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 مقدمه 
ا در  مردم  راني انتخابات  مظهر  عنوان  عامل    ،ي ني د  ي ساالر به 

تع  ل يبديب تحک  کننده نيي و  خنث  يمردم  يهاپشتوانه  ميدر    کننده ينظام، 
افزا   نيو همچن   يمل  تيامن  کنندهنيدشمنان و تضم  داتيتهد   دهنده شيعامل 
 .  ديآيبه شمار م ياسالم ي جمهور  يالمللني ب ي آبرو 

اساس  براساس و    ن يمسئول  يتمام  ، ياسالم  يجمهور  يقانون 
مردم به    ي انتخابات و با رأ  قيور، از طراداره امور کش  ي کارگزاران برا 
مردم در هر    ي رأ   ني . بنابراشونديانتخاب م  ميرمستقيغ   اي  ميصورت مستق

مشارکت مردم( و هم از    زاني )م  تيهم از نظر کم  ران،ياز انتخابات ا  کي
  زان يبا م  ميمردم(، ارتباط مستق  نيمنتخب   ا يمنتخب    ي هايژگي )و  تيفينظر ک
  ي امور و حل مشکالت کشور دارد. هر چند تمام   شبردينظام، پ  ي کارآمد 

  ت يمردم، واجد اهم  ي نظام و اصالت رأ  تيماه  ليبه دل   رانيانتخابات در ا
. با تأمل  باشديمضاعف برخوردار م تياز اهم  1400است؛ لکن انتخابات

م مل  طيشرا   جموعةدر  سطوح  در  تحوالت  ب  ي ا منطقه  ،يو    ، يالمللني و 
 برد.   يمضاعف پ تياهم  ن يا لي به دال توانيم

شرا  1400انتخابات م  يطي در  از    شوديبرگزار  سو   کي که 
 ي به عنوان محور نظام سلطه و دشمن اصل  کايافول قدرت آمر  يهانشانه

اسالم پ  شي ب  ، يانقالب  سو   ش ياز  از  و  شده،  تشد  گريد  ي آشکار    د ي با 
از    يبعض  ليبه دل  ني دشمن و همچن  ي و جنگ اقتصاد   يحداکثر  ي فشارها 
  گر، بيو تخر في تحر  انيروزافزون جر تحرکاتبه همراه  هاتيريسوء مد 

 است.  دهيد بي آس يني نظام د  ي اعتماد مردم به صداقت مسئوالن و کارآمد
زمان با آن،  که هم  ي روشي در پ  ي جمهور  استيانتخابات ر  نيبنابرا

شوراها  همچن  ياسالم  ي انتخابات  و  روستا  و  برخ  ن يشهر  از    يدر 
  يو مجلس شورا   ي )مجلس خبرگان رهبر  ي ا دوره  اني ها، انتخابات محوزه
مياسالم برگزار  غ  کي   گردد؛ي(  و  مغتنم  برا   رقابل ي فرصت    يتکرار، 

نظام و حل    ي کارآمد  شيافزا   ي برا  يان مؤمن انقالبيمردم و خصوصاً جر
 . باشديم ي مشکالت کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد

  ش ي وجه به افزادر دو سال گذشته، با ت  يانقالب اسالم  م يحک  رهبر
مردم،    شتيدر حوزه کسب و کار و مع  ژه يکشور به و   ي مشکالت اقتصاد

حزب  دوحداقل   و  جوان  »دولت  فرمودند:  صراحت  با  عالج    ياللهبار 
را   ي دولت  نيکه، چن  دينمايم  يهيواضح و بد  اريمشکالت کشور است.« بس

 .  نندي در انتخابات برگز وربا حض دي مردم با
دشمنان    به قطع  اسالمطور  تمام  يانقالب  ضد    ي هاانيجر  يو 

تالش خود را به عمل    تيگرا، نهاغرب  يرانقالبي غ  يمعاند و حت  ،ي انقالب
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چن تا  آورد؛  ا  يدولت  ني خواهند  نگ  رانيدر  چنردي شکل  در    ، يطي شرا  ني. 
اسالم  يکسان  يتمام انقالب  گرو  در  دل  به    يکه  متعهد  را  خود  و  داشته 

خم  ضرتح  ي هاآرمان شهدا  )ره(يني امام  نورانگران  ي و  راه  آن    يسنگ 
س  زي عز جمله  از  و  کرده  شه  ي دالشهدايسفر  سپهبد  مقاومت  حاج    ديجبهه 

خلق حماسه    وقفه،يب  يجهاد  با همت و تالش  د يبا  دانند؛يم  يماني قاسم سل
حداکثر   يانتخابات مشارکت  با  نشاط  و  رقم    ي پرشور  را  مردم  آگاهانه  و 
 بزنند. 

بس  خانواده و  سپاه  ا  جي بزرگ  خلق  سرنوشت   نيدر  ساز،  حماسه 
باال  توانديم ا  ييسهم  ضمن  سپاه  باشد.  طبق    نکهيداشته  انتخابات  در 

س  نيدکتر  رو  ياسيرفتار  جناح  يحزب  کرديخود،  نوع    يو  هر  و  نداشته 
مصداق پاسدار   يورود  رسالت  شأن  در  را  انتخابات  نگهبان  يدر  از    يو 
اسالم تبينم  يانقالب  لکن    ، ينيآفررتيبص  ، ي روشنگر   ن،يي داند؛ 

حداکثر  ي برا   يني دآفريام مشارکت  هر    ي خلق  در  آگاهانه  از    کيو 
دانسته، آن را با قوت در دستور    ي از رسالت پاسدار   يانتخابات را، بخش

قرار م در    هي فق  يول  يندگ ينما   ياسياساس معاونت س  ني. بر هم دهديکار 
  يي افزارتيو بص  نيي خود، تب  يسازمان  ي هاتيو مأمور  فيسپاه طبق وظا
 .د ينمايرا همانند انتخابات گذشته دنبال م  1400در انتخابات
»ب   متن  عنوان  با  انتخابات  ستيحاضر  باب  در  به  1400گفتار   »

محتوا  تب  ياسيس  اني هاد  ي برا  ياصل  ي عنوان  امر  و    نيي جهت 
تمام  ه يته  ييافزارتيبص از  است.  تهدست  يشده  ا  هي اندرکاران    ن ي متن 

  فرهاد   ،يقاسم  ي برادران عل  ژهي انتشار، به و  ي برا   آن  ي ساز کتاب و آماده
پر  ، ي مهدو  هللا  مصطفيفتح  سعيد    ،يقربان  يشان،  نادري،  محمدصالح 

تشکر    مانهيصمآقايي  ي و سرکار خانم محبوبه حاجيدي سع  ي مهدقاسمي،  
امي نمايم ره  ني .  که  راهنمانوشتار  و  در    ي برا  ييتوشه  هدفمند  ورود 

برا  انتخابات  هاد  يتمام  ي عرصه  و    د ي ام  باشد؛يم  ي اسيس  انيسخنرانان 
ارائه نقطه    زانياز عز  کي قرار گرفته و هر    ي بردار است مورد بهره با 
اصالح تکم  ينظرات  تول  ي برا  ي ليو  شدن  بهتر  چه    ، يبعد   داتيهر 

 . ندينما ي ار ي را  ياسيمعاونت س
 سپاه  ياسيس معاون
 ي جوان دهللاي



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1400خابات مالحظات انتمختصات و  اول:   فصل
 



 

 
 
 

 1400گفتار اول: شرايط کشور در آستانه انتخابات 
 

ا حال  رانيملت  انتخابات    يدر  در  حضور  آماده  را  خردادماه  خود 
  يها در عرصه  يو خارج  يداخل  ثيکشور از ح  طي که شرا  دکن يم  1400

اقتصاد  يفرهنگ  ،ياسيس موقع  ي و  خط   تيدر  و  گرفته    ي ري حساس  قرار 
  ي کنون  ي ها کشور، با لحاظ شاخص  يکل  تيورد وضعو برآ   ينيبشياست. پ

ناکارآمد  ژهيبه و  يکنون  ي و روندها   هيو حفظ رو دولت،    ي در سه حوزه 
و    کندينم  ميرا ترس  يچندان روشن  ريو تداوم کرونا، تصو   هاميتداوم تحر

نقاط    ييها و بازنما ها و چالششناخت فرصت  ت،يوضع  نيياست با تب   ازين
واقع  پ  دبخش،يام  اتيو  انتخابات  فرصت  بهتر  رو شي از  وجه    ن يبه 
 شود.  ي بردار بهره

انگاه فرصت از  انتخابات  به  است که   تيظرف  ني محور  برخوردار 
انگ  ديام برا  ي ازهيو  حداکثر   ي مضاعف  مشارکت  و  در    ي حضور  مردم 

برا  ا  تيوضع  ر ييتغ  ي انتخابات  البته  آورد.  وجود  به  موضوع    نيرا 
د  توانديم هم  عکس  نامزدها  اشتهکارکرد  اگر  و  واجد    يباشد  انتخابات 

و    ياسي س  ريياز مشکالت و تغ  ييگشاگره  ي کارآمد برا  ميبرنامه معتبر و ت
و تکرار بحث مشارکت   ي ثر نباشند، با چالش حضور حداکثرؤ م  ي اقتصاد 

مجلس   خواه  ازدهميهمانند  م  مي مواجه  خود  که    ينو يدوم  تواند يبود 
اعتما  رينظ  ،ي بعد   ي هاچالش سرما  يمومع  دکاهش  نظام،    ياجتماع  هي و 
دوقطب  شيافزا  و  تشد  هايشکاف  جامعه،  تهد  ديدر  و    ييدزايروند 
هم  کايآمر  سازثباتيب  ي هاي تازکهي ثبات   تيامن  هيعل  مانانشيپو  و 

 را رقم بزند.   راني ا ياسالم ي جمهور 
پا  ي با هوشمند   دي با  يانقالب  يروهاي ن  البته  و   ت يوضع  شي به رصد 

اقدامات   و  برنامهجامعه  پروپاگاندا   يروان  اتيعمل  يهاو    يا رسانه  ي و 
بپردازند.    ي گرا غرب  بيرق ميان  خود  اين  عملدر  با  است    ات يممکن 

تبل  يروان سو  يغاتيو  از  و    يداخل  ي گراغرب  ي اه کانون  ي گسترده 
مس کشور،  از  خارج  با    کشور    ي اقتصاد  ينابسامان  تيول ئضدانقالب 

عموم  يفرافکن اذهان  با    احاله  يانقالب  ي روهاي نبه    جامعه  يدر  و  دهند 
را مانع به    يانقالب  ي روها يبزنند و ن   د يپروژه مذاکره مجدد را کل  ي اغواگر 

تالش نشستن  اندي نما  يبرجام  ي ها ثمر  و  «،يي»مقصرنما   ني .  با    ژهي به 
نه مذاکره« از سو  مي رمستقي و غ  ميحمالت مستق   يبه راهبرد »نه جنگ، 
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 خواهد شد.  ديتشد  غربگرا  اني وابسته به جر  ي هاچهره
 الملليبين  –الف. شرايط سياسي 

انتخابات  ـ  1 آستانه  گفتمان،  1400در  خصمانه  نبرد    ي مواجهه  و 
  ي اسالم  ي جمهور تيجبهه انقالب و مقاومت به محور يها در دو سواراده

جهان  رانيا سلطه  و  ستم  جبهه  سردمدار  يو  همپ  کاي آمر  يبه    مانان يو 
سعود   ستيونيصه مر  اشي و  جدوارد  آنچه    ي د يحله  با  مطابق  است.  شده 
ر  دنيبا منتخب  عنوان  ت  کا يآمر  ديجد  ي جمهور استيبه  دستگاه    ميو 
امن  يپلماسيد کردهگفته  اشيتي و  اعالم  به ظاهر  آنها  اگرچه  به  اند،  که  اند 
  س ي رئ  يو افراط  رانهيگسخت   ي ها وهيبودن ش  سازنهيو هز  يجگينت يب  ليدل

برنامه از  سابق،  و  جمهور  با  ها  مواجهه  در  ترامپ  دونالد  اقدامات 
و    ياسالم  ي جمهور  گرفته  عرصه  لي تمافاصله  به  بازگشت    يها به 

ش  يپلماسيد ب  يمبتن  ي هاوهيو  اجماع  و  حقوق  همکار   ي المللني بر  با    ي و 
سا  هايياروپا سازمان  شانماناني همپ  ريو  و  مجامع  را    يالمللنيب  ي ها در 
  ق ياز طر  ران ياهبرد مهار و کنترل ا همچنان ر   رسدي، اما به نظر مدارند 

در    ي الخصوص اقتصاد   يو عل  ياسيو محاصره س  ي ر اعمال فشار حداکث
  يا منظر، تفاوت عمده  ني قرار داشته باشد. از ا  زين   دنيبا  ميدستور کار ت 
فر بحث  توانمند  زيدر  ا  هاي کردن  علم  جاديو  توسعه  سر  بر  و    يموانع 

عرصه  راني ا  يرساختيز   ي هاشرفتيپ ترامپ    نينو  ي اه در  دولت  با 
  يها وهي و ش  ها کي در نحوه کاربست تاکت  دنينخواهند داشت. البته دولت با

برا فشار  ا  ي اعمال  در    زي تما  ياسالم  رانيمهار  مسئله  نغز  نکته  و  دارد 
اتفاقاً   نجاستيا شکه  مسالمت  وهي،  و  مبتندموکرات  زيآم نرم  انبوه    يها  بر 

امو  در  آنها  گذشته  مداخالت  و  کشورهاتجارب  ا  اي دن  ير  جمله    ران ي از 
هز  ياسالم دولتي کار  شانضرباتو    تر نهيپر  از    خواه يجمهور  ي ها تر 
 است. بوده 

 ي اسيس  ان ي با اطالع از عطش جر  هاييکايآمر  رسدينظر م  به   ـ2
آستانه    –اصالحات   در  کرد  خواهند  تالش  آنها،  با  مذاکره  به  اعتدال 
امر تحر  ييهاشيانتخابات گشا و به    کنند  جاديا   يو مراودات بانک  هاميدر 

  گنال يارسال س  ياجازه خواهند داد در راستا  يهمانند کره جنوب  ييکشورها
را    رانيدالر پول دپو شده ا   ارد ي لياز حدود هفت م  يبخش  تيش وضعيگشا
دال    ي ر يبر تصو  يمبتن  هايرانيا  تيذهن   ريي تغ  يعمل  ي تا بسترها  کنندآزاد  

گره آمر  ييگشابر  با  دموکرات  کايمذاکره  دوره  عمومدر  افکار  در    ي ها 
ا اعالم  راني داخل  مواضع  شود.  ا   ي مبن  دن ي با  ميت   يساخته  تما نيبر    ل يکه 

و برجام برگردند که    سي پار  يي آب و هوا  ماني همچون پ  يدارند به معاهدات
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با خارج کردن آمر ا  کايترامپ  آنها،  کرده است،   ي کشور را منزو  ن ياز 
 دم و مسئوالن را دارد. محاسبات مر  رييتغ ل يپتانس

به    يدادن مسائل داخل  ونديغربگرا با پ   اني است که جر  يدر حال  نيا
م  رون،يب برا  نيي تع  کنديتالش  تازه  و شروط    ي اسالم  ي جمهور   يشرط 
و مضاف بر   يبرگشت به تعهدات برجام  ي را برا  دن يبا  م يت ياز سو  رانيا

از    راني رت اقد  ي ها لفهؤدر خصوص م   ديآن باز کردن باب مذاکرات جد
نفوذ   منطقه  و جمله  موشک  ي ا قدرت  تمام    رديبگ  ده يناد  راني ا  يو  و 

ا  ها تيواقع  شک،  بدون  ندهد.  قرار  مردم  منظر  در    يها دوگانه  جادي را 
قب  سازيقطب از  سازش  –مذاکره    شت،يمع  -تيامن  لي جامعه    -مقابله، 
مقاومت  شيگشا سخت  -و  تنگ  يتداوم  دستور    شتيمع   يو  در  مجددا 

 غرب قرار خواهد گرفت.   همکار  يشبکه داخل ياسي و س ي ا رسانه
و ممانعت از کارگر افتادن    تيوضع  ني رفت از ابرون  ي برا   ،مسلماً 

طرح  ي وها يسنار و  ن   بيفر  ي ها اغواگرانه  ضمن    يانقالب  يروها يتازه، 
  ن يي به تب   نيوحدت و انسجام خود الزم است با زبان نرم و ل  تيحفظ و تقو

تشر   طيشرا ب   يوهاي سنار  حيو  داخل  يرونيدشمنان  همکاران  آنها    يو 
الزامات و شاخص  گر،يد  ي سو   ازبپردازند و   دولت   کيانتخاب    ي ها به 
 باشند. بنديگام دوم انقالب پا  ي سازيعمل  ي برا  ياللهجوان حزب
منطقهيافزاـ  3 قدرت  روزافزون  مياسالم   ي جمهور  ي ا ش  لفه  ؤ، 

انتخابات    ي گريد آستانه  در  که  تقابل    1400است  و  به  أتوجه  است.  مل 
  يها اني شه جريدر برابر دشمن توانسته ر   يستادگيواقع منطق مقاومت و ا

تکف افروز  سازد    ي ر يآتش  مهار  منطقه  در  جمهور را  به    ياسالم  يو  را 
در   يتوانمند ن سطح ازي ر برساند. اياخ  ي هان سطح اقتدار در دههيتريعال

  – ي جب شده تا جبهه عبر امر مون ي ر وجود نداشته است و ايچهار دهه اخ
کنر  ي متعدد   ي ها شکست  يعرب اا تجربه  منطق مقاومت و  لذا    ي ستادگيد. 
ن  ي برا تابلوها و شعارها   ي برا   ييهاز حرفي انتخابات    يگفتن دارد و در 

 ثيرگذار خواهد بود. أ ت ته خواهد شد و در سنگيني سبد آرابرافراش يانتخابات
 شرايط اقتصادي ب. 

اقتصاد د  ي اوضاع  انتخابات  کشور  آستانه  شرا  1400ر  ط  يدر 
  م ي آمده بر اثر تحر  دي اگر چه مشکالت و معضالت پددارد.    قرار  يحساس
تورم  وعيو ش فشار  ا  يکرونا همچنان  اقتصاد    ، وارد خواهد کرد  راني بر 

واکسن    ديکرونا و تول   يماريدر خصوص درمان ب   يدبخشيام  ي اما خبرها 
ا يرا م  د ينو  نيا از  که برون رفت  م  پر  تيوضع  نيدهد  به    توانديخطر 

.  شودخارج  يرکود تورم ط يشرا ني تا از ا کند   ياني اقتصاد کشور کمک شا
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آمر  گريد  ي از سو انتخابات  افتضاح  کاي به خاطر شکست ترامپ در    ي و 
  کمتر شده   داتيتهد   هيسا  ي اد ي که در موضوع کنگره به بار آورد تا حد ز

  گردد. ن است به برجام براعالم کرده ممک   زي ن  دنيبا   ،ني، مضاف بر ااست
  يبر رو  ياست که به احتمال قو ي ا دوارکنندهيام  ي هاعوامل نشانه ن يهمه ا

و صندوق    يراستا بانک جهان  نيخواهد گذاشت و در هم   ياقتصاد اثر مثبت
ن  يالمللنيب آ   زي پول  خصوص  ا  ندهيدر  نوع  راني اقتصاد    ن ي بخوش  يبه 

  1400در سال     ي د اقتصاد هم رش   ي اقتصاد   ي گرها روند و نشانه  هستند.
رو به   ي اقتصاد  طي شرا ،يمنف  رمترقبهياتفاقات غ  ونبدو  د، ندهيرا نشان م
  بهبود است.

