرفت 3 برابری مواجه بوده 

است و از 4567 کیلومتر به 13437 کیلومتر رسیده است(.
کشور ايران از يک واردکننده واگن و لوکوموتیو در قبل از انقالب به طراح  ؞

و سازنده واگن و لوکوموتیو در سال های بعد از انقالب تبديل شده است.
ساخت و توســعه مترو در همه کالنشهرهای کشــور با توان مهندسین  ؞

داخلی از افتخارات جمهوری اسالمی ايران می باشد.
حمل و نقل هوایی

ايران از يک کشــور 100 درصد واردکننــده هواپیما، حتی هواپیماهای  ؞
سمپاشی به سازنده انواع هواپیماهای کوچک تبديل شده است.
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حمل و نقل دریایی
ســاخت کشتی، تولید انواع قايق و موتور دريايی برای اولین بار در تاريخ  ؞

کشور در سال های بعد از انقالب رخ داده است.
زیرساخت های انرژی و تولید

آب
100 درصد جمعیت شهری و 73 درصد جمعیت روستايی تحت پوشش  ؞

شــبکه آب شرب ســالم قرار گرفته اســت، اين در حالی است که در سال 
1355 حدود 80 درصد روستاها فاقد تاسیسات لوله کشی بوه اند.

برق
100 درصد روستاهای باالی 10 خانوار و 99.5 درصد روستاهاي زير 10  ؞

خانوار بعد از انقالب برقدار شده است. 
از ابتدای انقالب تاکنون به طور متوسط هر روز برای 4 روستا برق رسانی  ؞

شده است بطوريکه امروزه تعداد روستاهای برقدار شده با 13 برابر افزايش 
از 4 هزار روستا به 57 هزار روستا رسیده است.

گاز
با تالش صنعتگران گاز کشــور، تعداد شهرهای گازرسانی شده از 9 شهر  ؞

در ســالهای قبل از انقالب به 1083 شهر در سال 1395 رشد 120 برابری 
داشــته اســت؛ همچنین تعداد روستاهای گازرسانی شــده از 1 روستا در 

سالهای قبل انقالب به 23000 روستا در سال 1395 رسیده است.
ايــران از يــک واردکننده صرف بــه تولید کننده تمام عیــار تجهیزات  ؞

گازی و پااليشــگاهی تبديل شده است به گونهای که هماکنون 95 درصد 
تجهیزات مورد نیاز گازرسانی و 80 درصد اقالم پااليشگاهی در داخل کشور 

تولید میشود.
سد و منابع آبی

با رشد 30 برابری سدهاي مخزني کشور بعد از انقالب و رسیدن تعداد آنها  ؞
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از 13 سد به حدود 400 سد بزرگ در سال1395، آبهای هرز و بالاستفاده 
کشــور در خدمت صنعت، کشــاورزی و شــرب مردم مديريت شده است.

نفت و بنزین
ايران با دســتیابی به فناوری ساخت ســکوهای نفتی عظیم در کشور و  ؞

خودکفايی در اين زمینه با بومی شدن صنعت آن و بی نیازی به کشورهای 
خارجی از وابستگی کامل به استقالل کامل رسیده است.

ايران از يک کشور نیازمند به ساخت پااليشگاه توسط بیگانگان به سازنده  ؞
پااليشــگاه های مدرنی همچون پااليشگاه ســتاره خلیج فارس تبديل شده 

است و اقدام به ساخت پااليشگاه در کشورهای خارجی می نمايد.
با فراتر رفتن میزان تولید بنزين از مصرف آن در کشور )متوسط مصرف  ؞

روزانه در کشــور 84 میلیون لیتر؛ متوســط تولید بنزين در پااليشگاههای 
کشور 90 میلیون لیتر میباشد(؛ خودکفايی بی نظیر کشور در تولید بنزين 

عمال اتفاق افتاده است.
هسته ای

ايران با دســتیابی به فن آوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته ای و  ؞
قرار گرفتن در رديف پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است.

ايــران با تولید ســوخت برق از طريق گداخت هســته ای عضو باشــگاه  ؞
کشورهای تولیدکننده سوخت پاک شده است.

شهرکهای صنعتی
طی سالهای بعد از انقالب با ساخت و راه اندازی نزديک به 1000 شهرک  ؞

صنعتی در سراسر کشور زمینه توسعه صنايع کوچک و تولید انواع کاالهای 
ايرانی فراهم شده است.

زیرساخت های ارتباطات
تلفن ثابت

با ايجاد زيرساخت های تلفن ثابت در کشور، حدود 90 درصد روستاهای  ؞
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کشــور )54 هزار و 286 روستا دارای ارتباط و 48 هزار و 33 روستا دارای 
تلفن خانگی( از نعمت ارتباط تلفنی برخوردار شده اند.

تلفن همراه
با افزايش ضريب نفوذ تلفن همــراه به 104 درصد و دايری 83 میلیون  ؞

خط فعال در کشــور، کل پهنه ســرزمین ايران تحت پوشش شبکه تلفن 
همراه قرار گرفته است.

صدا و سیما
تعداد شبکه های تلويزيونی کشور از 2 شبکه سیاه و سفید چند ساعته در  ؞

سال 1357 به 62 شبکه 24 ساعته در سال 1395 رسیده و با رشد بیش از 
30 برابر، زمینه و بستر ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه را فراهم نموده است.

اینترنت
با گسترش اينترنت همپای جهان و رساندن آن تا سطح روستاها، بستری  ؞

برای ارائه خدمات الکترونیک برای مردم فراهم شده است.
زیرساخت های بهداشت

بیمارستان و خانه بهداشت و دارو
با ساخت بیش از 18000 خانه بهداشت، 350 مرکز بهداشت شهرستان  ؞

و تأسیس بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکي و 170 دانشکده در رشته هاي 
مختلف علوم پزشــکي، 7 برابر شــدن تعداد داروخانه های کشور و ... 100 
درصد جمعیت شهری و روستايی کشور به مراقبت های بهداشتی و درمانی 

دست يافته اند.
ســاخت و توسعه زيرساخت های صنعت داروسازي و تولید بیش از 95%  ؞

داروي مورد نیاز کشــور در داخل کشور، ايران را به مرز خودکفايی در اين 
زمینه رسانده است.

راه اندازی مراکز پزشکی هسته ای و برنامه ريزی برای توسعه بیمارستان های  ؞
هســته ای بــرای اولین بار بعــد از انقالب اســالمی اتفاق افتاده اســت.
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زیرساخت های فرهنگ
مسجد

با افزايش حدود 3 برابری مساجد کشور و رسیدن آن از 25 هزار در قبل  ؞
از انقالب به 72 هزار در ســال 1393، دسترســی مردم به مساجد افزايش 

قابل توجهی پیدا کرده است.
کتاب

با ســاخت و توسعه چاپخانه های جديد ايران جزو 10 کشور اول دنیا در  ؞
انتشار کتاب قرار گرفته است.

 تعداد کتابخانه های عمومی کشــور، بدون در نظر گرفتن تعداد بی شمار  ؞
کتابخانه های غیررســمی موجود در مســاجد و مدارس کشــور، نسبت به 
ســال های قبل از انقالب 8 برابر شده اســت. )افزايش از 400 کتابخانه به 

3278 کتابخانه( 
دانشگاه

افزايش بی ســابقه تعداد دانشگاه های کشــور از 223 دانشگاه در سال  ؞
1355 به 2640 دانشگاه در سال 1395 )بیش از يازده برابر( به طوری که 
هر کســی که در ايران تمايل داشته باشد می تواند به مدارج آموزش عالی 

دست پیدا کند.
مدرسه

طی ســالهای بعد از انقالب تعداد مدارس کشــور از 48 هزار مدرسه به  ؞
108 هزار مدرســه )به طور میانگین 4 مدرســه در روز( و تعداد کالسهای 
درس از 185 هزار کالس در ســال 1357 به 587 هزار در سال 1396 )به 
طور میانگین 28 کالس در روز( افزايش پیدا کرده اســت و در ســايه آن 

درصد باسوادی در کشور نزديک به 100 درصد شده است.
ورزشی

با ســاخت و توســعه اماکن ورزشــی در سراسر کشــور اعم از شهرها و  ؞
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روستاها، سرانه اماکن ورزشی در کشور با وجود دو برابر شدن جمعیت از 2 
صدم مترمربع در قبل از انقالب به حدود يک مترمربع طی ســال های اخیر 

رسیده است.
زیرساخت های شهر

طرح های شهری
تهیه طرحهای توسعه شهری )طرح جامع، تفصیلی و هادی( برای تمامی  ؞

شهرهای کشور )1148 شهر( توســط مهندسین و متخصصین معماری و 
شهرســازی داخلی؛ اين در حالی اســت که معدود طرح های جامع شهری 
قبل از انقالب توســط مهندسین مشاور فرانسوی، آلمانی و آمريکايی تهیه 

گرديده است.
مسکن

طی ســالهای بعد از انقالب تعداد واحدهای مســکونی شهری با مصالح  ؞
بادوام و مقاوم به 88 درصد کل واحدها رسیده است.

واحد هاي مســکوني برخوردار از برق از 48.3 درصد در سال 1355 به  ؞
96.5 درصد در ســال 1390 و تعداد واحد هاي مســکوني برخوردار از آب 
لوله کشــی از 40.9 درصد در سال 1355 به 99.5 درصد در سال 1390 

رسیده است.
پارک و بوستان

طی ســالهای بعد از انقالب تعداد پارک ها و بوســتان های شهری از 75  ؞
پارک به 2135 پارک رسیده است.

زیرساخت های نظامی، دفاعی و امنیتی
طی سالهای بعد از انقالب با ساخت و توسعه کارخانجات جنگ افزارسازی  ؞

و در نتیجه با ساخت انواع سالح های سبک و نیمه سنگین مورد نیاز نیروهای 
مسلح کشور در اين زمینه توانمندی عظیمی دست پیدا کرده است.