  ايبدون برنامه)باال    يگنياما اگر نقد  ،در کنار عوامل مثبت مذکور 
آن  ي برا کسر(مهار  نظارت  ي ،  ضعف  جو  ،يبودجه،  عدم    ييرانت  و 
باشد  تيشفاف داشته  تورم  ، تداوم  منف  الجرم  رشد  تمام    ي اقتصاد  يو  در 

از   يبرخ  که ييوي سنار ني ترنانهيخوشب داد.   هدبازارها خودش را نشان خوا 
کرده عنوان  باکه  است    ني ا  ، انداقتصاددانان  برگردد  دني اگر  برجام    و   به 

ا  ي هاپول شده  بگ  رانيبلوکه  سرعت  نفت  فروش  و  شود  رشد    رد،يآزاد 
 . شدخواهد  پس از برجام دوباره تکرار ايجاد شده

ا  احتمال  يمقطع  ينيبخوش  ن يدر  راهبرد  د يبا  يو  با    يهدف  دشمن 
  يگذار ريث أت  ي زودگذر برا  ي هاکي که تمام تاکت  شود  يو بررس  ليدقت تحل

نماند  جي نتا  ي رو ناگفته  نباشد.  نتا  که  انتخابات  فکرها   ج ي ماحصل    ياتاق 
ب  کايآمر به صراحت  گشاکرده  اني که    يا بر  ي اقتصاد   يمقطع  ي ها شياند 
نگاه و    نيد ا يبا  نيب   نيدولت معتدل از نظر آنهاست. در ا   کي  ي ر يگشکل
انتخابات    کرديرو ا  1400در  اقتصاد  که  شود  منابع،    ي دارا   رانيدنبال 
پتانستيظرف  و  آن مثل    ي امهم توسعه  ي هااست که بخش  ي اديز  ي هاليها 

  ان، يماهر و دانش بن   يانسان  ي رو ي ن  ، ي کشاورز   ، يميپتروش  مان،ي فوالد، س
خود    يلندگآزاد شده و به رشد و با   و...  يانرژ  ،يو مهندس  يفن  ،يپزشک
به   است.  دهيرس ا  نهياستفاده  تکتيظرف  ني از  و  درون  هيها  ساخت    ي بر 

ا م  دي نو  ني قدرت،  ما  به  تکيرا  با  که  ا  هي دهد  متيظرف  ني بر  توان  يها 
 . کرداثر  يو ب يها را خنثمياقتصاد کشور را اداره و تحر

 اجتماعي  –يط فرهنگي شراج. 
فرهنگ باي ن  ياجتماع  –  يدر حوزه  اي ز  به  توجه  ي د  که    کردن نکته 

، فرهنگ جامعه  ي غرب  يان با سبک زندگي راني ا  يخته شدن سبک زندگيآم
است.   کرده  دگرگون  شدت  به  را  تغ ي اامروز  شکليين  قالب  در    ير يگر 

  ب يب و غريعج  يهانامطلوب در سطح جامعه و رواج پوشش  ي هنجارها 
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بخش شهرها  يدر  است  ياز  مشاهده  قابل  سبک  رشد    .کشور  رواج  و 
همراه است که آثار آن را در    ييتبرج و تجمل گرا  يبا نوع  يغرب  يزندگ

زندگ بخش  ي الکچر   ي ها يگسترش  شهرها   يدر  م  ي از  ديکشور  .  د يتوان 
ز همراه است  ين  ياجتماع  ي هاش شکافي ت با افزاين وضعيباالخص آنکه ا
دليي باال و پا  ي هادهک  ي و فاصله درآمد    يها تيريل سوء مد ي ن جامعه به 

 افته است.  ي ش يافزا  ي اقتصاد 
ب گذاشته و    ي خود را به جا   ي آثار اجتماع  ي کاريمعضل اشتغال و 

اجتماع ا  يفاصله  در  ساليرا  افزان  است.  ي ها  داده  مؤيرسنش  به  دن  ثر 
ج از  يبه تدر  ياقشار محروم جامعه موجب شده تا ثقل اعتراضات اجتماع 

به   متوسط  نزدييپا   طبقهطبقه  جامعه  ا ي ن  شود.  وضعيک  در  ين  را  ت 
 . کرئ توان مشاهده يم 1398آبان ماه سال  ي هاياآرامن

حت دولت  عملکرد  سوء  م  يآثار  طبقات  حضور  و  در  ستضعف 
پا  در  جامعه  ها  ي محروم  اين  ي أ ر  ي صندوق  است!  مشاهده  قابل  ن  ي ز 
  ي کيدر انتخابات بودند، در    ي حداکثر  ثابت حضور  ي طبقات که همواره پا

زان  ي بر م  ين معضل مبتنياند. اداشته  ير حضور کم فروغيدو انتخابات اخ
  يي تخت و مناطق روستاي جنوب شهر پا ي أر  ي ها اخذ شده در صندوق يآرا

 ده است. هقابل مشا 
ب چندجانبهز  ين  ي مجاز   ي فضا  ي محابايرشد  که   ي ا موضوع  است 

تبعات سوء آن دامنگ   ن ابزار هر ياز جامعه شده است. ا  يشر بخيآثار و 
ل ضعف  ي دله  جامعه ما فراهم کرده است، اما ب  ي را برا   ييها فرصت  چند

رسانه سواد  سوئي ب  ي ا در  آثار  شاهد  آن  از  سبک  يهست  يش  بر  که  م 
و    70، جوانان و نوجوانان دهه  ي ش از هر قشر ي ها اثرگذاشته و بيزندگ
ه ميليون از افراد جامعه  چنددن روزها  يچار چالش کرده است. ا را د   80

رسان پيام  از  يکي  اجدر  شبکه  اغلب  مت هاي  و  دارند  عضويت  اعي 
اين  ساعت مشغولند.  بدان  دنياي    مشغوليتها  به  دادن  شکل  حال  در 
ني است که چگونگي مواجهه با اين فضاي مجازي را به خوبي بلد  مخاطبا

انفعال اين  انفعال دارند!  آن  و اغلب در برابر  و    نيستند  اثرپذيري مستقيم 
مير يغ تقويت  شدت  به  را  سوژهکند!  مستقيم  نوين،  فراگير  پديده  اي  اين 

نيز به يکي   1400در مباحث مربوط به انتخابات    رودميکه انتظار  است  
 . شودگوها بدل واز محورهاي اصلي گفت

به لطف    يراخ  ي هاز در سالين  يو اسالم  يفرهنگ انقالبمقابل  در  
تالش همه  و    يفرزانه انقالب اسالم   و  ميحکرهبر    يشرانيها و پرهنمون

و   بزرگان  و  بنخبگان  اهل  مکتب  دردمندان  و  تالش  يدلسوزان  ت)ع(، 
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مؤ انقالبجوانان  انقالب  يمن  محافل  هو    يدر  و  ،  ي مذهب  ي هائتيمساجد 
اسالم  ي ها تيموفق  نظام  پ  ي روزافزون  و  توسعه  عرصه    يها شرفتيدر 
در حال مقاومت  و ...    يلالملنيو ب   ي اطقهبزرگ من   ي و دستاوردها   يعلم

فرهنگ تهاجم  برابر  ناب  دشمن    يدر  اسالم  فرهنگ  گسترش  و 
ا)ص(  ي محمد سالي است.  در  روند  احياخ  ي ها ن  با  فرهنگ    يا ير  مجدد 

اهدا  و  شه   ي شهادت  در  يصدها  باالخص  است.  گرفته  قوت  حرم  مدافع  د 
گذشتهي رششهادت    ،کسال  اسالم  يسردار  سلد  قاسم  ،  ي مانيحاج 

در عرصه مقابله با کرونا، آغاز جهاد بزرگ   يمن انقالبؤحضورجوانان م
ن  ي کرونا زده، شهادت مجاهد  ي ط سخت اقتصادي مومنانه در شرا  ي ها کمک

ت و  يبودند که روح انسان  يعوامل  زادهي فخر چون محسن    يل اللهيسب  يف
 اند. ق کردهي و اخالق را بر جامعه تزر ي آزاد 

ب دوياني صدور  گام  اسالمه  انقالب  حکاين  يم  که  آغاز  يز  از  ت 
مسيجد  يدوران در  اسالميد  انقالب  ا   ير  در  شوق  يدارد،  و  شور  جاد 

م جامعه  اؤ جوانان  و  بوده  امي ثر  و  برا يمان  عال  ياب ي دست  ي د  ن  ي تريبه 
 ايجاد کرده است.  ها را براي جوانان گاهيجا

 
 

 1400انتخابات   مختصاتگفتار دوم: 
 

هاي مختص  ساله گذشته با ويژگي  41تاريخ    در طول   يهر انتخابات
انتخابات پيش روي در خردادماه    شدهبه خود برگزار   نيز    1400است. 
ويژگي بر  از  عالوه  است،  انتخابات  تمامي  مختص  که  عمومي  هاي 

تواند اهميت مختصات مختص خود نيز برخوردار است که توجه به آن مي
 . کندو ويژگي هاي آن را آشکار  

جمهوري  انتخاب   .1 رياست  دوره  پايان  رو  پيش  االسالم  تحج ات 
است و وي ديگر نخواهد توانست در اين دوره از انتخابات    يحسن روحان

برابري براي رقابت   که امكان نسبتاً   شود يمله موجب  ئ. اين مسشودنامزد  
حضور  چهره امکان  صورت  در  که  شرايطي  آيد.  فراهم  جديد  هاي 
ارئيس رقابت  صحنه  در  کفه  جمهور  و  شده  خارج  تعادل  از  نتخاباتي، 

 کرد. ترازو به نفع وي تغيير مي
انتخابات آن است که فرد    .2 از  اين دور  قابل توجه ديگر  ويژگي 

مدت   براي  تنها  رقابت،  صحنه  قوه    چهارپيروز  قدرت  کرسي  بر  سال 
مجريه تکيه نخواهد زد، بلکه از اين فرصت نيز برخوردار خواهد بود که  
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ان  رقابت  برتري  در  موقعيت  از  نيز  جمهوري  رياست  آينده  دور  تخاباتي 
اين    چهار برخوردار باشد و به احتمال زياد يک دوره   به  ساله ديگر نيز 

رياست  انتخابات  گذشته  ادوار  در  که  )همانطور  شود  برگزيده  مقام 
 جمهوري در جمهوري اسالمي چنين بوده است( 

است که در    هوري رياست جم  ن انتخاباتي ش رو اولي انتخابات پ  .3
از   ي ه گام دوم انقالب اسالمياني دور بص و پس از   يدهه پنجم انقالب اسالم

  ي ه که به نوعيان يب  ني د. اشويبرگزار م  يرهبر معظم انقالب اسالم  ي سو
مس راه  جمهورينقشه  حرکت  است  ياسالم  ي ر  پنجم  دهه  تواند  مي،  در 

جهتگيري تابلوها و   ثيرخود قرار داده وأ فضاي گفتماني انتخابات را تحت ت
هاي آنها را نيز  شعارها در انتخابات و حتي نامزدهاي انتخاباتي و برنامه

 دهد.  تحت الشعاع خود قرار
به جوانان  ضرورت چرخش نخبگان و    .4 سپردن مديريت کشور 

ام آشکار و  ي است که پ  يه گام دوم انقالب اسالميان يروح ب ،  من انقالبؤم
  . بدون شک بعد از گذشت چهل سال از عمر انتخابات دارد  ي برا   يميمستق

انقالب اسالم و خانه تکانيي، زمانه تغيبرکت  ايفرا رس   ير  ن  يده است و 
چهره حضور  شاهد  تا  شد  خواهد  موجب  صحنه   ي دي جد  ي هاامر    در 

 م. يباش يانتخابات ي ها رقابت
گيري رقابت سياسي متكثر بر حول  آرايش جديد سياسي و شكل  .5

در حال    1400ري است كه در آستانه انتخابات سال  آن، ويژگي مهم ديگ
پيششكل متكثر،  جديد  وضعيت  اين  است.  انتخابات  گيري  مورد  در  بيني 

 آتي را سخت كرده و سناريوهاي متعددي را پيش روي ما قرار داده است.
انتخابات مجلس  .6 در  انقالب  نيروهاي  جبهه  که  ي  پيروزي  ازدهم 

اسفندماه   توا  1398در  داد،  نفع ارخ  به  رقابتين جر ي زن را    يهاان در 
نتاين کرده است. سايسنگ  يانتخابات انتخابات  يه  انتخابات بر  آن    1400ج 

جريان انقالب با روحيه و قدرت و توان بيشتري در  و    کنديم  يني ز سنگين
 اين آوردگاه شرکت خواهند کرد. 

س  1400انتخابات    .7 زمان  ويدر  کرونا  يطره  منحوس  روس 
ن  ي است که چن ياسالم  ي ن انتخابات در جمهور ين اول يهد شد! ا برگزار خوا

خطرناکيواگ   ي ماريب ريردار  سالمت  تهدي أ ،  را  انتخابات  د  يدهندگان 
شرايم شک  بدون  جد ي کند.  خاصيط  تبعات    ي چگونگ  يبرارا    يد، 

حفظ سالمت    ي برگزار  دارد.  همراه  به  جلوگدهندگان رأي انتخابات    ير ي، 
سال حفظ  مشارکت،  کاهش  صاز  و  انتخابات  آرا يمت  از  اخذشده،    ي انت 

مسايترمهم شرائ ن  در  که  است  انتخابات  کرونا ي ل  حاد  پييط  آن  ي،  از  ش 
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 وجود نداشته است.  
ف دولت دوازدهم در حل مشکالت کشور و رفع  يعملکرد ضع  .8
پ آ يموانع  و  مشکالتيادانبشرفت  برا   ي،    1400انتخابات    يبرگزار  ي را 

مهم که  است  آورده  رغبتيترفراهم  کم  آن  برا   ين  در    ي مردم  حضور 
سو از  است.  تکرار  ييانتخابات  عدم  به  جامعه  رو  ميل    ي برگردان  ي و 

عمده روحان  ي ابخش  هواداران  عاملين  ياز  در    يز  را  کشور  که  است 
 ر قرار داده است.يي ط تغيشرا

جنگ  در  شرايط حساس مواجهه نظام اسالمي و استکبار جهاني    .9
اقتصادي عيار  عا تمام  انتخابات    يمل،  که  ادوار    1400است  از  را 
مواجهه با دشمن    يز کرده است. بدون شک چگونگي امانتخابات گذشته مت 
اقتصاد  راهبرد  ي در عرصه  مهار  مهمي تحر  و  ماجرايترم،  که    يين  است 

 رقم خواهد زد.  را  يآت يانتخابات ي هارقابت ييراآصف
ي نيست،  تنها مختص به رياست جمهور   1400انتخابات سال    .10

صندوق پاي  در  مردم  همزمان  بطور  ربلکه  را  أهاي  خود  نمايندگان  ي، 
مي انتخاب  نيز  روستا  و  شهر  شوراهاي  و  شهري  مديريت  کنند.  براي 

شوراها   رقابت  يمحل  يانتخاباتانتخابات  که  از    يانتخابات  ي ها است  آن 
از  ن  يهمچن   .الزامات خاص خود برخوردار است کار متفاوتي  از ساز و 

کشور  ديگ انتخابات  نظارت  نيز  ر  است.  انتخابات  ببرخوردار  اين  ر 
انتخاب ديگر  از  در  متفاوت  و  نشده  گذاشته  نگهبان  شوراي  عهده  بر  ها، 

مجلس، نظارت بر اين  اي متشکل از نمايندگان  هاي اخير کميتهطول سال
ت و  مکانيأانتخابات  است.  داشته  عهده  بر  را  نامزدها  صالحيت  م  سييد 
اين  روب  اجرايي  جدي  نقدهاي  با  همواره  البته  و  هانتخابات  بوده  رو 

اند. کافي است به بخشي کارشناسان مختلفي در اين باره اظهار نظر کرده
خروجي مکانياز  اين  که  داشته  سهايي  اخير  دهه  دو  از  بيش  طول  در  م 

تا مشخص   نيازمند اصالحي جدي   شودباشيم  انتخابات شوراها  که فرآيند 
 است.

  ي اسالم  يدر قانون انتخابات، مجلس شورا   ييهاضعفوجود    .11
تغ  با  تا  داشته  آن  بر  تصوييرا  و  قوانير  ر يجد  يني ب  انتخابات  است يد، 

برگزار    ي جمهور  را  شوراها  اکندو  است  ممکن  تغي. هرچند  به  يي ن  رات 
   نرسد. 1400انتخابات 
. درکنار دو انتخابات کليدي، در برخي از حوزه هاي انتخاباتي  12

دوره  شاهد ميان  انتخابات  مجلس  اي  برگزاري  و  اسالمي  شوراي  مجلس 
چهار صندوق ر وجود  آن  حاصل  بودکه  خواهيم  نيز  ي  أ خبرگان رهبري 
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 ها خواهد بود. براي اولين بار در برخي شعبه
در انتخابات  ن بار است که دغدغه کاهش مشارکت  ياول   ي برا.  13
ازي شود. پياحساس م انتخابات ريا  ش  همواره  از    يکي  ي ست جمهور اين 
ترکي پرشورتر آنکه  ضمن  بود.  کشور  انتخابات  انتخابات  ين  با  آن  ب 

م بر  ني شوراها  آن  مشارکت  بود.  زيزان  ا  افزوده  دلي اما  به  روزها  ل  ي ن 
اقتصاد  فراوان  مشکالت  کارآمد   ي وجود  ضعف  مستقر،    ي و  از  دولت 

توده از  بخشي  است. انگيزه  شده  کاسته  انتخابات  در  شرکت  براي  ها 
هاي داده شده  هاي باال و اميد به وعدهبا انگيزه  1396مردمي که در سال  

دلسرد شده  ي به او دادند، خيلي زود  أميليون ر   25جمهور، بيش از  رئيس
آثار  ن دولت در آمدند!   ادند و خود به صف منتقديو اوضاع را نابسامان د 
که    کردده  مشاه  1398توان در انتخابات اسفندماه  اين کم انگيزگي را مي

با اولين  زير    ربراي  به  انتخابات  در  مردم  مشارکت  درصد    45ميزان 
کروناي شرا  رسيد. ن  ييط  مزيکشور  شرايز  و  شده  بر علت  برا يد  را    يط 

 دشوار کرده است.  يتحقق مشارکت حداکثر
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ي اسالم  نظامگفتار سوم: انتخابات تراز 
 

انتخابات تمامي  به  به عنواننظام اسالمي  تقويت    ها  فرصتي براي 
ي نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات به  دينساالر  ارکان نظام مردم

گردد.  شايسته برگزار  حالت  برگزار ترين  با  واقع  مطلوب   ي به    انتخابات 
 رد. يگ يقوت م  ينيد ي ساالر ات مردمياست که ح ينظام اسالم

  رهبر ست که  هايي اها و شاخصهداراي مولفهالبته  انتخابات شايسته  
عاد آن  بااند تا  تالش کردههاي متمادي  فرزانه انقالب اسالمي در طول سال

اند.  دهيد ورزيکها تأ به تحقق آن شاخص  يرا شرح دهند و در هر انتخابات
مندان نظام اسالمي را  تواند جهت فعاليت دغدغهها ميتوجه به اين شاخص
ها بايد در  ها و برنامهتالش  واقع همه معين سازد. به  نيز  در انتخابات آتي  

انتخابات   ي ها مهمترين شاخصجهت تحقق چنين انتخاباتي صورت گيرد.  
 : است شرح نيبه ا انقالب اسالمي   ترازمطلوب و 

  در انتخاباتمشارکت حداکثري  -1
ترين مالحظه مورد توجه رهبر معظم انقالب اسالمي در  شايد مهم

پاي    «ي مشارکت حداکثر »له  ئمس  ،هاانتخابات و حضور گسترده ملت در 
رصندوق عنوان  أهاي  به  اصل  اين  از  له  معظم  باشد.    راهبرد يک  ي 

مي ياد  چنين  »اساسي  مورد  کنند:  اساسي  راهبرد  عنوان  به  بايد  كه  آنچه 
شركت   بايد  مردم.  اكثري  حد  حضور  از  است  عبارت  باشد،  همه  نظر 

كه   آينده  جمهوري  رياست  انتخابات  در  حماسهشاء للاّ نامردم  جزو  هاي   
اندازي به ايران اسالمي  ملي خواهد شد، شركتي باشد كه دشمن را از دست

   (24/8/1383« ) و ملت سرافراز ايران مأيوس كند.
له  مشارکت گسترده ملت در انتخابات آنقدر بااهميت است که معظم

  بارها   د: »منندار ، با صراحت اعالم ميجيرفت  مردم  بزرگ  اجتماع  در
  هم   اصلح  انتخاب  از  حتّي  انتخابات،   در   مردم   حضور   اصل  كه  امگفته
«  .دارد  اهميت  بسيار  هم  اصلح  انتخاب  اگرچه  است؛  ترمهم
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(17/2/1384 ) 
له به جايگاه مردم  کيد برخاسته از عمق باوري است که معظمأاين ت

داشته  اسالمي  نظام  تعبير    ،در  از  که  نحوي  مردم»به  ساالري  نظام 
کنند. در نگاه ايشان چنين حضور  مت اسالمي ياد ميبراي حکو  «شديني

اي رمز بقا و تداوم انقالب اسالمي است چرا که جمهوري اسالمي  گسترده
بر معظمأر  متکي  است.  گرفته  شکل  ملت  به  اعتماد  و  آستانه  ي  در  له 

نهم   جمهوري  رياست  رضويانتخابات  جامع  صحن  حقيقت    در  اين  به 
مي اشاره  »يكيچنين    رياست   انتخابات  در  آگاهانه  حضور  نكهاي  کنند: 

  در   مشاركت  يك  مردم،  آحاد  سوي   از  هوشمندانه  انتخاب  و  جمهوري 
  اينكه   علت.  است  مردم  آراء  به  متكي  ما  كشور.  است  كشور  سرنوشت
  و   بيست  طول  در  اندنتوانسته  خاك  و  آب  اين  به  ورزانطمع  و  ملت  دشمنان 
  در   مردم  مشاركت  و  دهارا  و  حضور  كنند،  وارد  گزندي   گذشته  سال  شش

  يا   بهمن  دوم  و  بيست   در  شما   هاي پيماييراه.  است  بوده  مختلف  هايصحنه
  گذشته،   هاي سال  گوناگون    هاي انتخابات  در  شما  شركت  و  قدس   روز  در
  بر   عالوه  كشور  سرنوشت  در  مشاركت.  است  كرده  بيمه  را  كشور  اين
  دشمني   كردن  ثيخن  در   دارد،  نقش  كشور   مديريت   تعيين   و   اداره   در  اينكه 

 ( 1/1/1384) «.كندمي ايفا را نقش ترينبزرگ هم دشمنان 
ديدار  در  له  استادان  معظم    و   علم  دانشگاه   در  دانشجويان  و  با 

واقعي    اعتماد به مردم، عقيدهاي مي فرمايند: »، در جمله معترضهصنعت
به  آورند؛ اما حقيقتاً اعتقادي  ها اسم مردم را ميبه مشاركت مردم. بعضي

آورند؛ اما به مردم اعتماد  مشاركت مردم ندارند. بعضي اسم مردم را مي
مشاركت   به  اعتقاد  و  مردم  به  اعتماد  بر  اسالمي  جمهوري  بناي  ندارند. 

است. به    مردم  اعتقاد  و  مردم  به  اعتماد  بر  اسالمي  جمهوري  بناي 
 ( 1387 /24/9« )مشاركت مردم است.