طی ســال های بعد از انقالب با دســتیابی ايران به چرخه کامل فناوری  ؞
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ماهوارهای و قرار گیری در بین 9 کشور صاحب اين فناوری موفق به پرتاب 
انواع ماهواره به فضا شده است.

با دستیابی به دانش و فن ساخت هواپیماهای نظامی با سرنشین و بدون  ؞
سرنشین و ساخت انواع هواپیماهای جنگی همچون آذرخش، صاعقه و قاهر 
313 ايران در بین معدود کشورهای سازنده اين هواپیماها قرار گرفته است.

طی سالهای بعد از انقالب آمايش دفاعی کشور برخالف قبل از انقالب که  ؞
از مدل ســنتو و منافع قدرت های خارجی تبعیت می کرد، بر اساس منافع 

ملی سامان پیدا کرده است.
با ايجاد 3000 پاســگاه و کالنتری در کشــور در کنار پايگاه های بسیج  ؞

مردمی، تامین امنیت پايدار در کشور اتفاق افتاده است.
زیرساخت های انسانی و نهادی

سازمان ها و نهادهای تخصصی در حوزه مهندسی جهت کنترل و نظارت  ؞
دقیق بر فعالیت های مهندســی از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان و 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اجاد شده است.
طی ســالهای بعد از انقالب تا به امروز بیــش از 400 هزار نفر مهندس  ؞

ساختمان و هزاران مهندس در ساير رشته ها تربیت شده است و کشور را از 
خدمات مهندسان خارجی بی نیاز نموده است.

در کل
طی ســالهای بعد از انقالب، با توسعه تمامی زيرساخت های حیاتی مردم  ؞

در تمامی شــهرها و روستاهای کشور ضريب عدالت و رفاه عمومی افزايش 
بی نظیری نسبت به قبل از انقالب پیدا کرده است.

 وضعیت وابســتگی بــه متخصصان و مستشــاران خارجــی در ايجاد  ؞
زيرســاخت های اساسی کشــور در ســالهای قبل از انقالب به وضعیت بی 
نیازی از مستشاران خارجی و صدور خدمات فنی مهندسی در همه ابعاد در 

سال های بعد از انقالب تبديل شده است.
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همه پیشرفتهای عظیم در ايجاد زيرساخت های اساسی و عمومی کشور  ؞
با وجود هشــت ســال جنگ تحمیلی و نابودی بســیاری از زيرساخت ها و 
از طرف ديگر اعمال تحريمهای شــديد توسط ســلطهگران طی 40 سال 

گذشته؛ صورت گرفته است. 
بعد از انقالب اســالمی، کشور در ســايه اقدامات ملی و حمايت مردم به يک 
کارگاه بزرگ ملی در طراحی و ايجاد زيرساخت های حیاتی تبديل شده است. 

سالمت
بعد از انقالب، امید به زندگی 21 سال افزايش يافته است

ايران، رتبه اول آسیا و سوم جهان در اثربخشی پیوند کلیه است
قبل از انقالب بیشترين اعزام بیمار به خارج برای پیوند کلیه بود

قبل از انقالب از پزشــکان بنگالدشی استفاده می کرديم اما امروز 27 رشته 
فوق تخصصی داريم

در عرصه تربیت پزشک خودکفا شديم و به لطف خدا پزشک صادر می کنیم
توريســم سالمت در ايران بسیار فعال است و از ديگر کشورها برای درمان به 

ايران می آيند
در تمام نقاط کشــور خانه بهداشــت داريم. هیچ روستا و حتی نقطه سوق 

الجشی مرزی در کشور وجود ندارد که خانه بهداشت نداشته باشد.
پیش از انقالب میزان مرگ و میر مادران به ازای هر 100 هزار نفر حدود 200 

نفر بوده است که اکنون به کمتر از 20 نفر رسیده است. 
در حوزه مرگ و میز نوزادان در پیش از انقالب 85 نفر بوده اســت که اکنون 

به عدد نزديک 12.5 در هر 100 هراز نفر رسیده است
 98.9 درصد مردم واکسینه هستند

سالهای پیش از انقالب مجموع ناوگان درمانی کمتر از 25 درصد ظرفیت بود 
در حالی که امروز بیش از 150 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد.
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در زمینه نانو تکنولوژی که ابزار و تجهیزات آن در ســايه تحريم بود ايران در 
منطقه جايگاه اول و در جهان رتبه هشتم را دارد.

در خصوص نازايــی ايران در حال حاضر از لحاظ تعداد، اثر دهی ، کیفیت و 
توفیق در درمان در رتبه سوم جهان است در صورتی که در سال های اول بعد 
از انقالب همه افراد برای درمان نازايی به کشور انگلیس و با هزينه های گزافی 

مراجعه می کردند.
قبل از انقالب ما تنها در يک رشــته فوق تخصــص تربیت می کرديم امروز 

نزديک به 27 رشته فوق تخصص داريم.
در دفــاع مقدس ما در حالی بیمارســتانهای صحرايــی در جبهه راه اندازی 
کرده بوديم کــه در جنگ ويتنام عمده فعالیت آمريکايی ها روی بحث انقال 
مجروحــان بود اصال چیزی به اســم اورژانس در هیچ کدام از جنگ ها وجود 
نداشت؛ حتی خود عراقی ها هم نتوانسته بودند امکاناتی را که بچه های ما به 

دلیل ايثارگری ايجاد کرده بودند برای خود فراهم کنند.

قرآن
انقالب اسالمی قرآن را ازمجالس ختم به عرصه زندگی کشاند.
انقالب اسالمی قرآن را ان کنج خانه ها به عرصه جهانی آورد.

عینیت يافتن قرآن در عرصه سیاست دشمن را به قرآن سوزی واداشت.
جمهوری اسالمی علمدار جريان ترجمه و تفسی در جهان است.

انقالب اسالمی قرآن را پر تیراز ترين کتاب جهان کرد.
بازگشت به قرآن مايه عزت مسلمین است .

پیشــرفت های جمهوری اسالمی پس از انقالب اســالمی در سايه توجه به 
مفاهیم و آموزه های قرآنی است.

نصرت ها و موفقیت های جمهوری اسالمی به میزان عمل به قرآن بوده است.

انقالب اسالمی، پرچمدار عمل به آيات اجتماعی مرتبط با مسلمین بوده است.
انقالب اسالمی پرچمدار تشکیل حاکمیت بر مبنای قرآن کريم است.
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پاسخ به شــبهه وهابیت “ شیعه به قرآن توجهی ندارد”- )انقالب اسالمی از 
شیعه رفع اتهام کرد(

قرآن از حاشیه به صحنه زندگی آمده است.
بزرگترين دستاورد انقالب اسالمی توجه جدی به قرآن است.

مبنای آرمانهای انقالب قرآن است.
قرآن بوده و هســت در جوامع اســالمی وايران قبل از انقالب قرآن در عرض 
بوده اســت.ولی پس از انقالب اســالمی قرآن فرا نهاد و در راس امور است . 

امری راهبردی است.
فعالیت های قرآنی را همه کشورهای اسالمی دارند، گسترش فرهنگ قرآنی 
خاص جمهوری اســالمی است. )سیاســت ها ؛ روح قوانین،آرمانهای انقالب، 

مبتنی برقرآن است(
انقالب اسالمی قرآن را مردمی کرده وبه داخل مردم برده است.) رشد جدی 

موسسات مردمی و فعالیت های مردمی..(
انقالب اسالمی ، با عبور از مقدمات و فاز ظاهری فعالیت های قرآنی )روخوانی، 

چاپ قرآن و...( ، اصالت را به تدبر و مفاهیم و عمل و رفتار قرآنی داد.
قرآن از ســاحت فردی به ســاحت اجتماعی جامعه آمده است. قرآن صامت 

نیست ناطق است.
قرآن مبنای وحدت و همگرايی میان حوزه و دانشگاهاست.

قرآن ورهبری قرآنی عامل جدی وحدت بین شــیعه و سنی در سطح ملی و 
جهانی است.

قرآن عامل وحدت مسلمین در سطح جهانی است.
بیداری اسالمی منبعث از پیام قرآنی انقالب اسالمی است.
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شعائر اسالمی و انقالبی
احیای دین در جهان

در عصر حاضر با طلوع انقالب اسالمی، دين در کانون توجهات انديشمندان  ؞
و سیاستمداران جهان قرار گرفته است.

انقالب اســالمی، دينی را که با انحراف رنســانس به پستوها رفته بود به  ؞
عرصه سیاسی، علمی و اجتماعی بازگرداند.

انقالب اسالمی، مسلمانان را مسلمان تر، مسیحیان را مسیحی تر و همه  ؞
پیروان اديان الهی را در اعتقادات خود جدی تر و رايج تر کرد.

انقــالب اســالمی، دينداری فــردی و خلوتی را به دينــداری جمعی و  ؞
اجتماعات بزرگ دينی تبديل نمود.

دهها هزار مسجد و کلیسای متروک به برکت انقالب اسالمی احیا شد. ؞
انقالب اسالمی، بانگ اذان و ناقوس کلیسا را حتی در ممالک کمونیستی احیا کرد. ؞
روزی در اين کشــور دانشــگاهیان مذهبی از انجام عبادات، اقامه نماز و  ؞

حفظ حجاب در فضاهای عمومی خجالت می کشــیدند اما امروزه مساجد 
دانشگاهها از شلوغترين اماکن کشور است. 

قبل از 57، توجه به مناســبتها و مراسم هايی مانند دعای عرفه، شبهای  ؞
قدر، عزاداری اباعبداهلل الحسین در حاشیه مطلق بود و حتی با هیأت های 

خانوادگی برخورد می شد.
در شرايطی که صهیونیسم با استفاده بی سابقه از انواع رسانه ها، جهان را  ؞

سمت فساد اخالقی و انحطاط فرهنگی سوق می دهد، انقالب اسالمی مرکز 
ثقل انتشار و ترويج ارزشهای اخالقی و معنوی شده است. 