انتخاب  انقالبمعظم    رهبر از  قبل  با  در  جمهوري  رياست  دهم  ات 
براي   اسالمي  انقالب  دشمنان  عيار  تمام  و  مستمر  تالش  از  صراحت 

روح کردن آن سخن به ميان  ممانعت از برگزاري انتخابات و سرد و بي
مي کردستان  به  سفر  در  و  درجهفرمايند:  آورده  هدف  »در  شان  اول، 

اي سعي كردند  تعطيل شدن انتخابات است كه انتخابات نباشد. در يك دوره
ها متوقف كنند.  انتخابات مجلس شوراي اسالمي را به انواع و اقسام حيله

اراده و  نخواست  متعال  اين    خداي  از  نتوانستند.  نگذاشت؛  مؤمن  مردان 
شان اين  بعد، هدف  كلي تعطيل كنند. در درجهه  مأيوسند كه انتخابات را ب

مي بشود.  برگزار  سرد  و  سبك  انتخابات  كه  ايران  خاست  ملت  واهند 
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 ( 22/2/1388)  حضور فعالي در انتخابات نداشته باشد.«
راهبردي  معظم را  انتخابات  در  مردم  حداکثري  مشارکت  اصل  له 

  هايخطبه  داند و به عنوان نمونه دربراي خنثي سازي سناريوي دشمن مي
دشمن    جمعه  نماز  سناريوي  با  مقابله  ضرورت  در  صراحت  با  تهران 
»مي ميفرمايند:  اصرار  و  هزينه  قدر  اين  دشمن  انتخابات  چرا  كه  كند 

خلوت را  جمهوري  مذبوحانه  رياست  تالش  اين  از  آيا  نبايد    كند؟  دشمن، 
انتخابات، مشت محكمي به    هاي رأي و فهميد كه حضور در سر  صندوق

هاست؟ آيا از اين ترفند محكوم به شكست، نبايد فهميد كه دشمن از  دهان آن
ص در  مردم  و  حضور  روشن  بسيار  راه  خود،  اين  است؟  ناراضي  حنه 

 ( 14/3/1372« )اي است.كنندهتعيين
  بايد  شما  ايشان از دانشجويان بسيجي چنين مطالبه دارند که: »تالش

  حداكثري  كلمه  حقيقي  معناي   به  را  مشاركت  كه  باشد  اين
مي3/1384/ 5«).كنيد اعالم  عاليقدر  مرجع  يک  مقام  در  و  که  (  دارند 
  مند عالقه  اسالم  به  كه  هر  است،  مندعالقه  نظام  اين   استحكام  به  كسي  هر»

 واجب  شرعاً   و  عقالً   او  براي   است،  مندعالقه  ايران  ملت  به  كه  هر  است،
 ( 14/3/1388.«) كند شركت انتخابات اين در كه است

 آرامش در انتخابات  -2
دغد از  يکي  انتخابات  آرامش  تمامي  غهحفظ  در  مهم رهبري  هايي 

کيد  أ ت بوده است که همواره با رهنمودهاي خود نسبت به حفظ آن تانتخابا
اند. از منظر ايشان انتخابات همواره بايد مظهر وحدت و انسجام ملي  داشته

باشد و الزمه و نشانه آن وجود آرامش درانتخابات است. تشنج، درگيري  
فرصت  تبديل  از  که  است  اقداماتي  انتخاباتي،  فضاي  سازي  ناامن  و 

باتي به تهديدي براي انسجام و امنيت ملي کشور حکايت دارد. اقدامي  انتخا
ريزي شده در بيرون از مرزها  که معموال با تحرکات و سناريوهاي طرح

جناح تدبير  سوء  و  غفلت  و  دشمن  داخلي  ايادي  حمايت  سياسي  و  هاي 
در آستانه انتخابات مجلس    آيد.وجود ميهداخلي و گاه هواداران نامزدها ب

انتخابات چنين  م از وجود دستشش در  و تشنج  ايجاد اختالف  براي  هايي 
  انتخابات،   آستانه  در  كه  است  كار  در  هاييدست  گويند: »احتماالً سخن مي

  وجود به  هم  عملي  تشنّج  نتواند  اگر  كند؛  متشنّج  محيط  را  كشور  محيط
  اين .  كند  مصنوعي  سازي بحران  و  ذهني  و  فكري   تشنّج  محيط  آورد،
  هايدست  نيستند؛  هاخودي   هاي دست  نيستند؛  خدومي  هاي دست  ،هادست
« .هست  بحمدللاّ   و  باشد  هشيار  بايد  ايران  ملت.  خائنند  هاي دست  و  بيگانه

(18/10/1378 ) 
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ت بعد  مدتي  ميأو  »انتخاباتکيد    با   و  آرام  فضاي   در   بايد  ورزند: 
 بديهي .  باشد  نفرت  فضاي   و  درگيري   و  تشنّج  از  دور  و  گيرد  انجام  صفا
  مختلفي   ساليق  و   عقايد  و   آراء  با   گوناگوني  نامزدهاي   جا  همه  در   كه  است
  انتخاب   تدبّر   با  و   شناسايي   با   شاءللاّ ان  و   كنندمي  نگاه  هم  مردم  و  هستند
  « . گيرد  انجام   آرام   فضاي   در   بايد  كار   اين.  داد   خواهند   رأي   و  كنند مي
(26/11/1378 ) 

 سالمت انتخابات -3
له سالمت  ئ ي مهم رهبر معظم انقالب اسالمي مسها يکي از دغدغه

ايشان   نگاه  در  است.  ملرأانتخابات  اختيار  ي  در  که  است  امانتي  ت 
حفظ و سالمت   ن امر قرار دارد و ايشان موظفند با تمام توان درمسئوال 

حين  هم  و  انتخابات  از  پيش  مرحله  به  هم  انتخابات  سالمت  بکوشند.  آن 
ام فرآيند انتخابات از  م ات توجه دارد. به واقع تانتخابات و هم پس از انتخاب

جناحً  سياسي  فعاليت  آغاز  انتخابات  زمان  نهايي  نتايج  تائيد  و  اعالم  تا  ها 
 بايد موردتوجه قرار گيرد. 

ستاد  تنها  نيز  انتخابات  سالمت  حفظ  مسئول  له  معظم  نگاه    در 
ن نگهبان  شوراي  و  کشور  جناحستن يانتخابات  همه  بلکه  سياد،  سي،  هاي 

رسانه انتخاباتي،  تودهنامزدهاي  و  هواداران  رها،  در أ هاي  دهنده  اين    ي 
سال   در  نمونه  عنوان  به  داشت.  خواهند  نقش  معظم    رهبر  1385ميان 

در با    جمهوري   نظام  كارگزاران  و  مسئوالن  ديدار  انقالب  اسالمي 
و مي آورده  ميان  به  انتخابات سخن  اهميت سالمت  از  فرمايند:  صراحت 

  به   كشور  مسئوالن  خوشبختانه  كه  است،  مهم  هاانتخابات  اين  سالمت  »اوالً 
  آراي  از  بايد.  هست  هم  حاال  و  ايمكرده  تأكيد  هميشه  هم  ما  دارند،  توجه  اين

  حفظ   اهميت،   لحاظ  از  اندازه  همين   در.  بشود  صيانت  كامل   طور   به   مردم 
  كه   حاال  همين  مثل  -است  انتخابات  شروع  از  قبل  انتخابات،  فضاي   سالمت

  تا   و  است  شده  فراهم   انتخابات  مقدمات  و   شده   شروع   هانويسينام  تدريج به
.  كنيد  حفظ  را   فضا  سالمت  بايستي  كه  -نمانده  زيادي   زمان   انتخابات،   زمان
  و   كردن  اهانت  كردن،  تخريب  كنند؛مي  خراب  را   انتخابات  فضاي   بعضي
  سالمت   اقتضاي   برخالف  همه  گوناگون،  هاي شخصيت  كردن  ُخرد
  به   كه  كساني  هم   تلويزيون،  و  راديو   هم   مطبوعات،  هم.  است  اباتانتخ

  و   هارايانه  -هستند  مجهز  ديگري   جمعي  ارتباط  گوناگون  ابزارهاي 
  مثل   دارند؛  گفتن  سخن  براي   منبري   يك  كه  كساني  هم  -اي رايانه  هاي شيوه

  باشند   داشته   توجه  همه   اسالمي؛  شوراي  مجلس  نمايندگان  و   جمعه   خطباي
  به   كه  كسي  آن  از  شما.  «كندمي  خراب  را  انتخابات  فضاي   تخريب،»  كه
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  رقيب   كه  كسي  آن   به   اما   ندارد؛  مانعي  هيچ   كنيد؛  دفاع   منديد، عالقه  او
  و   زدنها  حرف  اين   و  تخريب  اين.  نكنيد  تخريب  نكنيد؛  حمله  مطلقا  اوست،
  خاطر   به  است؛  جايز  نه  و  مستمعان،  براي   دارد  حجيت  نه  كردنها،  اهانت
  و  انتخابات خود    سالمت حفظ يمسئله بنابراين.  كندمي خراب را  فضا  اينكه
 (1385/ 7/ 18«).است مهم خيلي انتخابات، فضاي  سالمت حفظ

در طول سالمتأ انتخابات  ياخ  يهاسفانه    ي بخش  ي از سو ر سالمت 
نتوانسته  ياسيس  ي ها اني از جر پ کشور که  مورد  ياند  باشند،  انتخابات  روز 
شد و در    آغاز  1384ن خط از انتخابات سال  ي. اد قرار گرفته استيترد
ستاد انتخابات    ي از سو کودتاي مخملين    ويدخوردن سناري با کل  1388سال  

که    موسوي و کروبي به اوج خود رسيد. اين در حالي است که اين مدعيان
و کشاندند  آشوب  به  را  م   هيچ  انتخابات  نشدند  حاضر  را  گاه  قانوني  سير 

در پيش گيرند. اين روند حکايت    « ب در انتخاباتتقلبراي اثبات ادعاي »
از آن داشت که اين ادعا دروغي بيش نبوده و تنها با هدف فريب هواداران  

 و کشاندن آنها به کف خيابان طراحي شده بود. 
 گرايي در انتخابات قانون -4

انتخابات   برگزاري  ارکان  از  اسالمي  ترازيکي    ، انقالب 
ضقانون به  پايبندي  و  قانونگرايي  اين  است.  قانوني  از  گراوابط  نيز  يي 

فعاال همه  که  است  و  اصولي  ناظران  و  مجريان  از  انتخابات  صحنه  ن 
مس اين  باشند.  پايبند  بدان  بايد  کنندگان  انتخاب  و  هواداران  تا  له  ئنامزدها 

آستانه   در  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  توسط  مختلف  زبان  به  بارها 
به   است.  شده  گوشزد  انتخابات  انتخابات  آستانه  در  ايشان  نمونه  عنوان 

ام، االن هم  من به مجريان انتخابات توصيه كردهفرمايند: »مجلس هشتم مي
مي بتوصيه  بايد  قانون  ه  كنم:  مرز،  و  حد  كنند.  رعايت  را  قانون  شدت 

است. همه بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم الزامات قانوني بشوند.  
و  حق  فاصل  حد  مسئو  قانون  و  ملت  و مشي  در حركت  است  .  لينباطل 

 (19/11/1386«). قانون را نبايد دور زد. اين بايد رعايت بشود
اعمعظم تأله  هرگونه  از  را  نگهبان  شوراي  از  ضاي  ثيرپذيري 

  طور د: »هماننفرماي ها برحذر داشته و خطاب به ايشان ميساليق و مذاق
  باشد  معيار  و مالك موازين   و  ونقان بايد نظارت امر در ايم،گفته هميشه كه
  طور اين  و  نرويد   شخصي  مذاق  دنبال  مطلقاً .  شخصي  ساليق   و  مذاقها  نه  و

  مجلس   در   فرد   اين   اگر  كه  دهد  تشخيص  خودش  انسان  وقت  يك  كه  نباشد
  مجلس   براي  باشد،  شخص   اين  اگر  است؛  خسارتي  مجلس   براي   نباشد، 
.  شود   اعمال  مذاق  اين  ات،مقّرر  و  موازين  برخالف  گاهآن  دارد؛  اي فايده
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  اگر . باشيد جوابگو او بندگان   و متعال  خداي پيش بتوانيد  كه  كنيد   كاري   بايد
:  بگوييد  شما  كرديد،  رد  را  شخص  اين  مناسبت  چه  به  كه  شد  سؤال  شما  از

 گفت،   چنين  مقّررات.  كنم  عمل  مقّررات  طبق  بودم  ملزم  من!  پروردگارا
 را   شخص  اين  من   گفت،  چنين  اتمقّرر  يا  كردم؛  رد  را  شخص  اين  هم  من
  من   فهميدم،   گونهاين  من   دادم،   تشخيص  گونهاين  من  كه اين  اما  كردم؛   تأييد 
.  نيست  قبول  قابل  اينها  دانستم؛  مفيد  را  آدم  اين  من  دانستم،  مضر  را  آدم  اين
  موازين   طبق  بايد.  خدا  بندگان  نه  كرد،  خواهد  قبول  متعال  خداي   نه  را  اينها
  مقّررات   اعمال  از  مانع  نبايد   اي مالحظه  گونه هيچ.  دكني   عمل   مقّررات  و

 ( 14/11/1374«).شود
 رقابتي بودن انتخابات  -5

شاخص از  بودن  يکي  رقابتي  اسالمي  نظام  شايسته  انتخابات  هاي 
نامزدهايي   تعدد  و  تکثر  با  که  معنا  بدين  بودن  رقابتي  است.  انتخابات 

ان وجود داشته باشد. اين  دهندگ ي أ انتخاباتي حق انتخابات و گزينش براي ر
آن   شدن  ثر در جدي شدن انتخابات و پرشور ؤله خود يکي از عوامل مئمس

انتخابات خواهد   خواهد بود که موجب افزايش اشتياق شرکت کنندگان در 
 شد.

له اهميت رقابتي بودن را  ئتوجه رهبر معظم انقالب اسالمي به مس
ز انتخابات رياست جمهوري  له که بعد اتوان در اين بخش از پيام معظممي

فرموده صادر  مشاهده    ، اندهفتم  خوبي  »...کردبه    نامزدهاي  ساير  از  : 
  اين   ميدان  در  خود   حضور  و   آمادگي  با  كه  جمهوري   رياست  محترم
  انگيزه   و  انتخاباتي  رقابت  ايجاد  به  را  كمك  ترينبزرگ  الهي،  آزمايش
  افكار  حضور  بدون شكبي.  كنممي تشكر صميمانه كردند،  مردم  به بخشيدن

  اين   جمهوري،  رياست  نامزدي   صحنه  در  متنوع  هاي منش  و  هاسليقه  و
  به   ايران  ملت  براي   افتخار  اين  و  گشتنمي  پديدار  ملي  حضور  عظيم  موج
 ( 3/3/1376« ).رسيدنمي ثبت

شود که معظم له يکي مبتني بر اظهارات فوق به خوبي آشکار مي
انتخاب  شدن  برگزار  باشکوه  بودن  از شروط  رقابتي  و  تکثر  را وجود  ات 

»آن انتخابات مي دارند:  درخواست  ايشان  که  است  باور  همين  با  و    دانند 
  ميدان   به  بايد  دارند،  قبول  را  امام  و  اساسي  قانون  اسالم،  نظام،  كه  كساني
  و   لجوجانه   رقابت   نه  و   سالم  رقابت  منتها  بيايند؛   رقابت

   (1382/ 18/10«).عنادآميز
تواند مثبت و منفي بودن آن را  ن رقابت است که ميالبته هدف از اي

  قبضه   براي  اسالم  کيدات معظم له »درأ مشخص کند، چرا که مبتني بر ت
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  ايعده  كه   گويم مي  جهت   آن  از  را   اين .  ندارد  وجود  رقابتي  قدرت،   كردن
  بنابراين .  مشغولند  رقابت  به  و  كنندمي  تالش  سياسي  قدرت  كسب  براي   تنها

  مردم   به  رسانيخدمت  در  رقابت  مقبول،  و  وعمشر   صحيح،  رقابت
 ( 1/1/1382«).است

  ي دشمنان انقالب اسالم  ي از خطوط اصل ي کيفراموش کرد که نبايد 
ا  ي صور   ي القا  انتخابات در  با هدف فشار به شورا يبودن    يران است که 

س مشارکت  کاهش  و  م  ياسي نگهبان  که  شود.  يدنبال  است  حالي  در  اين 
ج در  انتخابات  گرايشهمواره  حضور  با  اسالمي  مختلف  مهوري  هاي 

 شده است. برگزار
 فراگير بودن انتخابات  -6

م  از  ديگر  تراز  لفهؤيکي  انتخابات  به  رسيدن  در  موثر  هاي 
و   استعدادها  همه  حضور  براي  بستري  آوردن  فراهم  اسالمي،  جمهوري 

آرمانگرايش و  اساسي  قانون  به  که  است  و  هايي  داشته  اعتقاد  ملت  هاي 
به  برا حقيقي  و  شايسته  انتخابات  واقع  به  دارند.  برنامه  کشور  اداره  ي 

نامزدها تعدد  تعدد  صرف  اين  الزمه  بلکه  شد،  نخواهد  و    ،حاصل  تکثر 
هاي مختلف  که امکان انتخاب  ها خواهد بود ها و گرايشتنوع افراد و سليقه

 را براي مردم فراهم خواهد آورد.  
مديريت کشور و فراهم آوردن  کارگيري همه نيروها در  هب   دغدغه

حضور آنها در رقابت انتخاباتي و به نوعي برگزاري انتخاباتي فراگير با  
گرايش همه  را  حضور  قانون  در  شده  شناخته  رسميت  به  سياسي  هاي 

اعضاي مي به  اسالمي  انقالب  فرزانه  حکيم  توصيه  اين  در   ت ئهي   توان 
  اسالمي   راي شو  مجلس  دوره  چهارمين  انتخابات  بر   نظارت  مركزي 
»هرچه  کرد  مشاهده  فرمودند:  له  معظم    هايجناح  و  جهات  از  افراد  که 
  براي  است؛  بهتر  نظام  براي   اين  كنند،  شركت  انتخابات  در  بيشتر  مختلف
  وسيله   و   امكان  اين  كه  كنيم  كاري   بايد  ما .  است  بهتر  هم  نگهبان  شوراي
  جريان،   يك  كه  باشد   طوري   نبايد.  بشود  فراهم  بيشتر  اشخاص    ورود  براي 
  بايد   نيست؛  وارد  انتخابات  اين  در  كه  بكند  احساس  خاص،  شهر  يك  در  ولو

  مورد   فرد  آن  توانندمي  كه  كنند  احساس  همه  جا  همه  در  كه  باشد  طوري 
  و   نگهبان   شوراي  يعني  بكنند؛  انتخاب  آزادانه   واقعاً   را  خودشان  نظر 

  عمومي   تماداع  آينه  و  مظهر  بايد  دهد،مي  انجام  مقطع  اين  در  كه  حركتي
).باشد انتخابات   ( 4/12/1370«  در  ايشان  که  بود  اساس  همين  بر  و 

رياست جمهوري نهم بعد از اينکه شوراي نگهبان آقايان مصطفي معين و  
کرد صالحيت  رد  را  مهرعليزاده  نامه  ،محسن  نگارش  شوراي  با  به  اي 
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 له را صادر فرمودند. ئنگهبان دستور تجديد نظر در اين مس
تکثر و تنوع بايد داراي چارچوبي باشد که از منظر رهبر    البته اين

اسالمي   انقالب  اسالمي،» معظم  نظام  به    و   اساسي  قانون  اسالم،  اعتقاد 
شروط الزم براي آن است. به واقع اين دايره فراگيري   حضرت امام)ره(« 

هاي سياسي را در بر مي گيرد كه در نظر و عمل  ها و گروهتنها جريان
را به انقالب اسالمي و قانون اساسي و منافع ملي ثابت كرده    پايبندي خود

بر آن  تشخيص  وظيفه  اساسي  قانون  در  كه  نگهبان    باشند  شوراي  عهده 
را    ي و غيرخود   يهاي سياسي كه مرزهاي خودگذاشته شده است. جريان

با   را  واحدي  اردوگاه  اسالمي  نظام  به  زدن  ضربه  براي  و  نورديده  در 
ند و كساني كه براي پيشبرد اهداف  ا تشكيل داده  وقت(ضدانقالب )هرچند م

اند،  خود از تحصن و خانه نشيني براي فشار بر نظام اسالمي بهره برده
سياسي   رفتار  مقابل  در  خود  نيروهاي  فراخ  دايره  به  بازگشت  براي  بايد 

 خود به ملت و نظام اسالمي پاسخگو باشند. 
 بودن انتخابات  ياخالق -7

توجه به    انقالبمعظم    رهبرکيد  أهاي مورد ت صيکي ديگر از شاخ
هاي انتخاباتي است که تحقق آن در گرو رعايت اخالق در  سالمت رقابت
رقابت پرهيزميدان  قبيل  از  مسائلي  به  توجه    و   تهمت  دروغ،  از  هاست. 

  غيرشرعي،   کردهاي هزينه  اسراف،  مشکالت،  بزرگنمايي  تخريب،  افترا،
هايي است اي از دغدغهنمونه  ...و    ي رأ   دخري  غيرواقعي،  هاي وعده  دادن

مي آن  به  توجه  در  که  اصول  اين  باشد.  انتخابات  سالمت  متضمن  تواند 
گوها و  وسطوح مختلف رقابت انتخاباتي همچون تبليغات، مناظرات و گفت

رسانهمصاحبه با  يادداشتها  مختلف،  تحليلهاي  و  مطبوعات  ها  هاي 
چنين رقابت نزد طرفداران و هواداران  هاي سياسي و هموابسته به جريان

 بايد مورد توجه قرار گيرد. 
مي   هشتم  مجلس  انتخابات  برگزاري  از  قبل  انقالب  معظم  رهبر 

انتخاباتفرمايند: »  همين  بگو  در  بد  هم  به  بكنيم،  بد عمل  هم  ياگر  با  يم، 
ورزي كنيم، به يكديگر تهمت بزنيم، برخالف قوانين و مقررات رفتار  كينه

باشد؛ دست خود ماست؛   تواند وسيلهميكنيم،   انحطاط  سقوط و ضعف و 
 ( 1386/ 21/7« )امتحان الهي است.

انتخابات را از تخررهبري همه فعاال کيد  أب رقبا منع کرده و ت ين 
نامزد    ياهانت نکنند؛ خب، جنابعال  گريکديبه    يانتخابات  ي نامزدها دارند: »

خوب،    اريبس  د؛يهست  يا جستهآدم بر  د،ي هست  يکه آدم صالح  د يمعتقد  د، يهست
م هرچه  خودتان  رق  ديبکن  ديکن   فيتعر  دي خواهياز  به  اهانت    تانبياّما 
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رق  د،ينکن نزن   تانبيبه  رق  د،يتهمت  نکن  بتيغ  تانبياز  و    د؛يهم  تهمت 
که   د يبده ينسبت  يعني  بتيندارد، ]اّما[ غ تيکه واقع  د يبده ينسبت يعني  ترااف

 ( 30/10/1394« ).د يکنب دي هم نبا بتيدارد؛ غ  تيواقع 
تمعظم با  جمهوري  رياست  دهم  انتخابات  در  بر  أ له  بيشتري  کيدات 

و    کردندکيد  أنامزدهاي انتخاباتي ت  ي از سوله رعايت اخالق و قانون  ئمس
نامزدهاي محترم توجه داشته باشند: اذهان عمومي را تخريب  فرمودند: »  

اذهان مردم    ب كنندهنكنند. اين همه نسبت خالف دادن به اين و آن، تخري
همچنين    (1388/ 22/2« )است؛ واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم هست.

هر كدام از نامزدهاي محترم هم  فرمايند: »خطاب به هواداران نامزدها مي
بعضي  فدارانيطر خيلي  دارند.  هستند،  هم  متعصب  طرفداران  اين  از  ها 

خوب، عالقه خيلي  خودشان.  نامزد  آن  به  سرسختند  حرفي    مند  باشند، 
ها به اصطكاك  مندي نيست؛ اما مواظب باشيد، مراقب باشيد كه اين عالقه

 ( 14/3/1388«)نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد.
 بات انتخاگزيني در اصلح -8

شاخص از  انتخابات  يکي  انقالب  هاي  که تراز  است  آن  اسالمي 
ن بر مسند  فرآيند انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحا

نظام اسالمي است که در   ي له رمز تعالي و ارتقائقدرت تکيه زنند. اين مس
  کيد شده است. رهبر معظم انقالب در هاي ديني نيز فراوان بر آن تأهآموز 

اند. ايشان با  کيد داشتهأتمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب اصلح ت
  چون   باشند؛  اصلح  ناختش  فكر  به  بايد  »مردم  د كهدارنصراحت اعالم مي

 ( 11/2/1380«).نيست كوچكي امر
راي مردم در اين انتخابات  آنچه كه برهبر معظم انقالب معتقدند: » 

همه انتخاباتگزينش  و  و  ملي  سطح  هاي  كه  است  اين  است،  مهم  ها 
اگر   است.  مسئله  اساس  اين  كند؛  پيدا  ارتقا  روز  به  روز  نظام  كارآمدي 

رئيس دنبال  ي مردم  نمايندهجمهور  دنبال  مي  ا  ديگر  مجلس  دنبال  يا  گردند 
خواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند، در پي آن هستند  كساني هستند كه مي

آنها بتوانند سطح    هاي كارآمدي را بر اريكهكه انسان تا  مسئوليت بنشانند 
معنوي مردم را حل   و مشكالت مادي و  بدهند  افزايش  را  كارآمدي نظام 

ها و احزاب و عناصر سياسي هم  خواست مردم است. حاال گروه  كنند؛ اين
نقطه آن نقطههركدام  /  24«)نظرات براي خودشان است.نظرهايي دارند؛ 

 يابد. كيد بر انتخاب اصلح معنا ميأ لذاست كه توجه و ت (1383 /8
به مردم واگذار  البته اين امر در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي  

له به اين وظيفه خطير مردم در  ن و نخبگان! معظموال شده است نه به مسئ
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  صالحيتش   هركس  ديني چنين چنين اشاره دارند: »البته  ي ساالرنظام مردم
  و   گشت  هاصالح  بين   در  بايد   اما  است؛  صالح  شود،   تأييد   قانوني   مراكز   در

  « .است  مردم  شما   هنر  اين،.  كرد  انتخاب  را  او  و  پيدا  را  ترصالح
(17/2/1384 ) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقق مشارکت حداکثري ي راهکارها: چهارمگفتار 
 

مس  همانطور مهمترين  شد  اشاره  براي  ئكه  انتخابات  تمامي  در  له 
گسترده حضور  براي  تالش  اسالمي  توده  نظام  حداكثري  در  و  ملت  هاي 

هاي نظام اسالمي براي  كه همه توان و ظرفيتاست  ي  أهاي ر پاي صندوق
گرف  كار  به  بايد  آن  دستگاهتحقق  همه  زمينه  اين  در  شود.  نهادها،  ته  ها، 

شخصيتمسئوال  و  من  ابزارهاي  و  ميدان  ؤها  وارد  توان  همه  با  بايد  ثر 
شود.  بيش از پيش احساس مي  1400اين موضوع در انتخابات سال  .شوند

  شد. پيش از اين نگراني نسبت به کاهش مشارکت تا اين اندازه احساس نمي
كه موانع و عوامل   شودمشخص براي اين امر بايد  ريزي اما قبل از برنامه

مشارکت  ؤم واقع  به  چيست؟  سياسي  مشاركت  افزايش  و  كاهش  در  ثر 
تواند دچار افزايش  سياسي مفهومي تشکيکي است که در هر اجتماعي مي

و کاهش شود. در اين ميان عواملي هستند که موجب ترغيب ملت به سوي  
هاي ملت براي حضور  از انگيزه  مشارکت سياسي شده و برعکس عواملي

 کاهند. هاي مشارکت ميدر عرصه
 و دالئل آنان  ن در انتخاباتابيطيف بندي غا الف. 

نظر مي تأبه  براي  سياسي  رسد »تالش  سرنوشت  بر   –ثيرگذاري 
ب  «اجتماعي طبيعي  امروز  انسان  ميه  براي  اما  رسدنظر  وجود .  به    با 

جامعه شاهد آن هستيم كه بخش    له، باز هم درئظاهر طبيعي بودن اين مس
ترجيح مي مشاركت،  حق  از صاحبان  توجهي  حقوق  قابل  اين  از  تا  دهند 

حداقلي در  و  نجسته  بهره  پاي  خود  در  حضور  كه  مشاركت  سطح  ترين 
. براي شناخت اين موانع بد نيست تا  نکنند، شركت  استي  هاي رأ صندوق

ت به پاي صندوق  که »چرا يک شهروند در روز انتخابا  پرسشبراي اين  
 شود؟« پاسخي درخور بيابيم.  راي حاضر نمي

نداشتن    -1 پاي جامعه؛  افراد در  اولين سطح از علل عدم حضور 
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آموزش امروز  هرچند  است.  انتخابات  اهميت  به  نسبت  الزم  هاي  آگاهي 
تمامي  عمومي و اطالع رساني رسانه آگاهي و دانش را در  هاي فراگير، 

ساخت منتشر  جامعه  در  وسعت  كه  افرادي  هستند  همچنان  وليكن  است،  ه 
ي، به ندانستن اهميت  أ در پاي صندوق ر  افتنين  با چرايي حضور  همواجه

 كنند. اين امر اشاره مي
هرچند    -2 كه  هستند  افرادي  دوم  در    اهميت  ازسطح  حضور 

رأ  ولي  آگاهند،  مانتخابات  را  خود  نميؤي و حضور  كه  ثر  كساني  دانند. 
نيامدن و  آمدن  نميبين  فرقي  ر شان  و  تأبينند  صاحب  را  خود  ثير  أي 

 دانند.  نمي
ند، كساني كنبخش ديگري از كساني كه در انتخابات شركت نمي -3

ل ديگر زندگي غرق هستند كه مشاركت سياسي و  هستند كه آنقدر در مسائ 
له نخواهد بود. به عنوان نمونه از  ئشركت در انتخابات براي آنها ديگر مس

هنو كه  در  فردي  غرق  و  كرده  رفع  را  خود  اوليه  نيازهاي  نتوانسته  ز 
توان انتظار داشت كه به  كمتر مي  محروميت و تالش براي رفع آن است،

 نيازها و حقوق ثانويه خود همچون مشاركت سياسي بينديشد.
مشاركت  -4 عدم  از  بخشي  ميها  علت  را  محدود(  توان  )هرچند 

ها بايد  ر محاسبات ميزان مشاركتدانست كه آن را نيز د   «موانع فيزيكي»
كرد. مختلف    توجه  داليل  به  هويت  كارت  و  شناسنامه  نداشتن  همراه  به 

سربازخانه در  كه  افرادي  براي  مسافرت)مثال  دارند(،  حضور    ، ها ها 
بيماري ناتواني و  سن  كهولت  جمله  از  جسمي  هرچند  هاي  نيز   ... و  ها، 

به شم  اما از عواملي  نتيجهار ميموارد محدودي هستند،  اي جز  آيند كه  
 كاستن از مشاركت نخواهند داشت.

آت انتخابات  بيش  يدر  س  ينگرانو    کرونا  ي مار ي وع  ت مالاز 
عاملي أر به  نشدن  ي برا  ي دج  يدهندگان  پا  خاضر  ر  يدر    يأ صندوق 
 ل شده است.يتبد

انتخابات را فضاي    -5 آنكه فضاي  دليل  به  افراد  از  بخش ديگري 
پاي  بينند،  رقابتي نمي و از حضور در  نيافته  گزينشي  براي خود حق  لذا 

رصندوق ميأهاي  نظر  صرف  معناي  ي  بخش  اين  نگاه  بر  مبتني  كنند. 
است و در صورت    هاي مختلفحقيقي انتخابات، برگزيدن از ميان گزينه

وجود تنوع و تكثر است كه رقابت معنا مي يابد. اين بخش از افراد چون  
 ندانسته، حاضر به شركت در انتخابات نيستند.  فضاي انتخابات را رقابتي

اعتماد  -6 افراد،  از  ديگري  و    نداشتن  دسته  انتخابات  ساختار  به 
بهانه را  آن  برگزاري  حضورسالمت  براي  مي  افتني ن  اي  اين  خود  دانند. 
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افراد معتقدند كه در انتخابات امكان تقلب وجود داشته و از درون صندوق  
نظام خواستار انتخابي آنان است. لذا حضور در  آيند كه  كساني بيرون مي

به واقع فرآيند مذكور   و  بيهوده بود  انتخابي    «انتصاب»انتخابات  و  بوده 
 گيرد! صورت نمي

ديگر  -7 داب يغا  دسته  مدعين  كه  هستند  كساني  انتخابات،  اند،  ر 
هركس انتخابات شود نخواهد توانست كاري از پيش برده و بر مشكالت و  

اي  د فائق آيد. اين نگاه بدبينانه از وجود قدرت برتر پشت پردهموانع موجو 
مي هژسخن  و  تفوق  با  كه  مسئوال راند  اصالح  فعاليت  مانع  خود  ن  مون 

پايين دستي است، لذا حضور در انتخابات بيهوده بوده و منجر به تغيير و  
 تحول اساسي در كشور نخواهد شد. 

مسئوال   -8 اقتصاديناكارآمدي  معضالت  و  اجتماعي، عامل    -  ن، 
مردم در پاي صندوقؤم بخشي از  در عدم حضور  ي است.  أ هاي رثري 

اين افراد كه بيشتر از طبقات آسيب پذير اجتماعند، تالش دارند اعتراض  
در قالب عدم حضور در پاي صندوق  ها را  خود به عملكردها و ناكارآمدي 

سياسي نيست،   ي نشان دهند. رفتار اين قشر به معناي مخالفت با نظام رأ
بلكه صرف وجود مشكالت و فضاهاي اقتصادي است كه خود را در قالب 

صندوقپرخاشگري  پاي  در  حضور  عدم  چون  نشان  هايي  راي  هاي 
 دهد. مي

جنس    -9 از  را  انتخابات  در  حضور  عدم  ديگر  تحريم  »برخي 
دانسته و به دليل مخالفت و معاندت با نظام سياسي، و به جهت    «انتخابات

هاي  ن از مشروعيت آن، به طور آگاهانه از حضور در پاي صندوقكاست
امتناع ميرأ عليه رژيم  ي  مبارزاتي  ابزار  نوع  را  تحريم  افراد  اين  كنند. 

آن   دادن  جلوه  نامشرع  و  موجود  نظام  به  اعتراض  را  آن  پيام  و  دانسته 
 دانند.  مي

 راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي ب. 
ن، سه دسته علل را  ا بيمختلف طيف غادسته    9ساماندهي به  براي  
حضور صندوق  افتني ن  براي  پاي  در  ر ايشان  ميأهاي  نظر  ي  در  توان 

تواند رمز عبور از موانع مشارکت حداکثري  گرفت، که توجه به آنها مي
مي را  عوامل  اين  برشمرد:  باشد.  چنين  ترتيب  به    -2ناآگاهي،    -1توان 

مقاب  -3اعتمادي،  بي براي  كه  آگاهنارضايتي  سياست  آن  با  سازي،  له 
 رضايتمندي پيشنهاد مي شود: ايجاد اعتمادسازي و 

 آگاه سازي (1
که موجب مي با بياولين مانعي  تا فرد  از  شود  تنبلي  حوصلگي و 
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ي طفره رود، ناآگاهي است. همانطور كه گفته  أ حضور در پاي صندوق ر
بي خود  اجتماعي  جايگاه  از  آنقدر  جامعه  افراد  از  بخشي  که  اطشد  العند 

تنمي امور  أ دانند  در  مشارکت  با  خود  حقوق  از  توجهي  قابل  بخش  مين 
مي حاصل  انتخابات  جمله  از  اين  سياسي  از  نيز  اطالعاتي  فرد  گاه  شود. 

اقدام وادار   به  را  فرد  بدان حد نيست که  تا  آگاهي  اين  ولي  جايگاه دارد، 
كه بوده  جامعه  سواد  كم  اقشار  از  افراد  اين  بيشتر   مسير     نمايد.  در 

قرار  آموزش آموزشي  مراكز  و  مدارس  در  سياسي  پذيري  جامعه  هاي 
 د. هستن  نگرفته اند و در اين زمينه نيازمند آگاهي بخشي و آموزش

براي   مساعدت  رأي  راه  صندوق  پاي  در  افرادي  چنين  حضور 
شوراي اسالمي در نظام    شرح اهميت جايگاه مجلساست.    «سازي آگاه»

کشور،  تصميم حضور  شرگيري  اهميت  حداکثري  ح  مشارکت  پاي  و  در 
رصندوق ت،  ي أ هاي  ميزان  رأ شرح  در  أ ثيرگذاري  افراد  تک  تک  ي 

مجلس  ر   انتخابات  يک  گاه  اينکه  ميأو  را  ي  انتخاباتي  سرنوشت  تواند 
انتخاباتدگرگون سازد،   ابعاد شرعي ضرورت حضور در  ، شرح  شرح 

آستانه انتخابات  وضعيت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهاني در  
هاي شوم  تواند در شکست نقشهمجلس و نقشي که مشارکت حداکثري مي

دشمن داشته باشد، تبيين نقش مشارکت حداکثري در افزايش مشروعيت و  
آگاهي از  بخشي  اسالمي،  جمهوري  مياقتدار  که  است  اين    دتوان هايي  در 

 زمينه سودمند باشد.  
است  بر عهده اصحاب رسانه  سازي در اين زمينه  وظيفه اصلي آگاه

هاي خبري و  س آن صاحبان منبر و تريبون، مطبوعات، سايتکه در رأ 
رود با انجام وظيفه قانوني خود در  رسانه ملي قرار دارند، که انتظار مي

ثيرگذار بر اقشار  أهاي مرجع و تمر ثمر باشند. همچنين گروهث اين زمينه م
 مهمي برعهده دارند.  مختلف جامعه در اين زمينه نقش كليدي و

 اعتمادسازي  (2
اهميت   به  نسبت  كه  هستند  كساني  جامعه  افراد  از  ديگري  دسته 

«  اعتماديبي»مشاركت سياسي و حضور در انتخابات آگاهند، اما به دليل  
توان  اعتمادي را مياين بي  أي گيري شركت كنند. منشحاضر نيستند در رأ

انتخ در  حوادث  برخي  فردي،  تلخ  تجربيات  و  در  القائات  و  گذشته  ابات 
تافكنيهشبه تحت  افراد را  نظام اسالمي دانست كه ذهن  دشمنان  ثير  أهاي 

 .  كنندقرار داده و اراده آنان براي حضور در انتخابات را سست مي
هاي دشمنان انقالب اسالمي در قالب طرح ادعاي  هاي رسانهتالش

  آرا  مهندسي شده بودنتقلب، رقابتي نبودن، نمايشي بودن، فرمايشي بودن، 
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و ... از جمله ترفندهايي است كه اذهان عمومي را نشانه رفته است. اوج  
مي را  تبليغاتي  سناريوي  سال  اين  مخملين  كودتاي  قالب  در    1388توان 

تقلب»كه چطور    کردمشاهده   گران مبدل  فتنه  «رمز آشوب»به    «ادعاي 
 .شد

تاريخي   سخنراني  در  اسالمي  انقالب  معظم  در  رهبر  خود 
زمينه   در  دشمن  اقدامات  و  انتخابات  تحليل  در  تهران  نمازجمعه 

« داشتند:  اشاره  چنين  اميدوار  اعتمادزدايي  آينده  به  كشور  در  مردم  اگر 
به نظام خودشان اعتماد نداشته  نباشند، در انتخابات شركت نمي كنند؛ اگر 
ه انتخابات كنند؛ اگر احساس آزادي نكنند، بباشند، در انتخابات شركت نمي

نمي نشان  خوش  اين  روي  در  اسالمي  جمهوري  نظام  به  اعتماد  دهند. 
انتخابات آشكار شد. و من بعد عرض خواهم كرد كه دشمنان همين اعتماد  

خواهند همين اعتماد را در  اند؛ دشمنان ملت ايران ميمردم را هدف گرفته
سرمايه بزرگترين  اعتماد  اين  بشكنند.  اسالمي  هم  جمهوري  است،  ي 

خواهند ايجاد شك كنند،  خواهند اين را از جمهوري اسالمي بگيرند؛ ميمي
ي اين انتخابات و اين اعتمادي را كه مردم كردند،  ايجاد ترديد كنند درباره

دانند كه وقتي اعتماد  دشمنان ملت ايران مي  تا اين اعتماد را متزلزل كنند.
ركت و حضور در  وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشا 

صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را  
خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت  خواهند؛ هدف دشمن اين است. ميمي

اين، ضررش   را از جمهوري اسالمي بگيرند.  تا مشروعيت  را بگيرند، 
آن چيزي  بمراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين،  

يك   در  بيايند  مردم  نيست.  مقايسه  قابل  ديگري  خسارت  هيچ  با  كه  است 
چنين حركت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته  
نبود.   اعتماد  قابل  اعتماد كرديد؛ نظام  به نظام  اشتباه كرديد  بشود كه شما 

هم شروع كردند؛  اين خط را از پيش از انتخابات    خواهد.دشمن اين را مي
از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هي دارند دائماً  

ميبه گوش تكرار ميها  بشود. خوانند،  تقلب  انتخابات  در  بناست  كه  كنند 
مان در داخل  خواستند زمينه را آماده كنند. من آنوقت به دوستان خوبمي

د اين حرفي را كه  دادم و گفتم  تذكر  مردم  شمن ميكشور  به ذهن  خواهد 
يد. نظام جمهوري اسالمي مورد اعتماد مردم است. اين  يرسوخ بدهد، نگو

اعتماد آسان به دست نيامده، سي سال است كه نظام جمهوري اسالمي با  
هاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در  مسئوالنش، با عملكردش، با تالش
عتماد را بگيرد، مردم را دچار  خواهد اين ادل مردم عميق كند. دشمن مي
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 ( 29/3/1388»)تزلزل كند. اين هم يك نكته. 
اقشارآسيب اغلب  كه  است  جوانان،  بديهي  را  دسته  اين  پذير 
مي تشكيل  متوسطي  طبقات  و  معرض  دانشجويان  در  بيشتر  كه  دهند 

ثيرپذيري از فضاي مجازي قرار دارند  هاي بيگانه و تأپراكني رسانهشبهه
با اين  أبر ديگر اقشار جامعه نيز ت توانند  و مي ثيرگذار باشند. لذا مواجهه 

ضروري از  يكي  شيوع  معضل  مانع  تا  است  سياسي  نظام  بيماري  ات 
 . شوددر جامعه  اعتمادي سياسيبي

« است. اعتمادسازي هم از  سازي »اعتمادراه مقابله با اين معضل،  
ن امر بر عهده  آيد كه اي هاي اقناعي و مستدل حاصل ميطريق ارائه پاسخ

 هاي مختلف است.  هاي عمومي و تريبونرسانه
گروه اعتمادسازي  تدر  و  مرجع  ذي أهاي  و  ميان  ثيرگذار  در  نفوذ 

مواقع  توده اغلب  در  كه  چرا  برخوردارند،  اي  ويژه  جايگاه  از  ملت  هاي 
بي گروهفرد  اين  از  تنها  سياسي  نظام  به  حرفاعتماد  مرجع  شنويي  هاي 
م  ؛دارد نقش  و  لذا  ملي  رسانه  كه  جايي  در  را  اعتمادسازي  در  حوري 

مطبوعات داخلي به دليل قرار داشتن در درون سيستم، از اعتبارشان نزد  
 هاي مرجع بايد بر عهده بگيرند. مخاطب كاسته شده است، گروه

اي  افكن بيگانه نيز بايد چارههاي شبهههمچنين براي مقابله با رسانه
آنهانديشيد و ضمن مقابله سخت با  اغراض  افزارانه  ابعاد پشت پرده و  ا، 

مخاطبامنفعت براي  را  آنها  واكاوي  طلبانه  كليد  کردن  ديگر  تعبيري  به   .
بي با  مقابله  ديگر  در  واژه  بايد  را  اعتمادسازي  مهم  حل  راه  و  اعتمادي 

افزايي است كه تالش دشمن  يند بصيرتآدانست. در فر  «افزاييبصيرت»
عموم افكار  فريب  بيبراي  نتيجه  در  و  خواهد ي  شكست  به  اعتمادسازي 

واقعانجاميد.   مخاطبا  به  دشمن  اعتمادسازي  بي  ميان  ترفند  از  را  خود  ن 
 كند!  ها شكار ميبصرتبي

هاي اخير را  جانبه رهبري بر افزايش بصيرت در سالتوصيه همه
. معظم له با صراحت خطاب به ملت کردنيز در همين راستا بايد تحليل  

پيچيده»ند:  فرمود زندگي  نمي  در  بصيرت  بدون  امروز،  شود  اجتماعي 
ها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش  حركت كرد. جوان

جامعه در  موجود  متعهدان  روحاني،  معلمان  و    بدهند.  سواد  اهل  از  ما 
ي بصيرت اهميت بدهند؛  فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايد به مسئله

در دشمن،    بصيرت  شناخت  در  بصيرت  وسيله،  در  بصيرت  هدف، 
هاي جلوگيري از  بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در شناخت راه

بصيرت اين  موانع؛  اين  برداشتن  و  موانع  الزم  اين  ها 
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 ( 15/7/1388«)است.
اشاره   نيز  نكته  اين  به  بايد  مذكور  موارد  كنار  براي    کرددر  كه 

م قانوني  نهادهاي  ضمن  اعتمادسازي،  بايد  نيز  انتخابات  برگزاري  تولي 
سازي و پاسخگويي به شبهات احتمالي مطروحه، با حساسيت كامل شفاف

به ترويج شايعات كمك مي اقدامي كه  متوليان  از هر  رساند، پرهيز كنند. 
گونه به  بايد  عمل  امر  قانوني  و  دقيق  و    کننداي  ابهام  هرگونه  جاي  كه 

ي به موقع و صحيح، قرار گرفتن در مقام  رسانترديدي باقي نماند. اطالع
هاي   رسانه  و  خبرنگاران  تريبون  برابر  در  شدن  حاضر  و  پاسخگويي 
در   اشتباهات  و  خطا  پذيرش  در  و  اقناعي  هاي  پاسخ  ارائه  عمومي، 

 هاي اعتمادسازي خواهد بود.  صورت وجود، يكي ديگر از ضرورت
 رضايتمندي ايجاد  (3

رو  در  كه  كساني  ميان  از  اصلي  پاي  بخش  به  انتخابات  ز 
نميأ هاي رصندوق بيي  كه  نيستند  آنهايي  تآيند،  تحت  يا  بوده  ثير  أ اطالع 

اعتماد شده باشند. بلكه كساني هستند كه به دليل مشكالت متنوع  القائات بي
بخشي  و  طبيعي  آن  از  بخشي  وجود  كه  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي، 

مديريت سوء  دليل  به  نيستند  ديگر  حاضر  پاي صندوقهاست،  به  هاي  كه 
ادارات، أر كننده  اذيت  و  تنبل  بوروكراسي  اقتصادي،  فشارهاي  ي روند. 

ي دهندگان  اين چنيني آنان را در صف عدم رأ  وجود بيكاري و معضالت
 قرار داده است. 