تجلی ظلم ستیزی در شعائر اسالمی بعد از انقالب، موج بیداری اسالمی  ؞
را جهانگیر کرد. 

انقالب اسالمی زمینه ساز حکومت مهدوی و تمدن سازی جهانی تشیع  ؞
شده است. 
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انقالب اســالمی تجســم بخش عدالت، انتظار و امید به آينده در جامعه  ؞
گرديده است.

بعد از انقالب، شاهد حضور میلیونها نفر از مردم ايران و جهان در جشن  ؞
نیمه شعباِن مسجد جمکران می باشیم.

امروزه مســجد جمکران کانون حضور ســاالنه 20 میلیون زائر منتظر از  ؞
نقاط مختلف جهان است.

به برکت انقالب اسالمی، تعداد طالب زن مروج شعائر اسالمی و انقالبی  ؞
به بیش از 80 هزار طلبه در سال 1397 رسیده است.

نقش شعائر اسالمی در احیای دين در جهان را می توان از تجمع صدها  ؞
هزار نفری واتیکان تا تجمع بیست میلیونی اربعین حسینی ديد.

نامگذاریها 
قبل از انقالب، در ايران هم بیشترين نامگذاری های فرزندان متولد شده  ؞

به اســامی غربی رايج شــده بــود در حالی که پس از انقالب اســالمی بنا 
بر آمار بیشــترين شــمار نام فرزندان تازه متولد شــده حتی در انگلستان 

»محمد« است.
روز مادر در قبل از انقالب روز تولد يکی از کريه ترين و فاســدترين زنان  ؞

 دربــار پهلوی بود ولی بعد از انقالب، روز تولد بانوی دو عالم حضرت زهرا
به نام مادران نامگذاری شد.

مالک نامگذاريها در دوره پهلوی نزديکی به قدرت بود ولی بعد از انقالب  ؞
اسالمی به شاخص های اخالقی و فضائل انسانی بها داده می شود.

در تحقیــر يک ملت همین بس که نام بزرگتريــن میادين و خیابانهای  ؞
پايتخت به اسم دولتمردان جنايتکار آمريکا و انگلیس بود.

مردم در دوره انقالب نام خیابانهای اصلی تمام شهرهای بزرگ و کوچک  ؞
را که به نام پهلوی ها و خانواده شــاه بود، به نام های مقدس دينی و انقالبی 

تغییر دادند.
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اغلب مؤسســات، مراکز علمی و فرهنگی بنــام ائمه معصومین، علما،  ؞
شهدا و شخصیت های انقالبی و مذهبی نامگذاری شده است.    

تغییر نام خیابان های تهران از اســامی سران استکبار به مفاهیم مردمی  ؞
نظیر الیزابت دوم به کشــاورز، آيزنهاور به آزادی، روزولت به مبارزان و بعد 
شــهید مفتح، کندی به توحید، چرچیل به بابی ســاندز نشانه يک انقالب 

فرهنگی است.
طرحهای نظامی و عملیات رزمی قبل از انقالب به نام حیوانات وحشــی  ؞

نامگذاری می شــد، ولی با پیروزی انقالب اســالمی همه نامها اشــاره به 
آرمانهای بزرگ انسانی دارد. 

انقالب اســالمی با نامگذاری ارزشــی ايام به روزهايمان برکت بخشید و  ؞
عنصر زمان را بســتر رشد فضائل دينی در جامعه نمود. نظیر: دهه بصیرت، 
دهه فجر، هفته دفاع مقدس، هفته بسیج مستضعفین، روز مادر، روز دختر، 

روز جوان، روز معلم
جشن های باشکوه دهه واليت و امامت به برکت انقالب اسالمی در هزاران  ؞

مسجد کشور برپا می شود.
برگزاری صدها برنامه وحدت بخش در سراســر کشور به مناسبت هفته  ؞

وحدت نماد عینی تحقق همبستگی در میان جوامع اسالمی می باشد.
امروزه جشن های باشکوه دهه کرامت با میزبانی 10 هزار خادم از زائران  ؞

حرم رضوی در بیش 350 امامزاده کشور برگزار می گردد.
زیارات

زيارت ائمه که يک برنامه کم تعداد در عمر اکثر افراد بود امروزه به برنامه  ؞
رايج ساالنه بسیاری از مردم تبديل شده است. 

اصرار شــخصیتهای علمی، ورزشــی و هنری به خادمــی افتخاری امام  ؞
رضا و امامزادگان نشــانه غلبه گرايش به اهل بیت در نخبگان جامعه 

به برکت انقالب اسالمی است. 
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با وجود گسترش چند ده برابری سطح اماکن زيارتگاهها در مناسبتهای  ؞
مذهبی و ملی، تراکم جمعیت بسیار بیش از ظرفیتهای موجود است. 

مردم با تجمع میلیونی در آغاز ســال نو )نوروز( در حرم های اهل بیت و  ؞
مزار شهدا، سال جديد خود را متبرک می کنند.

انقالب اسالمی به بسیاری از مناسبتهای ملی، رنگ و بوی دينی و ارزشی  ؞
و صبغه معنوی بخشید.