ي ايجاد شده، بيش از  براي كسب رضايت اين افراد و رفع كدورها
دارند كه با اصالح رفتار و    هاي اجرايي وظيفهن و دستگاههر كس مسئوال 

ها  ها و تالش براي جبران كاستيمديريتارائه پاسخ و عذرخواهي از سوء
تالش   كسب رضايت  معتمدابراي  آنكه  كارشناسان  کنند. ضمن  و  ملت  ن 

متخصص نيز وظيفه دارند با توجيه اين بخش از جامعه، اين مهم را براي  
ح حل معضالت موجود مشاركت  راه حل صحي   افراد جا بيندازند كه اتفاقاً 

ناكارآمدان   گذاشتن  كنار  و  اصلح  كانديداي  انتخاب  براي  تالش  و  سياسي 
به واقع اين حضور فعال در انتخابات و    ي!أ هاي راست نه قهر با صندوق

بهترين معضالت گزينش  حل  براي  راهكاري  و  برنامه  كه  آنهايي  و  ها 
 اشد.  تواند راهگشاي مشكالت كشور بكشور دارند، مي

ملت   حضور  از  نبايد  كه  است  آن  امر  اين  الزمه  ديگر  سوي  از 
مشاركبهره و  شده  سياسي  رضايتمندي  برداري  معناي  به  را  ايشان  ت 
و  رأي  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  وضعيت  از  دهندگان 

مسئوال چنين  عملكرد  كه  است  آن  تفسير  بهترين  بلكه  دانست،  اجرايي  ن 
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ارتقا م كه مليکن اظهارنظر   به رشد و  آنچنان  سياسي رسيده است كه    ي ت 
نسبت به وضع   هاها و نارضايتيحتي در صورت مشاهده برخي نارسايي

انفعال   جاي  به  مشاركت  موجود،  حق  از  استفاده  بر  و  آمده  صحنه  به 
ت خود  ميأسياسي  فرصتورزد.  كيد  تفسيرهاي  جاي  به  واقع  و  به  طلبانه 

، كه خود مانعي براي افزايش مشاركت ي ملتاسي از رأ برداري سيبهره
 كيد ورزيده شود. أفرهنگ سياسي جامعه ت  ي ، بر ارتقا سياسي است

كه هرچند طبق توضيح داده شده حضور ملت    کردالبته بايد توجه  
و عملكرد   موجود  از وضع  ايشان  معناي رضايت  به  الزاما  انتخابات  در 

لت در انتخابات را  توان حضور م ن اجرايي نيست، اما ميدولت و مسئوال 
توان پذيرفت كه  چرا كه نمي  ؛به معناي قبول و پذيرش نظام سياسي دانست

وجودفرد   ر  با  صندوق  پاي  در  سياسي  نظام  به  اعتماد  و  قبول  ي  أ عدم 
است كه ميزان مشاركت سياسي ملت    ليدلحاضر شده باشد. لذا به همين  

انتخابات را مي مقبوليت نظام سدر  و  اعتماد  اين  توان كف  ياسي دانست. 
ت مورد  بارها  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  اظهارات  در  قرار  أ حقيقت  كيد 

مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست نمونه معظم له در   ي برا گرفته است.  
 ي فرمودند: جمهور 
وجود  » مردمي،  عظيم  حضور  اين  و  انتخابات  اين  ديگر  پيام  يك 

اس مردم  و  اسالمي  نظام  ميان  متقابل  انتخابات،  اعتماد  اين  در  اينكه  ت. 
گفت براي  گرايشو عرصه  با  افراد  ورود  براي  كردن،  مختلف،  گو  هاي 

شد.   باز  گوناگون،  نظرات  ريختن  دايره  روي  و  آوردن  به صحنه  براي 
اين است كه نظام اسالمي به    اعتماد به نفس نظام است و نشانه  اين، نشانه

اعتماد مي به مردم  اعتماد دارد؛  مردم هم  مردم خود  به نظام  كند. متقابال 
ها ريختند. اگر اعتماد به  خودشان را در صندوق  ي اعتماد كردند، آمدند آرا 

نظام نباشد، اين توجه مردمي، اين اقبال مردمي، وجود نخواهد داشت. اين  
اگر اين سخن از روي غرض    -زنند  اعتمادي مردم ميكساني كه دم از بي

آيند در  ام اعتماد از اين باالتر كه مردم ميكد  -نباشد، از روي غفلت است  
ميعرصه وارد  انتخابات  نظامي  به  دولتشوند،  به  اعتماد  شان،  شان 

ميمي آنها  به  را  خود  ميكنند، رأي  منتظر  و  نتيجهسپارند  كه  اين    مانند 
گيري را از آنها بشنوند؟ اين اعتماد باالي مردم است. اين اعتماد به  رأي 

الهي، ب انتظار داريم از مسئوالن  توفيق  الهي همچنان هست و ما  ه فضل 
هاي مختلف كه با رفتار خود همچنان اين  اندركاران بخشكشور، از دست

اسالمي   نظام  اصلي  سرمايه  اين  بدهند.  افزايش  را  اعتماد 
 ( 12/5/1388«)است.
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تواند به  در كنار راهكارهاي اصلي، برخي اقدامات مقطعي نيز مي
. تبليغات کندكمك  ها  مومي در آستانه برگزاري انتخاباتبهبود رضايت ع

موثر نامزدهاي انتخاباتي و توجه ايشان به نيازهاي اصلي جامعه، پرهيز  
اميدوار   و  نمايي  سياه  گذاشتن    کردناز  كنار  مشكالت،  حل  به  ملت 

گانه كه موجب تشويش اذهان عمومي و  ن و قواي سهاختالفات بين مسئوال 
با مينابساماني در  كه در  زار  تصويب و اجراي قوانيني  از  پرهيز  شود، 

مي انتخابات  تودهآستانه  بر  فشار  افزايش  موجب  شود،  تواند  ملت  هاي 
راه و  اتمام  انتخابات،  آستانه  در  اقتصاد  در  ثبات  ايجاد  و  اندازي  كنترل 

اي  تواند موجب افزايش خدمات عمومي شود و ... نمونههايي كه ميپروژه
 ل اقدامات است.از اين قبي
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزيني: منطق اصلح پنجمگفتار 
 

ميمسئله صالحيت را  نظام  ها  در  قدرت  توزيع  مرکزي  دال  توان 
که   نيست  قدرتي  مسند  هيچ  اسالمي  نظام  در  دانست.  اسالم  در  سياسي 
صاحب آن بدون داشتن صالحيت، مشروعيت تکيه زدن بر آن را داشته  

اندازه ذرهباشد. هر فرد در نظام اسال اي از قدرت برخوردار  مي اگر به 
باشد، بايد به همان اندازه از صالحيت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال  
آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صالحيت  

مي حساب  به  مشروعيت  اسالمي رمز  نظام  در   جاري  منطق  اين  و  آيد 
شايسته آن  حاصل  که  بر  ساال است  صالحيت  صاحبان  زدن  تکيه  و  ري 

  مسند قدرت است.
اين ميان مسئله آن است که صالحيت نامزدهاي کسب در  ها براي 

شود؟ نقش نخبگان در اين  هاي مختلف چگونه احراز ميقدرت در عرصه
فر اين  از  بخشي  چه  و  چيست؟  تودهآ ميانه  عهده  بر  سپرده  يند  مردم  هاي 

 شده است؟
تقسيم يک  مع در  شايستهبندي  تحقق  براي  فرقوالنه  يندي  آساالري، 

نهاد مرجعي است که اي طرحدومرحله نگهبان  ريزي شده است. شوراي 
ها در انتخابات مختلف کشور را  مطابق با قانون اساسي بررسي صالحيت

اطالعات،   قانوني  نهادهاي  از  استعالم  با  نگهبان  شوراي  دارد.  عهده  بر 
دستگاه از  واعم  اطالعاتي  را    هاي  نامزدها  حداقلي  صالحيت  امنيتي، 

 کند.  شده کشور بررسي ميمطابق با قانون نوشته
توان به عنوان احراز  ها که از آن مياما گام دوم احراز صالحيت

حداکثري ياد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان  
پاي  و  تکميلي  مرحله  واقع  به  است،  شده  ياد  اصلح  احراز  انتخاب  اني 

نه  صالحيت است  شده  واگذار  مردم  به  آن  انتخاب  و  تشخيص  که  هاست 
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نخبگان.   و  به  مسئوالن  مقدمه  اين  مالحظاتمالکبا  و  منطق    ها 
 پردازيم: گزيني مياصلح

 معيارها حاکميت  نظام اسالمي؛ نظام -1
  و   احكام  عملي  تحقق  است،  اسالمي  حكومت  جوهره  و   روح  آنچه

  آماده   جامعه  افراد  تعالي  و   رشد   زمينه   آن   سايه  در  ه ك  است  مترقي   فرامين 
در    باصالحيتي   و  شايسته  افراد  وجود  ايجامعه  چنين  الزمه.  شد  خواهد

مسئوليترأ كهس    اهداف   بتوانند  و   داشته  را  جامعه  اداره  توانايي  هاست 
  و   معيارها  اسالم  در  خاطر  همين  به.  نمايند  محقق  را  اسالمي  حکومت
  که   گرديده  عنوان  اسالمي  نظام  نمسئوال   و  اکمينح  براي   هاييصالحيت

  و   است  ايشان  يابي مشروعيت  براي   الزم  شرط  ن،مسئوال  در  آن  وجود
  نظام   توانمي  عبارتي   به.  معيارهاست  اين  تداوم  به  نيز  حاکمين  اعتبار
  کلمه   حقيقي  معناي   به   که   معنا   ني به ا  دانست،  «معيارها  نظام»  را  اسالمي
 افراد!   نه دارند حاکميت معيارها

خامنه ميامام  باره  اين  در  » نفرماياي  مدين د:  حكومت،  ه  در  النّبي، 
حكومت دين است و واليت فقيه هم به معناي واليت و حكومت  يك شخص  
نيست؛ حكومت  يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايي وجود  

واند  تدارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد، اين خصوصيت را مي
فقيه معيّن شده، رسيدگي   ولي  به وظايفي كه براي  كه در جامعه  پيدا كند 

به همه كند.  برخالف  كه  كرد  افتخار  و  توّجه  بايد  نكته  اين  به  من    نظر 
حكومت   باب  در  عالم  حاكميت  -مقّررات  آنها  قوانين  در  حالت  كه  يك  ها 

دارند   خدشه  به  -غيرقابل  كه  كسي  آن  اسالمي،  نظام  فقيه  ولي  عنواندر 
شود، چون اساساً مسؤوليت او مبتني بر معيارهاست، چنانچه  مشخص مي

ي مجلس  شود. وظيفهاين معيارها را از دست داد، به خودي خود ساقط مي
دادند، مي تشخيص  اگر  اين قضيه است.  بله؛  خبرگان، تشخيص  فهمند كه 

فهمند كه  ت، ميفقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيس ولي
وليولي يك  دنبال  بروند  بايد  ندارند؛  نيست عزلش  فقيه  محتاج  ديگر.  فقيه 

مي منعزل  خودش  نكتهكنند؛  اين  ما  نظر  به  مهّمي    شود.  خيلي 
 ( 4/12/1377«)است.

صالحيت و  معيارها  به  به  توجه  آن  از  غفلت  که  است  حقيقتي  ها 
نظام انحطاط  مهم  عوامل  از  مغرب  يکي  سياسي  تبديل  هاي    شده زمين 

صالحيت دادن  تقليل  صالحيتاست.  به  تنها  آن  کردن  محدود  و  هاي  ها 
سيا  صرفاً  و  مديريتي  و  بيعلمي  و  مالکسي  به  چون  توجهي  هايي 

که محصول تفکر جدايي اخالق از    «پايبندي به اخالق»و  «سالمت نفس»
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گرايش تفوق  و  حکومتي  حوزه  از  دين  و  در  سياست  تکنوکراتيک  هاي 
در نظريه  غرب به چالشي  در غرب مبدل  است، امروزه  پردازي سياسي 
 يابد.  که راهي براي حل آن نمي شده

 نظام اسالمي؛ نظام انتخاب اصلح -2
نظام اسالمي آن است که فرآيند    ترازهاي انتخابات  يکي از شاخص

انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر مسند قدرت  
زنند مستکيه  اين  ارتقائ .  و  تعالي  رمز  در    ي له  که  است  اسالمي  نظام 

اميرالمؤمنين )ع( در  کيد شده است.   أهاي ديني نيز فراوان بر آن ت هآموز
مينهج  173خطبه   چنين  ب َهذَا  البالغه  ال نَاس   أََحّق  ال نّاُس  »أَيَُّها  فرمايند: 

لََمُهم  ب أَ  ُر أَق َواهُم  َعلَي ه  َو أَع  َم  ر  للّا  ف يه «اْل  ترين مردم به  )اي مردم، شايسته ؛م 
امر   به  آنان  داناترين  و  امر  اين  بر  آنان  نيرومندترين  حكومت؛  امر 

 . خداوندي در آن است(
رهبر معظم انقالب در تمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب  

ت داشتهأاصلح  »نگاهکيد  فرمودند:  رضوي  حرم  در  له  معظم    كنيد،   اند. 
  به   را  او  اسم  تكليف،   اداي   براي   و  بشناسيد  را  اصلح  بدهيد،  يصتشخ

( و در سفر به خراسان شمالي و در  1/1/1392بيندازيد« )  رأي   صندوق
  هم   خودمان   و   بخواهيم  خدا  »از   :جمع بسيجيان در اين زمينه اذعان داشتند

  و   خوب  گزينش  يك  انتخابات،  نتيجه  كه   كنيم   كاري   كنيم؛  باز   را  چشممان
  خواهيم مي  كه   هم   ما   .. .باشد  كشور  و   انقالب  صرفه  و   صالح   با  همراه
  ماها   همه  بين  و   معتقديم  كه  ييمعيارها  با  حقيقتاً   كنيم،  نگاه  كنيم،  انتخاب
  كرديم،   مشاهده  را  معيارها  اين  كه  كسي  هر  در  ...بسنجيم  است،  مشترك
  سمت   به  انتخابات  كه  -  سالم  كار  -  كنيم  كار  كنيم،  تالش  كنيم،   كوشش

 (  24/7/1391« ).برود كسي چنين يك نتخابا
كيد رهبر معظم انقالب اسالمي بعد از  به واقع دومين اصل مورد تأ
  به   بايد  »مردم  است، لذا   «انتخاب اصلح »اصل مشاركت حداكثري، اصل  

( معظم  11/2/1380نيست«)  كوچكي   امر   چون  باشند؛   اصلح  شناخت  فكر 
همچنان كه  فرمايند: »م ميله در باب اهميت انتخاب اصلح باصراحت اعال

الهي   تكليف  يك  هم  اصلح  انتخاب  است،  الهي  تكليف  يك  انتخابات  اصل 
 ( 31/2/1376«)است.

هاي  را يکي از شاخصه  « گزينش اصلحرهبر فرزانه تالش براي » 
هاي دموکراتيک غربي دانسته و  ساالري دين و نظامبخش نظام مردمتمايز
ا» فرمايند:  مي اسالمي،  جمهوري  نه  در  است؛  اصلح  انتخاب  نتخاب، 

رقابت و  دعواها  اين  انتخاباتي.  دمكراسيرقابت  به  متعلق  هاي غربي  ها، 
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كارهايي كه    چيزي به مشامشان نرسيده است.  است كه از خدا و دين، هيچ
ميبعضي انجام  ممشا،  ها  اينجا  در  نيست.  اسالمي  جمهوري  باب  دهند، 

ح. مردم بايد با چشم باز و با  ممشاي اسالمي است و انتخاب، انتخاب اصل
  « كنند، انتخاب كنند.هايي را كه اطمينان پيدا ميبصيرت وارد بشوند و آدم

(11/7/1369 ) 
رقابت در  تالش  که  است  آن  نشانگر  خوبي  به  عبارات  هاي  اين 

بايد براي انتخاب اصلح بوده و در اين زمينه بايد دقت نظر کافي  انتخاباتي  
 داشت. 

مطرح در زمينه انتخاب اصلح آن است که با توجه  االت ؤيکي از س
تأ   به وجود نامزدها، چرا  يدستگاه نظارتي شوراي نگهبان و  يد صالحيت 

اين  ا پاسخ  تاکيد شده است؟  انتخاب اصلح  را    پرسشنقدر بر تالش براي 
. معظم له در  کردجو  وتوان جستدر کالم رهبر معظم انقالب اسالمي مي

باره چنين توضيح مي انتخابات وارد  البته هيچدهند: »اين  كس در صحنه 
شود، مگر اينكه شوراي نگهبان صالحيّت او را اعالم كند. بنابراين،  نمي

مي انتخابات  صحنه  وارد  كه  شوراي  كساني  كه  هستند  اشخاصي  شوند، 
و   آنها را امضا كرده  اسم  پاي  اين قضيه است  مردم در  امين  نگهبان كه 

است نموده  صالحيّت  امر  اعالم  منتها  دارند؛  صالحيّت  همه  بنابراين،   .
اين حرف از  باالتر  پيدا    هاست.رياست جمهوري،  را  و اصلح  بايد گشت 

باشد،    ..كرد. كم  هم  هرچه  تفاضل  است،  مهّم  امر  اين  چون  است.  مهّم 
اين طور است. فرق دو َمبلغي كه  اهميت پيدا مي كند. در كارهاي كالن، 

خواهيم با اين مبلغ تهيه كنيم،  ر جنسي كه ميباهم اندكي تفاضل دارند، اگ 
كه   آنچه  وقتي  اما  ندارد؛  اهميت  خيلي  است،  جنس  كيلو  دو  و  كيلو  يك 

جابهمي هنگام  خواهيم  آن  است،  جنس  اين  از  تُن  هزاران  فرضاً  كنيم،  جا 
مي زيادي  حجم  باشد،  كم  هم  وقتي  قيمت  در  پيدا  تفاضل  اهميت  و  يابد 

 (13/2/1376) ، اين طوري است.كند. همه كارهاي كالنمي
 انتخاب اصلح؛ هنر مردم   -3

ل قابل توجه در نظام مردم ساالري ديني آن است که يکي از مسائ
مردم   برعهده  اصلح  انتخاب  و  عهده  تشخيص  بر  نه  است  شده  واگذار 

ساالر  له به اين وظيفه خطير مردم در نظام مردمن و نخبگان! معظممسئوال 
  را   ترصالح  و  گشت  هاصالح  بين  در  ره دارند: »بايدديني چنين چنين اشا

 ( 2/1384/ 17) «.است مردم  شما هنر اين،.  كرد انتخاب را  او  و پيدا
ايشان همچنين انتخاب اصلح را برعهده مردم گذاشته و با صراحت 

  اهميت   كه  آنچه.  است  كننده  تعيين  مردم  رأي   نهايت،  دارند: »دراعالم مي
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  مالحظه   كنيد،  تحقيق   خودتان  بايد.  است  شما  رأي   و  شما  تشخيص  دارد،
  برسيد   اصلح  به  تا  بپرسيد،  اعتمادتان  مورد   هاي انسان  از  كنيد،  دقت  كنيد،
 ( 1/1/1392« ).كنيد  انتخاب را  اصلح و

هاي ملت نيازمند راهنمايي  ير البته بدان معنا نيست كه تودهاين تعب 
است که قرار نيست بلکه بدان معن  ؛ و مشورت با نخبگان و آگاهان نيستند

مقلد نخبگان  در امر انتخابات ها تصميم بگيرند و ملت نخبگان به جاي توده
سطح    !شوند در  تنها  ملت  آگاهان  و  نخبگان  توصيه  و  رهنمود  واقع  به 

كه  شود  و تصميم نهايي به ملت واگذار مي  ماندارشاد و راهنمايي باقي مي
پاي صندوق به  آگاهانه  البته  و  مورد  أرهاي  آزادانه  نامزدهاي  و  رفته  ي 

عالقه خود را تعيين خواهند كرد و هر چه حاصل خروجي اين فرآيند باشد  
تأ   ً  قطعا واقع  يمورد  به  بود.  خواهد  نيز  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  يد 
مي» را  انتخاباتي  نامزدهاي  خودشان  اگر  تشخيص  مردم  طبق  شناسند، 

نمي اگر  كنند؛  عمل  حتماً  از  خودشان  در  شناسند،  متدين  و  بصير  افراد 
كنند.گزينش استفاده  انتخاباتي  »در  (14/11/1390«)هاي    عين   همچنين 
  توصيه   كنند،  تأكيد  كنند،  سفارش  بگويند،  همديگر  به  توانندمي  مردم  حال
اصلح«    شناخت  براي  كنند   كمك   هم  به   و   كنند   توجيه  را   يكديگر   كنند، 

(1/1/1392 ) 
له   معظم  که رهبر  است  مسير  همين  م در  به عنوان  ثرترين  ؤخود 

ت و  أ مرجع  برشمردن وضعيت كشور  با  تا  دارد  تالش  جامعه  بر  ثيرگذار 
نيازهاي انقالب اسالمي، معيارها و شاخصه هاي گزينش نامزد اصلح را  

  ي معرف  ي ن موضوع به معنايالبته ا  .کنددر هر مقطع از انتخابات معرفي  
ن ايمصداق  هيست.  معرف  چي شان  وارد  نش   ي گاه  به  مصداق  و  ارائه  ده 
کردهشاخص بسنده  تأها  له  معظم  دارند:يکند.    كه   است  بديهي  البته»  د 
«  . كندمي  حمايت  معيارها  از  كند؛نمي  حمايت  خاصي  فرد  از  رهبري 

اظهاراتهمچنين    (11/2/1384) با  در  حرم رضوي)ع(  جوار  در  شان 
ثل  حقير م  بري، يك رأي بيشتر ندارد. بندهره: »دارندصراحت اعالم مي

انداخته    بقيه صندوق  در  كه  وقتي  تا  هم  رأي  اين  دارم؛  رأي  يك  مردم، 
بود. نخواهد  مّطلع  آن  از  كس  هيچ  بيايد    ..نشود،  كه كسي  نيست  اينجور 

اگر چنين   به بهمان نيست.  فالن است،  به  بدهد كه رهبري نظرش  نسبت 
نيست. درست  نسبت  اين  شد،  داده  فعاالن  ..  نسبتي  يا  و  كسي  هر  البته 

اسي ميتوانند ديگران را هم با نظر خودشان همرأي كنند ــ اين اشكالي  سي
نخواهد   زمينه  اين  در  چيزي  كسي  حقير  از  اما  ــ  ندارد 

   (1/1/1392«)شنيد.
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 وظيفه شرعي براي شناخت اصلح -4
تکليف  يک  عنوان  به  اصلح  انتخاب  جايگاه  و  اهميت  که  حال 

شود که تالش براي شناخت بايد به اين نکته نيز توجه    شد،شرعي آشکار  
حکيم  رهبر  اصلح نيز امر واجبي است که بايد بدان اهميت داد. در نگاه  

اند، قانونا  افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كردهانقالب اسالمي »
اين بدان معنا نيست كه ما بايد به صرف 28/2/1380» )صالحند. ( اما 

بلكه مبتني بر نظر ايشان    ؛دهيم يأي دادن قناعت كنيم و به هر كه شد رأر
 بايد گشت و اصلح را برگزيد.  

معظم له  در آستانه انتخابات رياست جمهوري هفتم خطاب به ملت 
ملت بايد تالش خود را بكند، بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح    فرمودند: »

همچنان كه شركت  در انتخابات يك وظيفه است، گزينش خوب و    ..بگردد.
ها به نتيجه نرسد؛  ي تالشيك وظيفه است. البته ممكن است همه آگاهانه هم
انتخاب باشند.  اما  گزينش درستي داشته  كه  اين  كنند، براي  كنندگان تالش 

 ( 13/2/1376« )اين، خيلي مهّم است.
 ي به گزينه اصلح أداشتن حجت شرعي براي ر -5

جت ح»ساالري ديني بر داشتن  ي و انتخاب در نظام مردمأبنيان ر
ي  أاي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و ر بنا نهاده شده است. بر   «شرعي

دادن به وي بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب و يا  
از   فارغ  و  احساسات  و  ظواهر  بر  مبتني  تنها  و  تحقيق  و  شناخت  عدم 

عمل   غيرعقلي  با  .  نکردمعيارهاي  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  لذا 
مي كنيد؛  »   ايند:فرم صراحت  پيدا  حجت  خدا  و  خودتان  بين  بگرديد،  بايد 

يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به  
اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و  
رأي   برويد  راحت  خيال  با  بعد  و  كنيد  فراهم  حجتي 

   (31/2/1376«)بدهيد. 
بدل   شرعي  حجت  به  را  انتخاب  يک  تواند  مي  ،  کند آنچه 

به تصميم است.  عقالنيت  محوريت  با  و  شرعي  ضوابط  بر  مبتني  گيري 
واقع اگر کسي مبتني بر ضوابط شرعي در بررسي افراد عمل کرد و در  
و   عواطف  و  نمود  عمل  عقل  محوريت  با  افراد  با  ضوابط  اين  تشخيص 

بغض و  حب  و  مناف احساسات  و  گها  کنار  را  ديگر  تعلقات  و  ذاشت  ع 
در  مي انتخابي  که  گفت  مسير  ت توان  است.  داده  انجام  شرعي  حجت  راز 

 شود: فوق از دو طريق حاصل مي
راه اصلي و اولين گام در اين مسير آن است که فرد خود به تحقيق  
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شود:  توجه  نکته  سه  به  بايد  مسير  اين  در  برسد.  يقين  به  تفحص    -1  و 
انتخاب اصلح را پيش روي خود داشته باشد.،  هامعيار و مالک از    -2ي 

باشد،   داشته  اجمالي  شناختي  حداقل  در صحنه  حاضر  کارنامه    -3افراد 
افراد نمره داده شود.افراد را بر معيارها و مالک داده و به  با    ها ارجاع 

مي حاصل  فرد  براي  شناختي  که  است  طبيعي  گام  سه  اين  که  تحقق  شود 
 مل و انتخاب وي قرار گيرد. تواند معيار عمي

الزم   علم  و  توان  تنهايي  به  خود  فرد  که  است  زماني  گام  دومين 
براي شناخت را ندارد. در اينجاست که زمينه براي رجوع به کارشناسان  
در  حجت  که  است  طبيعي  است.  آمده  فراهم  ايشان  از  گيري  مشورت  و 

امين و صاحب   افراد  به  از طريق رجوع  اين زمينه  در  صالحيت شرع 
مي حاصل  ره فردي  مشود.  اين  به  اسالمي  انقالب  معظم  تاکيد  سئبري  له 

شناسيد، از ديگري كه  توانيد، تشخيص بدهيد؛ اگر نميداشتند که: »اگر مي
 ( 1380/ 28/2تواند امين باشد، سؤال كنيد.« )مي

اي براي سرگرداني و سردرگمي  با وجود اين دو راه، ديگر زمينه
گان حتي اگر در اين مسير  دهندي أخاب نخواهد ماند و ردر مسير انت  افراد

رهبر معظم انقالب اسالمي    د.وخواهند ب  ماجور  ،هم دچار اشتباه هم شوند
له اشاره داشتند  ئ نيز با صراحت به اين مس  در ديدار با اقشار مختلف مردم

و فرمودند: »اگر انسان بر طبق حجت شرعي كار كرد، چنانچه بعداً غلط  
گويد من تكليفم را عمل كردم؛ اما  ب دربيايد، باز سرفراز است، ميهم از آ

اگر بر طبق حجت شرعي عمل نكنيم، بعد خطا از آب دربيايد، خودمان را  
 ( ۲۵/۲/1392) مالمت خواهيم كرد؛ عذري نداريم، حجتي نداريم.«

 پرهيز از وسواس در انتخاب اصلح  -6
است که ضمن  در انتخاب اصلح  آن    ي از مالحظات ضرور   يکي
حجت   ديبا  ي دادن به و  ي اصلح و رأ   نهيگز   صيشناخت و تشخ  ي آنکه برا
و   قينداشتن شناخت و تحق  ايناصواب    ي ارها يبر مع   يداشت و مبتن  يشرع

مبتن مع  يتنها  از  فارغ  و  احساسات  و  ظواهر  عمل    يرعقليغ  ي ارها ي بر 
سو  از  برا  گر،يد  ي نکرد،  نبا  ي تالش  اصلح  در    ديانتخاب  وسواس  به 

لذا  نجامديب   نشيزگ مي.  انذار  انقالب  معظم  كه »بعضين دهرهبر    در ها  د 
شوند. شما تالش خود را  زياد مي  شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه

توانند شما را  كنيد ميبكنيد؛ مشورت خود را بكنيد؛ از كساني كه فكر مي
كنيد و  ي كه رسيديد، عمل  ا هيد؛ به هر نتيجهراهنمايي كنند، راهنمايي بخوا

 ( 3/1384/ 3»)رأي بدهيد؛ اجر شما را خداي متعال خواهد داد.
به واقع وسواس در انتخاب اصلح نبايد به عدم شرکت در انتخابات  
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بينجامد! لذا مرجع عاليقدر شيعه در    «ناتواني در تشخيص اصلح»به بهانه 
او  : »دهنداين زمينه چنين حکم مي بدهد، چه رأي  هركس كه برود رأي 

باشد و به غير  صائب   به اصلح رأي داده باشد و چه اشتباه كرده  باشد و 
آينده   به  تكليف نسبت  از روي احساس  اندازه كه  بدهد، همين  اصلح رأي 
و   مأجور  متعال  خداي  پيش  رأي  اين  بدهد،  رأي  و  برود  صندوق  پاي 

مند به نظام و رهبري است. آنچه  موجب ثواب است و اين شخص، عالقه
آحاد ملت، اين احساس تكليف   ن احساس تكليف است. همهاست، اي   كه مهم 

 ( 13/2/1376« ) را بايد بكنند.
 اصلح يهانهيتکثر گز -7

يند واحدي  البته در ميان ملت نيز از يك فرآ  تالش براي يافتن اصلح
نمي سليقهتبعيت  تنوع  معيارها،  تفاوت  باالخره  اختالف  كند.  و  ها 
ميها،  تشخيص آن  به  كه  منجر  گزينه  شود  همان  در  تعدد  و  تكثر  نوع 

بود.   آن  نگران  نبايد  و  است  طبيعي  البته  اين  كه  شود  حاصل  نيز  اصلح 
مي باصراحت  باره  اين  در  اسالمي  انقالب  معظم  »رهبر  البته  فرمايند: 

تشخيصصالحيت داريم؛  اصلح  داريم،  صالح  نيست؛  اندازه  يك  ها  ها 
داند و  كسي را اصلح مي  دهد ومختلف است؛ يكي چيزي را مالك قرار مي

 ( 2/1380/ 28«)دهد. اشكالي نداردكسي چيز ديگر را مالك قرار مي
 عامل وحدت نه افتراق گزيني اصلح -8

گزيني نبايد با  مالحظه ديگر آنکه حساسيت و دقت نظر در شايسته
»اصلحگري افراطي آنکه  جمله  از  باشد،  همراه  موجب  ها  نبايد  گزيني« 

در ميان اقشار جامعه شود و هدف باالتر انتخابات را  اختالفات و درگيري  
رو رهبر معظم  دار کند؛ از اين  که »افزايش همبستگي ملي« است، خدشه

با صراحت اعالم مي تأييد شوراي  انقالب اسالمي  از  دارند: »افرادي كه 
ها يك اندازه نيست؛ اند، قانوناً صالحند. البته صالحيتنگهبان عبور كرده

ها مختلف است؛ يكي چيزي را مالك  يم، اصلح داريم؛ تشخيصصالح دار 
اصلح ميقرار مي را  و كسي چيز ديگر را مالك قرار  دهد و كسي  داند 

خاطر  مي به  مبادا  شود.  اختالف  موجب  نبايد  اينها  ندارد؛  اشكالي  دهد. 
رياستعالقه نامزد   يك  به  دسته  يك  دستهمندي  و  يك    جمهوري  به  ديگر 

 ( 28/2/1380بين آحاد مردم شقاق و اختالفي پيدا شود.«)نامزد ديگر، 
اهميت حفظ وحدت و پرهيز از مناقشات و دامن زدن به اختالفات  
له   معظم  صراحت  با  اين  از  پيش  له  معظم  که  بدانجاست  تا  جامعه  در 

تكليف شرعيفرموده بودند: » اگر  يي  حفظ وحدت را اصل قرار بدهيم و 
عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج  هم احساس كرديم، ولي ديديم  
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تصور   كه  آنچه  انجام  قطعاً  ببرد،  بين  از  را  وحدت  و  آورد  وجود  به 
خواهد  مي واجب  وحدت  حفظ  و  است  حرام  است،  شرعي  تكليف  كرديم 
 ( 12/4/1368«)بود

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گام دومدر  يانقالب اسالم دوم: دولت تراز  فصل
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ي دولت اسالميهاص شاخ :  ششمگفتار  
 

سال فرآيند  از  مختلف  مراحل  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  پيش  ها 
اند. اين فرآيند  پنج  هکردنهضت اسالمي ملت ايران را ترسيم  تحقق اهداف  

تأسيس    داردمرحله   اسالمي،  انقالب  ايجاد  از:  عبارتند  آن  گام  به  گام  که 
ا كشور  ايجاد  اسالمي،  دولت  ايجاد  اسالمي،  دنياي  نظام  ايجاد  و  سالمي 

اكنون در مرحله تشكيل   و دوم شكل گرفته و  تاكنون مراحل اول  اسالم. 
جهت همان  فرآيند  اين  تحقق  هستيم.  اسالمي  که  دولت  است  کالني  گيري 
تا در صورت تحقق    شودبايد به مطالبه عمومي ملت از دولتمردان تبديل  

 آن شاهد توسعه و آباداني کشور باشيم. 
اي رس  فرا ريدن  انتخابات  بازخواني  است،  يام  براي  فرصتي 
اسالمي  شاخص دولت  اسالمهاي  انقالب  تراز  برا و  است    يو    يتالش 

دولت  ي رو آمدن  جهت  يکار  که  ا  ي ر يگاست  تحقق  را  قرار  يخود  امر  ن 
رتفع خواهد  ممشکالت کشور    يل دولت اسالميبدون شک با تشکدهد.  يم

 فراهم خواهد شد.   يسالمتمدن ممتاز ا  ينيتحقق ع ي ر برا يشد و مس
ا مي در  و ي ن  به  توجه  اسالم  ي ها يژگيان  انقالب  مطلوب    يدولت 

زبان    ياسالم اسالم  ي رهبراز  انقالب  شاخصيم  يمعظم    يبرا  يتواند 
باشد. به واقع    ي است جمهور ي ر  ي نامزدها  ي ها با شعارها و برنامه  ه مواجه
که  يهر   ا  ي ر يگجهتک  تحقق  را  شاخصيخود  ون  داده  قرار    يبرا   ها 

تکيه    ي برا   ي شتريت بيمشخص کرده باشد، صالح  يتحقق آن برنامه عمل
يک  در  داشت.  خواهد  سيزدهم  جمهوري  رياست  صندلي  بر  زدن 

هاي  بندي کلي مي توان موارد زير را به عنوان مهمترين شاخصفهرست
 دولت مطلوب نظام اسالمي برشمرد: 

 ولت کارآمد د. 1
مي را  مهمکارآمدي  شاختوان  دانست. ترين  اسالمي  دولت  ص 

اهدافي طرح تحقق  براي  دولت  که  معنا  بدان  کارآمدي  شده  سنجش  ريزي 
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دولت  دولتي  لذا  است،  اهداف  آن  به  دستيابي  آن  وجودي  فلسفه  و  است 
را   اهداف مدنظر  باشد  توانسته  بيشتر  انقالبي است که هر چه  اسالمي و 

به اثبات رساند.   محقق ساخته و به عبارتي ديگر کارآمدي خود را در عمل
کارآمدي با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف، سنجيده شده و معنا  به واقع  

خواهد يافت. کارآمدي به اين معنا است که چه مقدار از اهدافي که براي  
کرده تعريف  هزينهدولت  چه  با  دولت  و  است  کرده  پيدا  تحقق  و ايم  هايي 

در نتيجه شاخص اصلي   طي چه فرآيندي به اهداف رسيده يا نرسيده است.
هاي   نظام  در  است.  دولت  اهداف  برشمردن  کارآمدي  مفهوم  بررسي  در 

مي خالصه  مادي  اهداف  تحقق  به  تنها  اهداف  اين  در  سکوالر  اما  شود، 
هاي  نظام اسالمي، عالوه بر اهداف مادي، تحقق اهداف معنوي و ارزش

قرار دارد.  اسالمي نيز از جمله وظايفي است که در دستورکار دولت ها  
تحقق   جهت  در  بايد  هم  »كارآمدي  اسالمي  جمهوري  نظام  در  نتيجه  در 

شدن  خواست عيني  و  شدن  پياده  جهت  در  باشد؛  اسالمي  اهداف  و  ها 
 ( 6/8/1383ها در جامعه باشد.« )ارزش

و    ،ناکارآمدي داده  قرار  بحران مشروعيت  سراشيبي  در  را  دولت 
اعتبارزدايي از دولت خواهد بو انقالب اسالمي  حاصل آن  د. رهبر معظم 

هاي ملي و  معتقدند: »آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينش
ها مهم است، اين است كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا  انتخابات

رئيس دنبال  مردم  اگر  است.  مسئله  اساس  اين  كند؛  دنبال  پيدا  يا  جمهور 
خواهند آنها را  ديگر كساني هستند كه ميگردند يا دنبال  مجلس مي  نماينده

هاي كارآمدي را بر اريكه  با انتخاب تعيين كنند، در پي آن هستند كه انسان
و   بدهند  افزايش  را  نظام  كارآمدي  سطح  بتوانند  آنها  تا  بنشانند  مسئوليت 
مردم   خواست  اين  كنند؛  حل  را  مردم  معنوي  و  مادي  مشكالت 

 ( 24/8/1383است.«)
كارآمد  اندازهمؤلفه  به  انقالب  ي  معظم  با اهميت است كه رهبر  اي 

مي چنين  مشروعيت  و  کارآمدي  بين  نسبت  زمينه  در  فرمايند:  اسالمي 
ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است.   »مشروعيت همه

كارآيي روي  بر  كه  دارم  تكيه  و  اصرار  اين  روي  كارآمدي  بنده  و  ها 
بطي كه قوانين ما متّخذ از شرع و قانون اساسي  مسئوالن، طبق همان ضوا

است، بايست تكيه شود. هر جا كارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد  
جمهور، نماينده مجلس  رفت. اينكه ما در قانون اساسي براي رهبر، رئيس

ايم اين وظيفه را  ايم و با اين شرايط گفتهو براي وزير، شرايطي قائل شده
انجاممي اين    تواند  گرفتن  برعهده  مشروعيت   مالك  شرايط،  اين  بدهد، 
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عطا مي ما  به  ملت  و  قانون  كه  است  قدرتي  و  اختيارات  و  كند؛  وظايف 
هايي كه از آن منشعب است،  يعني اين حكم واليت، با همه شعب و شاخه

رفته روي اين عناوين، نه روي اشخاص. تا وقتي كه اين عناوين، محفوظ  
وعيت وجود دارد. وقتي اين عناوين زايل شدند، چه و موجودند، اين مشر

بقيه از  چه  و  رهبري  شخص  بخش  از  در  آن  مسئوالن  مختلف،  هاي 
مشروعيت هم زايل خواهد شد. ما بايد به دنبال كارآمدي باشيم. بايد هر يك  

مسئوليت اين  متصدي  كه  كساني  بتوانند  از  هستند،  ساقه  تا  صدر  از  ها، 
آنه  برعهده  كه  را  بهآنچه  و  است،  معجزه  انتظار  دهند.  انجام  معقول  قدر 

العاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظار  تالش موفق  كار خارق
نشانه آن  در  كه  داشته  را  شود،  مشاهده  هم  توفيق  هاي 

 ( 6/1383/ 31باشيم.«)
دهه   بايپنجدر  کارآمدي  ساختارهام؛  تمامي  بر  حاکم  روح  به    ، د 
ها و  هاي نظام مبدل گردد، چرا که همه تالشها و برنامهتنهادها، مسئولي

معنا ميها در زمانريزي برنامه که  ي  ب   «معطوف به عمل» يابد  و  ه  بوده 
ذهن از  توانا  و  کاردان  افرادي  خارج  دست  مکتوبات  و  عينيت    شدهها  و 

 يابد.  
 ولت انقالبي  د. 2

بي است که ، دولتي انقاليتراز انقالب اسالماز نگاه رهبري دولت  
انقالبي امور را در اختيار گرفته و کار را پيش خواهد   مبتني بر روحيه 

يادآوري   بايد  مهم  کردبرد.  بازتوليد  که  و  توليد  در  مؤثر  مجموعه  ترين 
انقالبيگفت انقالب اسالمي و  دولت است. دولت با توجه به آنکه    گري مان 

از هر مجموعه  از بيشترين قدرت در سطح جامعه برخوردار است، بيش  
انقالبي گفتمان  فراگيرسازي  رسالت  بايد  ديگر  و  دارد  عهده  بر  را  گري 

ارزش و  انقالب  شعارهاي  کند  پمپاژ  تالش  افکار عمومي  در  را  آن  هاي 
انقالب  کند گفتمان  و  دولت  گفتمان  بين  که  است  اين  آن،  الزمه  البته،   .

اين صورت است که دول باشد. در  داشته  ت خواهد  اسالمي تطبيق وجود 
 توانست خود را منادي گفتمان انقالب معرفي کند. 

رهبر معظم انقالب اسالمي که نسبت به تضعيف روحيه انقالبي در  
نگراني يازدهم  رئيسدولت  با  ديدار  در  داشتند،  هيئت هايي  و  جمهور 
العجاله بايد کرد  دارند: »به نظر من کاري که عليوزيران چنين تأکيد مي
ا در  که  است  يعني  اين  داشت؛  صراحت  بايد  انقالبي،  مواضع  تّخاذ 

صريح   را  بزرگوار  امام  مباني  را،  انقالبي  مواضع  نکنيم.  رودربايستي 
باشيم.   نداشته  ترس  نکنيم،  رودربايستي  نکشيم،  خجالت  کنيم،  بيان 
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(»5/6/1394 ) 
دولتمعظم برخي  از  کردهله  انتقاد  چنين  گذشته  »يک  هاي  اند: 

گري و اينها به انزوا افتاده  ه اسم انقالب و انقالبياي بر ما گذشت کدوره
مي سعي  اين  بود؛  از  ارزش،  ضد  يا  منفي  ارزش  يک  عنوان  به  کردند 

مي مقاله  کنند؛  ياد  ميچيزها  حرف  مينوشتند،  گفته  شد.«  زدند، 
(2/6/1391  ) 

 دولت شجاع و عزتمند. 3
نست  ، دولتي عزتمند است که خواهد توايمطلوب نظام اسالمدولت  

الملل حفظ کند و گرنه انفعال و وادادگي  منافع ملت را در سطح نظام بين
هاي زياده خواه جهاني، چيزي جز ناکارآمدي و  باالخص در برابر قدرت

 ي دولت انقالبخسران و بر باد دادن ثروت ملي به همراه نخواهد داشت.  
دست  در  را  امور  تدبير  مصلحت،  حکمت،  عزت،  اصل  سه  بر  مبتني 

ميگرف  تنظيم  را  خود  خارجي  سياست  مناسبت  و  با  ته  مواجهه  از  و  کند 
 اي ندارد.  دشمن واهمه

برابر   در  نيست  حاضر  و  ندارد  اعتماد  دشمن  به  انقالبي  دولت 
دولت  کند.  زودگذر  مصالح  قرباني  را  ملي  منافع  و  بيايد  کوتاه  دشمن 

برابر    انقالبي دولتي شجاع است که ترسي از تهديدات دشمن نداشته و در 
شود و براي تطميع و برخورداري مادي  هاي دشمن منفعل نميگوييگزافه

آرمان از  کشيدن  و دست  دشمن  با  معامله  به  مردم  حاضر  و  انقالب  هاي 
شود. به فرموده حکيم انقالب اسالمي؛ »روحيه و آرمان انقالبي، بدين  نمي

ر  مسئوالن  و  جامعه  مرفه،  و  راحت  زندگي  به  ميل  كه  است  به  معني  ا 
قدرت زورگويي  برابر  در  تسليم  و  از  سازشكاري  غفلت  و  جهاني  هاي 

بي و  استكبار  كه  توطئه  آن روزي  نكشاند.  انقالب  جهاني  پيام  به  اعتنايي 
خداي نخواسته جمهوري اسالمي، رفاه و آبادي را هدف عمده خويش قرار  

اني و  و جه   انقالبي  هاي پوشي از آرمانداده و در اين راه حاضر به چشم
اميدها   همه  و زوال  انحطاط  روز  شود،  انقالب  جهاني  پيام  از  فراموشي 

 ( 4/1368/ 23خواهد بود.«)
 دولت جهادي. 4

دولت   در  مديريت  اسالمالگوي  انقالب  جهادي    ،يتراز  مديريت 
که در شرايط کمبود    است  است. مديريت جهادي به مثابه آن نوع مديريتي

تکل احساس  با  متعدد،  موانع  وجود  بتواند  و  رسالت،  و  انقالبي  تعهد  يف، 
جامعه   معضالت  حل  در  و  کند  ثابت  جامعه  اداره  در  را  خود  کارآمدي 

سازوکار جمله  از  الگو  اين  باشد.  داشته  مؤلفهتوفيق  و  که  ها  است  هايي 
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مي آن  به  تجهيز  با  اسالمي  جمهوري  کشور  دولت  مشکالت  حاّلل  تواند 
دولت   عيار    در  اکنونکه    ياسالم  ي جمهور باشد.  تمام  جنگ  با  مواجهه 

الگوي   گفتمان  پذيرش  به  گذشته  از  بيش  دارد،  قرار  دشمن  اقتصادي 
يعني علم و هنر رهبري و    ،مديريت جهادي   مديريت جهادي نيازمند است.