انقالب اسالمی، تجلیل از دانشمندان و مجاهدان را جايگزين تملق گويی  ؞
شاهان کرد.

تعداد زائران عاشــق حسینی در اربعین سال 1387 ه.ش از نه میلیون به  ؞
18 میلیون نفر در سال 1388 ه.ش و به بیست میلیون زائر در سال 1396 
ه.ش از 40 ملیت مختلف از آســیا، آمريکا، اتحاديه اروپا، استرالیا و آفريقا 

افزايش يافت.
راهپیمايی بین المللی بیست میلیونی اربعین حسینی، گامی بلند و موثر  ؞

به سوی تحقق تمدن جهانی اسالم است. 
به برکت انقالب اســالمی، فقط در نوروز 97، بیش از يک میلیون زائر به  ؞

حرم حضرت شاهچراغ مشرف شده اند.
گردشــگری تعالی بخــش مذهبی با حضور بیش از ســی میلیون نفری  ؞

زائران مشهد مقدس توسعه پیدا کرده است.
در نوروز 96، بیش از 10 میلیون زائر به حرم حضرت معصومه مشرف شده اند. ؞
در سال 1396 بیش از 100 میلیون زائر در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی  ؞

کشور حضور يافته اند.
شعائر دفاع مقدس

در اوج شــبیخون فرهنگی دشمن، مشارکت عاشــقانه میلیونها جوانان  ؞
در ســفر عارفانه راهیان نور مانع انقطاع نســل سوم انقالب از خط جهاد و 

شهادت طلبی استمرار بخشید.
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زيارت راهیان نور، مســیر زندگی بســیاری از نوجوانان ايرانی را به کلی  ؞
تغییر داد و عوض کرد.

تشییع باشکوه شــهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم حضرت رقیه با  ؞
اســتقبال میلیونی مردم، بارها فضای رو به نزول جامعه را با نشاط معنوی 

صعودی کرده است.
تشییع های پر اثر شــهدا، همچون شهدای غواص و شهید حججی، يک  ؞

انقالب معنوی فرهنگی ايجاد کرد. 
تشییع شهدای مظلوم، همچون شهیدان بهشتی و رجايی، فضای ذهنی  ؞

مردم را به کلی منقلب و جريان نفاق را افشا کرد و ورق را برگرداند.
استقبال باشکوه همیشگی مردم و جوانان از پیکرهای مطهر شهدا، نشانه  ؞

جاذبه مستمر فرهنگ شهادت برای مردم است.
مزار شــهدای گمنام در شهرها و روســتاها، میعادگاه عاشقان و قرارگاه  ؞

دلدادگان حقیقت است.
 برگزاری پرجمعیت 20000 يادواره شهدا در هر سال به يک سنت خودجوش  ؞

مردمی تبديل شده است. 
میزان حضور مــردم در يادمان های عملیاتی دوران دفاع مقدس از 400  ؞

هزار نفر در سال 84 به بیش از 7 میلیون نفر در سال 96 افزايش يافته است.
ارتقای نقش و جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت طلبی در میان نسل جوان  ؞

با بزرگداشت شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعین حرم
اعیاد اسالمی

برگزاری جشــن های اعیاد و مناسبت های شــادی آفرين در 50 درصد  ؞
هیئت های مذهبی کشور 

شرکت میلیونی مردم در برپايی نماز عید سعید فطر در مساجد کشور ؞
پرداخت بیش از 300 میلیارد تومان فطريه، نشــانه اســتقبال مردم در  ؞

جهت کمک به رفع فقر در جامعه است.
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 مشارکت و همراهی میلیونی ايرانیان با حجاج بیت اهلل الحرام در برپايی سنت  ؞
حسنه عید قربان

احیای با شکوه عید غدير، اشرف االعیاد، جشن امامت و واليت از ثمرات  ؞
شیرين انقالب اسالمی است.

واقعه غدير همزمان با عید سعید غدير خم با حضور میلیونها نفر در بیش  ؞
از 150 شهر کشور بازسازی می شود.

دیپلماسی اسالمی و انقالبی
بــا وجود عدم تقید به حجاب، حضور بین المللی بانوان در ورزش فقط 6  ؞

نفر بود، اکنون به 12 هزار بانوی محجبه افزايش يافت. 
حضور عفیفانه ورزشکاران زن ايرانی در مسابقات جهانی برای همیشه بر  ؞

نظريه ی تقارن ابتذال و حضور اجتماعی زن خط بطالن کشید. 
انقالب اسالمی با رسمیت شناخته شدن حضور محجبه زنان در میادين  ؞

ورزشی، فرهنگ خود را به جهان تحمیل کرد. 
حضور زنــان فرهیخته محجبه در عالی ترين مجامع سیاســی و علمی  ؞

جهانی، انگاره های غلط ســاخته و پرداخته شده ی رسانه های غرب درباره 
زن مسلمان را شکست. 

پیش از انقالب، حتی در مســیر زيارات ائمه، مسجد نداشتیم ولی اکنون  ؞
در فرودگاه های بین المللی مساجد فعال داريم. 