فعاليت دستهکنترل  عرصههاي  تمامي  در  مبارزه  بر  مبتني  هاي  جمعي، 
ا به  نيل  و... براي  اقتصادي، فرهنگي  و  علمي، سياسي،  هداف راهبردي 

 کالن يک سيستم و رفع موانعي که بر سر رسيدن به آن وجود دارد. 
هايي دارد که اگر در مديريتي متعين و جاري  مديريت جهادي مؤلفه

 توان آن را جهادي ناميد: مي ،و ساري باشد 
رساني به مردمي  ـ خدمت با نيت الهي: در مديريت جهادي خدمت1

دن  مقام  و  مال  کسب  براي  الهي و رضايت  نه  قرب  جهت  در  بلکه  يوي، 
شود و مدير جهادي در قبال خدمتي که به مردم ارائه  پروردگار انجام مي

گونه چشمداشت مادي و دنيوي ندارد و هدف خود را رضايت  هيچ ، دهدمي
 داند. پروردگار خويش مي

مي2 تخصص  درايت:  و  علم  تخصص،  افزايش  ـ  سبب  تواند 
به  بهره توجه  و  شود  بهوري  براي  را  زمينه  و علم  خدمات  روزرساني 

ميفعاليت آماده  نميها  ميسر  اينها  دوي  هر  و  سايه  کند  در  مگر  شود، 
 درايت و کارداني. 

برابر  3 در  راحتي  به  جهادي  مدير  کار:  در  استقامت  و  تداوم  ـ 
دست نميمشکالت  باال  تسليم  نشانه  به  را  ناکاميها  از  بلکه  و  برد؛  ها 

سازد و چون که به درستي هدف و نيت ي پيروزي ميها پلي براشکست 
 دهد تا به سر منزل مقصود برسد. خود ايمان دارد به حرکت خود ادامه مي

منت: در مديريت جهادي  ـ شوق خدمت و روحيه خدمتگزاري بي4
رساني به مردم و رفع مشکالت آنان است و مدير جهادي  اصل بر خدمت

هيچ از  راه  اين  اقدامي  در  نميگونه  و  فروگذار  الهي  او  نيت  چون  و  کند 
گونه منتي انجام  براي رضايت پروردگار است، فعاليت خود را بدون هيچ

 دهد و در مقابل آن از مردم انتظاري ندارد. مي
پذيري و سرعت عمل: در مديريت جهادي سرعت عمل  ـ انعطاف5

مؤلفه از  يکي  کمبودها  و  نواقص  رفع  خدمتو  حياتي  و  مهم  ني  رساهاي 
ايجاد وقفه در فعاليتمحسوب مي ها و کار امروز را به فردا  شود؛ زيرا 
 اي جز نارضايتي مردم به همراه نخواهد داشت.انداختن نتيجه

نفس و خودباوري: يک مدير جهادي در درجه اول بايد  ـ اعتمادبه6
تواند  نفس و خودباوري داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت نمياعتمادبه
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تأثير فشارهاي گروهي و جناحي از  هاي خود را پيش ببرد و تحتهبرنام
 شود. هاي خود دور مياهداف و برنامه

جوان7 مديريت ـ  در  مديريت:  در  جوان  نسل  به  اعتماد  و  گرايي 
و کارآزموده سعي ميجهادي در کنار مديران و چهره باتجربه  شود  هاي 

صورت کنار رفتن مديران    که از جوانان نيز استفاده شود تا در آينده در
باتجربه، جامعه از نيروهاي شايسته و کاردان تهي نشود و نيروهاي جوان  

 بتوانند جاي آنها را پر کنند. 
ها و  ـ ابتکار عمل و خالقيت: خالقيت و نوآوري داشتن در فعاليت8

از برنامه الگوبرداري  و  از تکرار  و راهکارهاي ديگران يکي  پرهيز  ها 
شود و مدير جهادي  موفقيت در اين نوع مديريت محسوب ميهاي  از مؤلفه

از   خود  اهداف  به  رسيدن  راه  در  و  باشد  هوشمند  و  بايد شخصي خالق 
 هاي خالقانه بهره بگيرد. روش

سعي 9 جهادي  مديريت  در  اجتماعي:  مشارکت  و  کارگروهي  ـ 
از تکروي و حرکتمي و در مقابل بر  شود که  انفرادي پرهيز شود  هاي 

 شود. وهي و مشترک بسيار تأکيد ميکارگر
جهادي  10 مديريت  در  انحراف:  از  مراقبت  و  فساد  از  پرهيز  ـ 

پاکدستي مديران و مسئوالن يک اصل مهم و حياتي است و عامل تداوم و  
 شود. بقاي اين نوع مديريت محسوب مي

ـ توجه به کيفيت و قانونمندي: رعايت قانون و خارج نشدن از  11
هاي يک مدير جهادي  هاي قانوني بايد سرلوحه فعاليتمرزها و خط قرمز

 باشد و نبايد رعايت و احترام به قانون را از ياد ببرد. 
توجه به اين نکته نيز مهم است که مديريت جهادي موضوع جديدي  
نيست که در کارآمد بودن آن ترديدي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر؛  

برهه در  جهادي  مانمديريت  حساس  نشان  هاي  مقدس  دفاع  سال  هشت  ند 
داده است که توانمند است و چنانچه در شرايط کنوني نيز به الزامات آن  

مي شود  برساند.  توجه  اثبات  به  را  خود  توانمندي  گذشته  همچون  تواند 
شک مديريت در دولت اسالمي مديريتي با الگوي دولت جهادي است و  بي

را مي مديراندولتي  که  خواند  کارآمد  اعتقاد    توان  جهادي  مديريت  به  آن 
 داشته و آن را الگوي کار خود قرار داده باشند. 

 دولت پرکار و پرنشاط. 5
شک نتيجه  رابطه مستقيمي بين کارآمدي و پرکاري وجود دارد. بي

دول مضاعف  تالش  و  دولتمردان  تپرکاري  و    ،و  کشور  مشکالت  رفع 
کارآمدسازي دولت   حرکت در مسير آباداني خواهد بود که در يک کالم در
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قابل تأکيد است. اما نکته اساسي در اين ميان آن است که منشأ پرکاري را  
وجو کرد. دولتي که در  گري جست بايد در وجود روحيه جهادي و انقالبي

مي تشکيل  افرادي  را  آن  اعضاي  و  دارد  روحيه ضعف  از  اين  که  دهند 
نمي دارند،  فاصله  انقالبي  ک روحيه  پر  دولتي  را  تواند  نشاط  پر  و  ار 

 کاري بر آن غلبه خواهد کرد. کاري و کمرونمايي کند و محافظه
 آفرين دولت تحول. 6

چارچوب  و  حدود  در  و  کاري  حوزه  در  تحول  ايجاد  و  تحرک 
وضعيت بر  غلبه  و  روزمرگي  و  تکرار  از  جلوگيري  و  هاي  اختيارات 

کيفيتشدهمتصلب و  کارآمدي  مانع  خود  که  اساي  کار  به  يکي  بخشي  ت، 
شاخصه از  دولت  ديگر  اسالمهاي  انقالب  دولت    يتراز  ،  ياسالماست. 

آفرين است و بين دولت موجود و دولت مطلوب  خواه و تحولدولتي تحول
به ميدان آمده است، تالش    و از آنجا که براي تغيير و ارتقابيند  فاصله مي

د و نگذارد  زدگي تحوالت را پيگيري کنکند با تدبير و پرهيز از شتابمي
محافظه روحيه  گذشته  که  ناکارآمد  و  اشتباه  روندهاي  تکرار  بر  کاري 

در   »جرئت  اسالمي،  انقالب  معظم  رهبر  مبنا  همين  بر  ورزد.  اصرار 
تأکيد دارند:   دانسته و  ايجاد تحول« را از حالت روحي مثبت دولتمردان 

باشد و تص انسان حالت دليري در مقابل مشکالت داشته  اينکه  ميم  »نفس 
باارزشي  چيز  بکند،  اقدام  مشکالت  رفع  براي  که  بگيرد 

 ( 2/6/1389است.«)
 ساالردولت شايسته. 7

راهبردي  شايسته کليدواژه  اسالمساالري،  انقالب  تراز    ي دولت 
دولتي   شک  بدون  اختيار  موفق  است.  در  را  خود  اداره  امور  که  است 

از تعهد و تخصص الزم براي پ باشد که  ست و سمت شايستگاني گذاشته 
ويژه جايگزيني  باشند.  برخوردار  جامحوله  به    ن شايستگا  ي خواران 
نخواه دولت  ناکارآمدي  جز  و  سرانجامي  بده  ميان  اين  در  داشت.  د 

بر  بستان مبتني  دولتي  مسئوالن  و  مديران  گزينش  و  جناحي  هاي 
فتي است که دولت را با بحران کارآمدي  آترين  هاي سياسي بزرگتوصيه

خواهد  شرايط  کرد  مواجه  در  کشور  که  زماني  در  باالخص  مهم  اين   .
پيش   از  بيش  دارد،  قرار  دشمن  با  اقتصادي  عيار  تمام  جنگ  حساس 

مي سياسي  خودنمايي  مالحظات  غلبه  شايسته  –کند.  بر  ساالري،  جناحي 
ب در  را  انساني کشور  هدولت  نيروي  استعداد  و  توان  از  بخشي  کارگيري 
ل که فالن فرد صاحب صالحيت در اردوگاه  کند، تنها بدان دليمحروم مي

دولت   ندارد!  قرار  ما  کارآمدي  سيزدهم  حزبي  مسير  در  آنکه  براي  نيز 
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ساالري بيش  کابينه، به شايستهتشکيل  قرار بگيرد، نيازمند آن است که در  
بها دهد. شايسته  از ني ساالري، تخصصهر مالحظه ديگر  را  به  گرايي  ز 

ارتقا  آن  ريزي دولت خواهد بود که  علمي برنامه  ي همراه دارد و حاصل 
 دارد.   دولت  کردنقدرتمند رابطه مستقيمي با  

 دولت مردمي و خدمتگزار . 8
دولت بودن  شاخصهمردمي  از  يکي  ما  زمانه  در  مهم  ها  هاي 

نظام مهممطلوبيت  است.  سياسي  گام  هاي  در  بودن  مردمي  شاخصه  ترين 
االر و انتخاباتي با مشارکت ساول به قدرت رسيدن از طريق فرآيند مردم

دولت تمامي  که  است  از  حداکثري  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس  هاي 
اين معنا که با کسب اکثريت آرا از  چنين فرآيندي به قدرت رسيده اند؛ به 

 اند. پشتوانه مردمي و مقبوليت حداکثري برخوردار بوده
دم پس  سطح باالتري از مردمي بودن دولت، چگونگي تعامل با مر

به  دادن  بها  مردم،  با  مشورت  است.  رسيدن  قدرت  به  نظرات   آرا  از  و 
برداري از فكر و عمل مردم در اعتالي  ها و بهرهگيري ايشان در تصميم

هاي مردمي بودن دولت است؛ به اين معنا که  كشور، نماد ديگري از جلوه
هاي ساختن کشور بازيگر اصلي محسوب شده و علم و  مردم در عرصه

دهد.ت شکل  را  اسالمي  نظام  است  قرار  که  آنهاست  استعداد  و  نظام    وان 
گرفته   شکل  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  استقالل  بر  مبتني  که  سياسي 

بي کند،  نفي  را  بيگانگان  به  وابستگي  و  استيال  هرگونه  و  با  باشد  شک 
روي کردن به مردم تالش خواهد کرد براي حل معضالت و مشکالت به  

دروني خويش بنگرد و چنين است که مردم در امور محوريت  استعدادهاي 
خواهند يافت. اين نگاه خواهد توانست همه توان مادي و معنوي کشور را  

خدمت توان ارزشمند، راه  اين  با  و  داده  قرار  دولت  به  در خدمت  رساني 
 کل ملت و توسعه و پيشرفت کشور حاصل آيد. 

حد تالش  و  مردم  مطالبات  به  دادن  رفع  اولويت  براي  اکثري 
توده جلوه مشکالت  مستضعف،  و  محروم  طبقات  ويژه  به  جامعه  هاي 

ديگري از دولت انقالبي است. طبيعي است دولتي که ارتباط تنگاتنگي با  
در   و  است  ناتوان  جامعه  واقعي  نيازهاي  اين  شناخت  از  ندارد  مردم 

ايش  ها دچار اشتباه محاسباتي خواهد شد و حاصل آن افز تشخيص اولويت
مردمي   معيار  از  گرفتن  فاصله  و  دولت  و  مردم  واگرايي  و  نارضايتي 

 بودن و در نهايت بحران ناکارآمدي است.  
 گرا دولت قانون. 9

قانون به عنوان ساختار بنيادين جامعه و حاکميت و ميثاقي که همه  
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کليدي در ايجاد سامان سياسي    اند، نقشن آن را به رسميت شمردهبازيگرا
برعهده دارد. در اين ميان دولت خود تأثيرگذارترين نقش را در    در جامعه

قانون مقام  در  مجريه  قوه  اگر  حال  داشت.  خواهد  قانون  گريزي  اعتبار 
 هايي خواهد شد.  برآيد، ديگر نظام اسالمي دچار چالش

مهم از  يکي  تضمينقانون  که  ترين  چرا  است،  کارآمدي  کنندگان 
آيد که همه اهداف  نظام سياسي بيرون مي  دولت کارآمد از درون ساختار و

. لذا دولت راه موفقيت  باشدو کارويژه هاي نهادهاي خود را قانوني کرده  
دنبال   مدون  قوانين  طريق  از  را  خود  مقاصد  و  اهداف  به  دستيابي  و 

پايبندمي مهم  نبودن  کند.  مثابه  به  به  دولت  اجتماع  بازيگران صحنه  ترين 
ناامن سازي اجتماعي خواهد    قانون، موجب ترغيب جامعه به آشفتگي و 

بود.   خواهد  دولت  ناکارآمدساز  در  مهمي  عامل  خود  امر  همين  که  شد 
گانه و تشديد اختالفات  گريزي همچنين موجب واگرايي بين قواي سهقانون

ثير مستقيمي در  أ ها تخواهد شد که اين کمرنگ شدن تعامالت و همگرايي
 کارآمدي دولت خواهد داشت.

ر معظم انقالب در نقد عملکرد دولت نهم، پايبند نبودن به قانون  رهب 
دانستند و فرمودند: »يکي  در برخي موارد را يکي از ضعف هاي دولت 

با   که  وقتي  ـ  قانون  بدهيد.  اهميت  را  قانون  است.  قوانين  رعايت  مسئله 
ـ حتميت و جزميت پيدا مي کند. ممکن  سازوکار قانون اساسي پيش رفت 

همان قانون    است  آن  که  کنند  فراهم  مقدماتي  ديگران  يا  دولت  يا  مجلس 
بشود طرحعوض  با  ميـ  مجلس  در  که  دولت  هايي  که  لوايحي  با  آيد، 

ـ عيبي  گيردهاي مختلف انجام ميهايي که در بخشسازي دهد، با تصميممي
ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما  

آن    تا مادامي که به  به آن عمل بشود و  بايستي  قانون است، حتماً  قانون، 
جور  هاي مختلف همينکنم. در بخشاهميت داده بشود. من اين را تأکيد مي

قانوني روال  که  باشيد  معتقد  شما  را  چيزي  يک  است  ممکن  اش  است. 
قانون   که  وقتي  کار قوه مجريه نيست؛  اين  متصدي  يا  درست طي نشده، 

ـ به دولت ابالغ شد، قوه مجريه بايد  سازوکار قانون اساسي ـ با همانمجلس
دارد،   وجود  ديگري  چيز  يا  چنانچه ضعف  اگر  حاال  بداند.  قانون  را  آن 
عوامل  ديگري وجود دارد که اگر قانون مشکالتي دارد، بايستي آن را از  
قبيل. به   بين ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در شوراي نگهبان و از اين 

 ( 2/6/1389هميت بدهيد.«) قانون ا 
 دولت فسادستيز. 10

يک سيستم دانست که بدون    موفقيتترين مانع  توان مهمفساد را مي
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معنا است. علي رغم آنکه در  رفع و مهار آن سخن گفتن از کارآمدي بي
با فساد   مبارزه  در صف اول  اينگونه شکل گرفته که دستگاه قضا  اذهان 

با    بايد قرار داشت باشد، بايد گفت اين دولت است که بايد پيشگام مبارزه 
مهم باشد.  محيطفساد  فساد،  رشد  و  ايجاد  براي  بستر  که  ترين  است  هايي 

بيشترين گردش مالي کشور در دستگاه هاي دولتي  متولي آن دولت است! 
کند.  گيرد و همين امر چشم طمع مفسدين را به خود جلب ميصورت مي

عاتي  هاي اطال اي موقعيتي و فرصته .هاي مالي، فرصتدر کنار فرصت
رانت که  مفسد است  و  آن    انخواران  گرفتن  خدمت  به  فکر  در  شدت  به 

عمده بخش  و  سوء هستند  حاصل  اجتماعي  و  اقتصادي  فسادهاي  از  اي 
 استفاده از همين فضاي رانتي است. 

دولتي است که بتواند در اولين گام، فساد   يتراز انقالب اسالمدولت 
و   وجود  از  ريشهرا  خود  خطبدنه  امر  اين  کنند.  تقويت کن  با  ير 

شايستهقانون عملکردها  گرايي،  بر  نظارت  و  بازرسي  تقويت  و  ساالري 
در   تا از رشد فساد  بايد تالش کند  ممکن خواهد شد. در گام بعدي دولت 

با غلبه بر فساد، بسترهاي   خود را    سالمتسطح جامعه جلوگيري کند و 
 فراهم آورد. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقق دولت انقالبي و موانع : الزامات هفتمگفتار 
کردن   مرتفع  نيست!  هم  ها  سادگي  همين  به  انقالبي  دولت  تحقق 
براي   الزم  مالحظات  به  توجه  و  حرکت  اين  روي  پيش  موجود  موانع 
موفقيت، اقداماتي است که براي عملياتي کردن فرآيند دولت سازي اسالمي  

 بايد بدان توجه  نمود. 
 دولت انقالبيمات تحقق الف. الزا

انتخابات   در  اسالمي  دولت  تحقق  به    1400براي  توجه  نيازمند 
امر   اين  تحقق  آن  به  توجه  بدون  که  هستيم  کالني  راهبردهاي  و  اصول 

 ممکن نخواهد بود. 
 توليد گفتمان جذاب و فراگير  (1
مهم  يکي موفق يتراز  الزامات  جرين  انقالبيت  مس  يان  تحقق  ي در  ر 

اسالم ا  يدولت  اآن  که  جري ست  با ين  مردم  ديان  با  بتواند  همراه    خود  را 
ن مهم، داشتن هنر  ي الزمه ا  ند.يخود بب  ي آنان را در سبد را  ي ساخته و آرا 

ت مردم خواهان حل  يت آن است که اکثرياست. واقع   ي و اعتمادساز   بجذ
برخوردار   يشتيمشکالت مع و  زندگ  ي کشور  آرام هستند.    ياز  و  راحت 

آ  يستيز قيکه  آن  پنده  مبتن  ينيبشيابل  و  شا  يبوده  و  ها  يستگيبر عدالت 
 م شده باشد. يتنظ

انقالب معظم  تأ   رهبر  انقالبي  مؤمن  جوانان  به  دارند:  اسالمي  کيد 
فکر شما،    نيخواهد کرد که ا  دايپ  يو مردم  يکار، شکل عموم  يآن وقت»
تبد  يري گجهت  نيا عموم  کي به    لي شما  ا   يگفتمان  در  ]شما[    ن يبشود. 

ايوازده هزار ]گروهمجموعه د  که    يها ده درصد جوان  ند،يگويم  شان ي[ 
  ۸۵  اي درصد    ۹۰آن    د؛يکشور هست  ي ها مثالً پانزده درصد جوان  اي کشور،  
ا   ي حرکت جهاد   ني از ا  د يچرا با  گريد  ددرص از  کار محروم    نيمبارک، 

آسان خواهد شد که    يدر صورت  جي ترو  نيو ا  دي کن  جي ترو  ديکن  يبمانند؟ سع
  ي خودمان، در مسائل گوناگون  ي بشود. ما در طول گذشته  لي تبدبه گفتمان  
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داشته  نيا حاال  ميا را  د  شي هامثال  که  و  هست  ذهنم    خواهم ينم   گريدر 
  د؛ يبده   ش يخودتان را افزا  گفتمان عّده  ن يا  جيبا ترو   ديتوانيم[. شما م ي]بگو

  د يتوان يخودتان را هم م  تيکم   د، يکنيم   اديخودتان را ز  تيفيهمچنان که ک 
ا   لشياز وسا  يکيکه    دي بده  شيافزا  به  که  است  [  يعني ]  گفتم:  شانيهمان 

 ( 19/5/1398ي« )هنر  غاتيدرست، تبل  غاتياست؛ تبل يغاتي کار تبل
« معتقدند:  آن  ي سازگفتمان  يوقتايشان  اشد،  به  همه  فکر    نيوقت 
  ع يوس  جاّده کيکأنّه   د؛يآيبه وجود م  ي ا زهيانگ  کي خواهند افتاد و در همه 

ا  کننديم  لي که همه م  ديآ يبه وجود م  يراهبزرگ  کي  و بزرگراه    ن ياز 
   (3/6/1395.« ) حرکت کنند

ر  ي توجه به موارد ز براي يک گفتمان    ي ت و اعتمادسازيالزمه جذاب
 است:

  يازها يجذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از ن  ي. گفتمان1
ارائه   يردم راهکارحل معضالت و مشکالت م يجامعه باشد و برا ي واقع

را مشغول    ياذهان عموم  يمدت  ي د برا ي شا  يانتزاع  يهاکرده باشد. گفتمان
خ اما  سازند،  ب  يليخود  سودمند   ي اعتباريزود  عدم  آشکار    ي و  آنان 

 د و اعراض هواداران را به همراه خواهد داشت. شويم
امن و  ثبات  ايجاد  نيازهاي جامعه،  فوريت  اولويت و  يت در  امروز 

ا تامين حداقلعرصه  و  هاي  سفانه ر سالهاي معيشتي است که متأقتصاد 
تدبيري گفتماني که صالحيت اداره کشور را نداشته، ايجاد  اخير به دليل بي

مشکالت    شده حل  داخلي،  توانايي  به  اتکا  جاي  به  که  گفتماني  است! 
بين مناقشات  حل  گرو  در  را  بيگانگان  معيشتي  از  گرفتن  ياري  و  المللي 

 کندنمود.  چند ساله هاي با فرصت سوزي کشور را پيشرفت و دانست 
بايا.  2 گفتمان  امر ي ن  جوان  نسل  زبان  به  بتواند  که  ود  کشور  ز 

دهه  ا متولد  يهمگ خاص  بطور  و  انقالب  از  پس    1380و    1370ن  
ن نسل فهم  ي اگر زبان ا  د. وگرنه  ي آشنا بوده و به آن زبان سخن بگو  هستند

 خواهد شد. شان برقرار نيبا اذهان ا ييانشود، بدون شک ارتباط معن
با يا.  3 گفتمان  پاسخگو ين  بتواند  افکار    يذهن   ي هخاپرسش  ي د 
ه  يعموم و  ابهامي باشد  مس  يچ  در  برا   ي ر يرا  آبادانيپ  ي که  و    ي شرفت 

طرح است  ي زي رکشور  ا  نگذارد.  يباق  ،کرده  ن ي الزمه  امر  وجود  ين  ز 
تنگاتنگ با مردم، فعال  ، ارتباط  ييپاسخگو  ي مختلف و آسان برا   ي بسترها 

رسانه و  مطبوعات  فعاال شدن  مستمر  حضور  اها،  جري ن  مين  در  ان  ي ان 
 االت و ابهامات است. ؤ مردم و رفع س

را داشته باشد و در   از خود  يد توان دفاع عقالنين گفتمان بايا.  4
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شبهات با  گفتمان  يمواجهه  ميرق  يهاکه  مطرح  معرض  و  بدون  يب  کنند 
از خود    يمنطق  ي اد و چهرهيسخن بگو  ل و مستدلي ان لپاسخ نگذارد. با زب

ه  ي مانده عل  يام باقيها در ااز هجمه  ي ا ل گستردهينشان دهد. بدون شک س
است آغاز خواهد شد و از    يکه خواهان تحقق دولت اسالم  يان انقالبيجر

 بهره خواهند گرفت. يب گفتمان انقالبيتخر  ي برا يهر فرصت
انقالب5 گفتمان  بايراگ ف   ي برا   ي.  شدن  ابزارها ير  همه  از    يد 
رد. امروز بخش عمده هدايت  يبهره گ  ي مجاز   ي باالخص در فضا   ي ا رسانه

افکار عمومي را فضاي مجازي برعهده رفته که بدون تسلط برآن امکان  
 فراگيري هيچ گفتمان ممکن نخواهد بود. 