دستاورد فرهنگی انقالب اسالمی، طنین انداز شدن شعارهای ياعلی،  ؞
يا حسین، يازهرا، يا ابوالفضل در مسابقات بین المللی ورزشی است. 

رعايت اصول و قواعد اسالمی توسط ديپلمات های خارجی در مذاکرات و  ؞
نشست های بین المللی با ج.ا.ا

حضور سفرا، ورزشکاران و ديپلماتهای زن ايرانی در مجامع بین المللی با  ؞
پوشش و حجاب اسالمی
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نهادينه سازی شعائر اسالمی در جامعه با استقبال 85000 نفری زائرين  ؞
خانه خدا از مراسم حج ابراهیمی

جهانی سازی شعائر انقالبی با برگزاری مراسم صدها هزار نفری برائت از  ؞
مشرکین در موسم حج ابراهیمی

تشکلهای مذهبی
مســجدمحوری مبنای چهــار دهه از فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی  ؞

جامعه انقالبی ايران
افزايش تعداد مســاجد کل کشــور از 30000 در ســال 57 به 74229  ؞

مسجد در سال 1397
اســتقبال گسترده جامعه به انجام شــعائر اسالمی و انقالبی با تاسیس و  ؞

تجهیز 7528 حسینیه در سراسر کشور
تاسیس خودجوش بیش از 90 هزار هیات مذهبی بعد از انقالب اسالمی،  ؞

کانونهای جوشان عشق ورزی جوانان به شهدای کربالست.
رشــد و گسترش تعداد هیئات مذهبی از 2700 در سال 57 به 91000  ؞

در سال 1397
امــروز به جای عناصر مبتــذل ذاکران مخلص اهل بیــت از بانفوذترين  ؞

گروه های مرجع اجتماعی است. 
افزايش میزان استقبال جوانان جامعه به مداحی اهل بیت، آمار مداحان  ؞

کشور را به 640322 نفر رسانیده است.
نوع دوســتی مهمترين عامل استقبال بی نظیر مردم کشور از تاسیس و  ؞

راه انداز موسسات خیريه از 1000 موسسه در سال 57 به بیش از 15000 
موسسه در سال 97. 

افزايش آمار موسســات قرض الحسنه در ســال 56 از 462 صندوق به  ؞
1226 صندوق در سال 76
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دعا و مناجات
قبل از انقالب برگزاری دعاهای با جمعیت انبوه تقريبا مرســوم نبود ولی  ؞

امروزه در هزاران نقطه کشور دعاهای ندبه، کمیل، عرفه و توسل با تجمعات 
میلیونی قرائت می شود.

برگزاری دعای کمیل چند ده هزار نفری و دعای عرفه چند صد هزار نفری  ؞
در حرم امام رضا و حضرت معصومه در دنیای اسالم بی نظیر است.

دعــای کمیل مدينه و دعای عرفه عرفات موجب ترويج گرايش به ادعیه  ؞
در مراسم حج و جهان اسالم شده است. 

شــب زنده داری دهها میلیون ايرانی در شــبهای قــدر مديون انقالب  ؞
اسالمی است. 

بعد از انقالب اسالمی شاهد برپايی بزرگترين اجتماع قرآنی جهان در ماه  ؞
مبارک رمضان در ايران هستیم.

اســتقبال چشمگیر مســلمانان ايران و کشورهای همســايه از برگزاری  ؞
مراسم دعای پرفیض عرفه

به برکت انقالب اســالمی مراســم دعای توســل در 563 بقعه متبرکه،  ؞
هزاران مساجد و هیأتهای کشور هفتگی برگزار می شود.

اجتماعات دینی
حکم تعطیل شــده قرآنی نماز جمعه با انقالب اسالمی برپا شد و به همه  ؞

شهرهای کشور تعمیم يافت.
ســنت قرآنی فراموش شــده اعتکاف بعد از پیروزی انقالب اســالمی به  ؞

عبادتی فراگیر و جذاب جوانانه تبديل شد. 
ساالنه 60% دانش آموزان مدارس در نماز جماعت شرکت می کنند. ؞
برگزاری سالیانه ی جشن تکلیف برای 700 هزار دانش آموز در سراسر کشور ؞
برگزاری سنت بزرگ اعتکاف در صدها مسجد کشور با حضور هزاران نفر  ؞

از قشر جوان و تحصیل کرده
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حضور ســالیانه بیش از 800 هزار نفر جهت برگزاری مراسم اعتکاف در  ؞
5506 مسجد کشور 

ارتقای روحیه معنوی و فراهم ســازی زمینه های خودســازی جوانان در  ؞
مراسم معنوی اعتکاف

شعائر انقالبی 
راهپیمايی دهها میلیونی روزه داران روز قدس، ان هم پس از شــب زنده  ؞

داری قدر در چهلمین ســال انقالب اسالمی يک نشان برجسته از نشاط و 
طراوت و روح انقالبی مردم است.

راهپیمايی روز جهانی قدس، آرمان رو به فراموشی فلسطین را زنده کرد  ؞
و روز به روز بر امید تحقق آن افزود. 

جبهه مقاومت ايده تشکیل اسرائیل بزرگ را به يک رويا تبديل کرد.  ؞
حضور 500 رســانه خارجی برای پوشش راهپیمايی روز قدس در ايران  ؞

حکايت از جهانی شدن پیام حضرت امام و افزايش روزافزون تنفر جهانی 
از رژيم صهیونیستی با مشارکت میلیونی مردم در 900 شهر کشور و بیش 

از 85 کشور جهان 
حضــور دهها میلیونی مردم در راهپیمايی 22 مردم در بدترين شــرايط  ؞

سیاسی و بدترين شرايط جوی ريشه در مردمی بودن انقالب اسالمی دارد.
برگزاری جشــن 22 بهمن با حضور بیش از 6 هــزار عکاس، خبرنگار و  ؞

فیلمبردار داخلی و خارجی و 250 خبرنگار خارجی از هفتاد و يک رســانه 
منطقه ای و بین المللی وابسته به 24 کشور جهان.

برگزاری راهپیمايی22 بهمن در بیش از هزار شهرستان،  شهر و بخش و  ؞
همچنین در بیش از 4 هزار روستای کشور

22 بهمن تجلی بخش حماسه حضور میلیونی مردم در بزرگترين جشن  ؞
انقالب اسالمی

حضور حماســی و میلیونی مردم در مراسم 9 دی، سدی محکم در برابر  ؞



بی سفقللوداایااکامیابی اواسااورا ایانقالباسالمی؞377

توطئه های داخلی و خارجی در تمامی مراکز اســتان ها و شهرســتان ها و 
شهرهای سراسر کشور و در بیش از 1200 نقطه کشور 

حضور حضور میلیون ها نفراز دانش آموزان مدارس سراســر کشــور در  ؞
مراسم 13 آبان نماد مقابله با استکبار جهانی

ايستادگی در برابر استکبار جهانی و ايجاد امنیت پايدار و توسعه از برکات  ؞
تشکیل بسیج مستضعفین است.

بسیج مستضعفین محور ترويج و گسترش مولفه های فرهنگ ناب انقالبی  ؞
نظیر: جهاد، ايثار شهادت و... 

31 شــهريور ماه ســالروز دفاع جانانه از میهن اســالمی در برابر تجاوز  ؞
سرزمینی 31 قدرت جهان

احیای فاطمیه
امروزه دهه فاطمیه درانقالب اســالمی با حضــور میلیونی مردم عزادار،  ؞

زمینه ســاز ترويــج فرهنگ فاطمی در کشــور و جهان احیا و گســترش 
يافته است.

مراسم باشکوه ســوگواری ايام فاطمیه در کشــورهای اسالمی و جهان  ؞
)عراق، پاکستان، آذربايجان، تاجیکستان، استرالیا، مراکز اسالمی هامبورگ، 

انگلیس و امام علی استکهلم( برگزار می شود.
شعائر حسینی 

حضور بیــش از 3 میلیون زائر عــزادار در کربال در دهــه اول محرم از  ؞
کشورهای مختلف جهان

برگزاری مراسم عزاداری حسینی در بیش از 100 کشور جهان ؞
انقالب اســالمی زمینه ساز پااليش و گسترش شعائر حسینی در تمامی  ؞

شهرها، روستاها و محالت کشور 
تجمع و عزاداری نمادين بیش از 70 هزار نفر در حسینیه زنجان ؞
افزايش چشمگیر تعداد تکايا و حسینیه ها در ايام عزاداری حسینی  ؞
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برپايی مراســم باشــکوه میلیونی زيارت عاشــورا به صــورت روزانه در  ؞
سراسر کشور

ابتــکار جهانی شــیرخوارگان حســینی، يزيديــان دوران را به چالش  ؞
کشیده است.

برگزاری میلیونی همايش شــیرخوارگان حسینی در بیش از 4000 شهر  ؞
و روستا و 839 بقعه کشور

گردهمايی شیرخوارگان حسینی در 41 کشور جهان ؞
توسعه اماکن زیارتی

به برکت انقالب اسالمی مشارکت مردمی در حفظ و گسترش شعائر اسالمی 
زمینه ساز توسعه ی اماکن مذهبی و زيارتی گرديده است. 

مســاحت حرم امام رضا از 130 هزار متر مربع در سال 57 به بیش از  ؞
يک میلیون متر مربع زير بنا تا سال 97، 

توسعه مسجد جمکران به بیش از 40هزار متر مربع زير بنا تا سال 97( ؞
توسعه حرم حضرت معصومه ؞
توسعه حضرت احمدبن موسی)شاهچراغ( ؞
توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و... ؞

امروزه وجود تعداد 10 هزار بقعه متبرکه مهمترين عامل افزايش و توســعه 
گردشگری مذهبی در کشور شده است.

در حال حاضر میلیونها نفــر از عوايد معنوی، اقتصادی، خدماتی و رفاهی با 
توسعه ی زيرساخت های اماکن مذهبی و زيارتی بهره مند می شوند.
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