ز شدن به زبان  ي ازمند تجهيت نيکسب جذاب  ي برا   ي. گفتمان انقالب6
  ي را در اذهان عموم  يلم متعا يتواند مفاه  ين هنر است که ميست. اهنر ا

و   دهد  نفوذ  از فهم و دانش  با هر سطحي  افراد  در قلب و جان  بکارد و 
 سازي است. و گفتمانفرهنگي   هنري آفت کارماندگار سازد. بي

 تقويت روحيه انقالبي (2
و حرکت در مسير رفع مشکالت جامعه   توسعه کشور  پيشرفت و 

مي مهمرا  تمامي  توان  حرکت  جهت  که  دانست  کشور  اولويت  ترين 
مي تعيين  را  کشور  فعاليتمسئوالن  همه  در عرصهکند.  مختلف،  ها  هاي 

گره اهداف  بايد  به  گام  يک  را  کشور  و  بگشايد  مردم  مشکالت  از  اي 
تر کند، وگرنه اقدامي خالف ميثاق ملي و مصالح  ريزي شده نزديکطرح

اما بود؛  خواهد  جهت  کشور  تمامي  دادن  سوي  گيري سوق  به  کشور  هاي 
توان همه  تجميع  و  انرژي پيشرفت  و  نيازمند  ها  جامعه  تعالي  براي  ها 

ثمر  فرضپيش به  عظيمي  رسالت  چنين  آن  بدون  که  است  الزاماتي  و  ها 
 نخواهد رسيد. 

اراده محصول  کشور  در  بزرگ  اقدامات  که  است  آن  هايي  حقيقت 
اند.  دين و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشدهقوي بوده است که در مسير  

نقش ميآثار  را  بزرگان  اين  در  آفريني  و  سرزمين  اين  تاريخ  در  توان 
هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مشاهده کرد؛  عرصه

از   افرادي سپرد که  به دست  را  امور  بايد  لذا براي رفع مشکالت کشور 
انقالبي برخوردارند   با همه وجود آرمانروحيه  انقالب و ملت را  و  هاي 

اولويت از  دارند.  بايد  باور  انقالب  و  دين  راه  در  متزلزل  افراد  به  بخشي 
گري را بايد رمز و موتور تحول  پرهيز کرد. در يک کلمه روحيه انقالبي

 و دال مرکزي گفتمان پيشرفت کشور دانست.  
تقويت  ضرورت  بر  بارها  اسالمي  انقالب  معظم  روحيه    رهبر 
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گفتهانقالبي سخن  اسالمي  انقالب  اهداف  پيشبرد  در  نقد  گري  در  و  اند 
کنند،  اندازي ميعملکرد آناني که در مسير فراگيري روحيه انقالبي سنگ

شان  شان، با بيانند: »خداوند نخواهد گذشت از آن کساني که با قلما هفرمود
هاي ما تضعيف  وانانقالبي را در بين مردم ما و ج  کنند روحيهسعي مي

نمي اينها  از  خدا  روحيهکنند؛  است، روح    گذرد...  ملّت  اين  جان  انقالبي 
اين ملّت است. آن وقت آن قلمي که اين روحيه را در مردم تضعيف کند و  

 ( 1398/ 11/2تشکيک کند در انقالب، اين را خدا خواهد بخشيد؟«)
انقالب روحيه  باب  در  شک  که:  يم  يبدون  گفت  ت1توان  داوم  ـ 
است ممکن  انقالبي  روحيه  با  گرو  2،  انقالب  در  اسالمي  تمدن  تحقق  ـ 

است انقالبي  نسل  ممکن  3،  تربيت  انقالبي  روحيه  با  کشور  پيشرفت  ـ 
است4،  است انقالبي  روحيه  حفظ  گرو  در  ملي  اقتدار  و  عزت  ـ  5،  ـ 

است دشمن  برابر  در  کشور  حافظ  انقالبي،  ساخت  6،  روحيه  تقويت  ـ 
ر گرو  در  انقالبيدروني  استوحيه  مانع رواج  7،  گري  انقالبي  ـ روحيه 

 هاي غيرانقالبي براي استحاله انقالب است. انديشه
اين روحيه بايد به مثابه گفتماني فراگير نزد همه نخبگان کشور و  
نيروهاي مؤثر و کارآمد در امور کشور قرار گيرد. در طول چهار دهه  

موفقي رمز  روحيه  اين  به  تمسک  نيز  اسالمي  گذشته  نظام  پيشرفت  و  ت 
بوده است. به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمي: »بعد از رحلت امام، ما  

گري و حرکت  هر جا انقالبي عمل کرديم، پيش رفتيم و هر جا از انقالبي
است.  واقعيتي  يک  اين  شديم؛  ناکام  و  مانديم  عقب  کرديم،  غفلت  جهادي 

ر تقصيري در اين مطلب باشد،  ها خودم مسئول بودم؛ اگبنده در اين سال
متوّجه اين حقير هم هست. هر جا انقالبي بوديم، جهادي حرکت کرديم، بر  
و غفلت   کرديم  کوتاهي  جا  رفتيم؛ هر  پيش  کرديم،  آن ريل حرکت  روي 

توانيم برسيم، به شرط اينکه انقالبي حرکت کنيم و  کرديم، عقب مانديم. مي
 ( 3/1395/ 14انقالبي پيش برويم.«)

 وحدتاذ راهبرد اتخ (3
ترين اصول و ارکان نظام اسالمي توان يکي از مهموحدت را مي

دانست که مويدات فراواني براي اهميت آن در متون ديني و کالم بزرگان  
اند. مس  برشمرده  به  دئاسالم  از  اتحاد  و  وحدت  آن    ياجتماع  دگاهيله 

  د يتأک ي اله ان يها، مسلمانان و ادانسان ان يمقوله م   ني ا تيو بر اهم  ستهينگر
نوع اتحاد    نيترمحکم  ده،يوحدت عق  هي در سا  يگانگيکرده است. اتحاد و  

تأک  آن  بر  قرآن  که  هم  ده يورز  دياست  اساس  بر  قرآن،  وحدت    ن ياست. 
برادران    نانمؤم   ده،يعق اخوه«    گريکديرا  المؤمنون  »انما  است:  خوانده 
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 (10)حجرات/
که   حالي  عين  در  اسالمي  جامعه  ميان  اين  به  در  توصيه  همواره 

وجود   است.  داشته  قرار  تشتت  و  واگرايي  معرض  در  شده،  وحدت 
اجتماعيشکاف چندگانگي  و  هاي  رشد  موجب  مختلف  و  اختالفات  ها 
که گاه موجب تنش و درگيري در جامعه شده و اين    شدهجات مختلف  دسته

روب ضعف  و  نقص  با  را  ملي  وحدت  و  ملي  قدرت    کرده رو  هوضعيت 
ها در بستر طبيعت ذاتي جامعه بشري  بخشي از اين واگراييهرچند    است.

حوزه شناخت، نگرش، عواطف و احساسات در  و تنوع  و وجود اختالفات  
اما دارد،  از    ريشه  ناشي  که  است  عوارضي  محصول  ديگر  بخشي 

 ست. هاها و حب و بغضخواهيها و زيادهطلبيمنفعت
به معناي تالش براي نز  ديکي شدن و  وحدت در اصطالح سياسي 

فاصله به  حذف  رسيدن  و  شرايط  فهم  در  افقي  هم  و  نظري  هم  و  ها 
است.  هدفگذاري  مشترک  منافع  بر  مبتني  يکسان  گرا  رويکرد وحدتهاي 

شود، اما اين بدان  آن براي رفع اختالفات تالش ميدر  رويکردي است که  
ن  چنين امري امکا اختالفات قابل مرتفع شدن است که  معنا نيست که همه  
بلکه بدان معناست که بيش از آنکه بر اختالفات توجه    پذير نخواهد بود؛

و   همگرايي  محور  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  که  اشتراکاتند  اين  شود، 
 د. گيرنائتالف قرار مي

اسالمي  رهبر انقالب  مي  معظم  توضيح  چنين  باره  اين  دهند:  در 
كنند؟ نه. يعني  م يكسان فكر  مرد  نظور ما از وحدت چيست؟ يعني همه»م
سليقه  همه نوع  يك  يك  مردم  مردم  همه  يعني  نه.  باشند؟  داشته  سياسي  ي 

را   گروه  يك  را،  جناح  يك  را،  شخصيت  يك  را،  شخص  يك  را،  چيز 
بخواهند؟ نه؛ معناي وحدت اينها نيست. وحدت مردم، يعني نبودن تفرقه و  

ديني مثل  نفاق و درگيري و كشمكش. حتي دو جماعتي كه از لحاظ اعتقاد  
توانند  توانند كنار هم باشند؛ ميتوانند اتحاد داشته باشند؛ ميهم نيستند، مي
 ( 1379/ 26/1دعوا نكنند.« )

اهمي اسالمي  انقالب  مختلف  مقاطع  در  وحدت  فراواني  مقوله  ت 
کيد بزرگان انقالب بوده است، اما امروز اين مهم  داشته و همواره مورد تأ

و بدون وقوع    است  شدهيروهاي انقالبي بدل  به ضرورتي حياتي در ميان ن 
 هموار نخواهد بود. ير تحقق دولت اسالمي آن، حرکت در مس

مي وحدت  سطوح  مورد  و  در  راهبردي  وحدت  سطح  دو  از  توان 
 وحدت تاکتيکي سخن گفت.  

مي  اساساً  را  در  وحدتي  وحدت  طرفين  که  ناميد  راهبردي  توان 
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هاي نيل به هدف، يکسان  وشچهار عنصر ماهيت، اهداف، رويکردها و ر 
مانند يکديگر    يا بسيار به هم نزديک باشند. ممکن است که دو جريان عيناً 

اما وجود اشتراکات فراوان سبب متحد ماندن اين دو جريان خواهد    ؛نباشند
 شد.

هاي  لفهؤوحدت تاکتيکي در حالتي رخ مي دهد که حداقل يکي از م 
عارض هم باشند. ريشه اين گونه  مذکور بين طرفين داراي خدشه جدي و م

فقط  وحدت حالت  اين  در  است.  سياسي  عملگرايي  يا  ابزاري  در عقل  ها 
رسيدن به يک هدف موقتي براي طرفين وحدت موضوعيت دارد و براي  
يا   طرف  با  عميق  غير  و  موقت  به صورت  است  حاضر  آن  به  رسيدن 

ستيابي به  هاي ديگري اتحاد داشته باشد و طبيعي است که پس از دطرف
 هدف، وحدت موضوعيت خود را از دست خواهد داد. 

آنچه مشخص است در مقطع کنوني اين وحدت راهبردي است که 
  ي دولت اسالمتشکيل  ر  ي مسو    کردهخواهد توانست مشکالت کشور را حل  

کيد  أرهبر معظم انقالب اسالمي نيز ت.  کندهموار  را    يانن انقالبيبدست جر
وح به  »نبايد  که:  اصل  دارند  يك  وحدت  كرد؛  نگاه  تاكتيك  چشم  به  دت 

 ( 11/7/1368اسالمي است« )
موانع را  در اين ميان تحقق وحدت با موانعي مواجه است که اين  

 ر جستجو کرد: ي مل زااز عو يکيد در يبا
ش  ي رو يپ.  1 تما  طانياز  عوامل  يکي:  ينفسان  التيو  که    ياز 

  ت يقرار دهد تبع  يپاشو فرو   دياتحاد و انسجام را در معرض تهد   توانديم
اس  طانياز ش دعوت   د يشدن است. قرآن مج  ينفسان  التي تما  ريو  پس از 

  د ي تأک  لهئ مس  نيبر ا  ن،ي حول محور د  يکپارچگيمردم به اتحاد و انسجام و  
تبع   کنديم ش  تيکه  ا  ي جد  بيآس  توانديم  طانياز  نما  ني به  وارد  .  دي امر 
ش  تيتبع تما  طان ياز  جمله    ههمسرمنشأ    ينفسان  التي و  از  انحرافات 

اما    ست،يتازه ن   ي ا دهي پد  ن،ي ( و اگرچه ا208)بقره /    استاختالف و نزاع  
 ت ينباشند و وال   ياله تيهرجا مؤمنان بر مدار وال دهد يمطلب نشان م  نيا
کنند  طان يش قبول  آ  ، را  از  دارد.  کر   گر يد  اتي اختالف وجود  به    ميقرآن 

اهداف    يکيکه    ديآيم  بري  خوب دشمن  جاديا  انطي ش  مهماز  و    يعداوت، 
اختالف    ي برا  شوديم  ي ا له مقدمهئمس  ن يمردم است که هم  انيم  ي دوز نهيک

  يها اختالفات غالبا از هوسکيد دارند که »رهبر انقالب تأ   .يو دو دستگ
اگر كسزديخيبر م  ينفسان بود،    زيانگعمل من كه اختالف  نيا  دي بگو  ي. 
 ( 1387/ 4/4« ).ديباور نكن  را  نيخداست، ا ي بود، برا زي انگتفرقه

زيادهسهم.  2 و  وحدت :  خواهيخواهي  مانع  که  ديگري  عامل 
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خواهي آدمي است که برخاسته  خواهي و زيادهنيروهاي انقالبي است، سهم
و   اجتماعي  مطالبات  در  و  است  آن  حيواني  و  مادي  خوي  از 

دهد.  نيز خود را ظهور و بروز مياجتماعي    –هاي سياسي  بندي صورت
هاي اجتماعي شود، بايد  واقعي پيش از آنکه وارد ميدان فعاليت  انقالبا  لذ

و نفسانيت خود با خودسازي انقالبي غلبه کرده و در    اتوانسته باشد بر اهو
وگرنه   دهد  غلبه  فردي  منافع  بر  را  انقالبي  منافع  سياسي  فعاليت  ميدان 

که ما  مواجه خواهيم بود  نام سهم خواهي  به  با معضلي  نعي پيش  همواره 
   آيد.روي وحدت به حساب مي

طلبي(.  3 )برتري  برتربيني  ريشه:  خود  از  ديگر  عميق  يک  هاي 
در   بايد  را  همگرايي  و  وحدت  به  شدن  مقيد  و  پايبندي  عدم  و  واگرايي 

طلبي آدمي دانست که حتي در ميان  برتري   ميل به تفوق و  خودبرتربيني و
تواند  برخوردار نيستند، مي  ودسازي الزمگري که از خپرچمداران انقالبي

 ظهور و بروز يافته و مانع وحدت جرياني شود.  
وحدت مبتني  :  هاضرورت  نکردن   بصيرتي و درکجهل و بي.  4

هاي  ها و کمبودها و اولويت ها و فوريتبر شناخت وضعيت و ضرورت
که    گيردموجود در جامعه و تالش براي رسيدن به وضعيتي بهتر شکل مي

ني  آن  تشخيص  تشخيص  اين  است.  الزم  بصيرت  و  علم  طرازمند    ق ي از 
کوته  هاي  چشماني تيزبين و اذهاني هوشمند قابل درک و فهم است و ذهن

و بصيرت  فاقد  و  مسائ  بين  عمق  فهم  از  که  الزم  ناتوانند تيزبيني    ، ل 
نخواهند توانست به عمق ضرورت وحدت دست يابند. لذا معموال در مسير  

 . دن روند و از عوارض اين واگرايي ناآگاهواگرايي و تشتت پيش مي
نمايي اختالفات.  5 و بزرگ  اشتراکات  گرايي و  دتوح:  فراموشي 

مي که  است  نگاهي  از  برخاسته  نوعي  به  آن  ضرورت  تواند  درک 
را   اشتراکات  و  ديده  را کوچک  قرار  اختالفات  توجه  مورد  آن  از  بيشتر 

فرا و  اختالفات  بزرگنمايي  با  اما  واگرايي  ايجاد  دهد.  اشتراکات  موشي 
ها و  ها و حسادتاختالفاتي که گاه با عواطف و احساسات و کينه  ،شودمي

آنچنان صعب امکان رسيدن به  نماياند که  العبور مي... نيز آميخته شده و 
 وحدت ممکن نخواهد بود. 

گو و مصاحبت واي که امکان گفتدر مجموعه:  گوو انسداد گفت.  6
امک باشد،  نداشته  داشت. وجود  نخواهد  وجود  نيز  وحدت  و  همگرايي  ان 

بسياري از  گذرد رافع ها ميو توضيح دادن آنچه در ذهنوگو  گفتفتح باب 
عيني   و  ذهني  بسترهاي  و  امکان  که  سياسي  فضاي  در  است.  اختالفات 

فراهم باشد، ميل به واگرايي و حل اختالفات و حرکت در مسير  وگو  گفت
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در فضايي که بازيگران و فعالين سياسي  همگرايي فراهم است و بلعکس  
گويند و  اجتماعي از طريق رسانه ها و بطور غرمستقيم با هم سخن مي  –

شک   بدون  ندارد،  وجود  تعامل  و  رايزني  و  نظر  تبادل  براي  بستري 
رو خواهد  هحرکت در مسير وحدت و همگرايي با مشکالت فراواني روب

ز عوامل و موانعي است که به  . ابهام گويي و عدم شفافيت نيز يکي ابود
فرهنگ   نبود  و  وگو  گفتدليل  تفاهمات  سوء  کننده  تشديد  و  بسترساز 
 اختالفات خواهد بود. 

رسيدن به وحدت حاصل فرآيندي  :  مي براي وحدتنبود مکانيس.  7
مکاني دل  از  که  ممکن  ساست  مراحل  گام  به  گام  تعيين  و  مشخص  مي 
تعريف نشده و نبود آن بر تداوم    م هايي معموالً سخواهد بود. چنين مکاني

مي ها  واگرايي  و  شاخصافزايداختالفات  آن  در  که  مکانيسمي  و  ،  ها 
هاي عملي،  و مواردي از اين قبيل  ، تضمينمعيارها، وجود فصل الخطاب

 ديده نشده باشد.  
با که    يادآوري د  ي در کنار شناخت موانع وحدت  وحدت    تحققنمود 

داراي مالحظات و گفتماني  مي  درون  انتظار  که  است  همه  الزاماتي  رود 
 به آن پايبند باشند:   گري ن به انقالبييمعتقد 

ترين مالحظات  : يکي از مهمها . تقدم وحدت بر بسياري از ارزش1
ت  قابل  نکات  توجه  أو  که  است  آن  و    ميکن مل  ارزشمند  آنقدر  وحدت  که 

در  ه  هاي مطرح تقدم دارد کحياتي است که بر بسياري از اصول و ارزش
د بود. اين  وحدت مقدم خواهتحقق  صورت عدم امکان جمع همزمان آنها،  

بيني متعالي و انقالبي و مبتني بر فهم شرايط زمان  باور که از نوعي جهان
کيد رهبران انقالب اسالمي  أخيزد، با ادبيات مختلفي مورد ت و مکان برمي

مواجهه  در    حکيم انقالب اسالمياز جمالت راهبردي    ييكواقع شده است.  
: »حفظ وحدت فرمودند   ، اين عبارت است كه«وحدت» و    «گراييتكليف»

ي هم احساس كرديم، ولي ديديم  ا صل قرار بدهيم و اگر تكليف شرعيرا ا
عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج به وجود آورد و وحدت را از  

ت، حرام  كرديم تكليف شرعي اسبين ببرد، قطعاً انجام آنچه كه تصور مي
 ( 12/4/1368است و حفظ وحدت واجب خواهد بود«)

مي خوبي  به  گزاره  مشکالت اين  از  اي  مالحظه  قابل  بخش  تواند 
مقطع   اين  در  را  حداکثري  وحدت  مسير  در  را  انقالب  جبهه  روي  پيش 

 . کندفع حساس کشور مرت 
ها: واقعيت آن است که در درون هر  . کنار گذاشتن تنگ نظري 2
اختالمجموعه آن  اي  از  گريزي  که  دارد  وجود  آرائي  تکثر  و  نظر  ف 
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و   اختالفات  همه  فراموشي  بر  مبتني  نيز  ائتالف  و  وحدت  منطق  نيست. 
نگرف  نظرات شکل  و  افکار  تمامي  سازي  از  يکسان  بلکه سخن  است.  ته 

ل اساسي و وجوه مشترک و به حاشيه راندن اختالف آرا و  توجه به مسائ
تر  که براي دستيابي به  اهداف بزرگ  ساليق و مباحث درجه دومي دارد

وحدت،  الزمه  واقع  به  نمود.  پوشي  چشم  آنان  بزرگنمايي  از  بايد  فعال 
نگاه کنارگذاشتن  و  خطاپوش  چشمي  نظرانهداشتن  تنگ  که هاي  است  اي 

نگرد و دايره جبهه انقالبي را آنقدر تنگ  جز به نقاط ضعف ديگران نمي
ز اندکي از اين دايره بيرون خواهند ماند!  ها جبيند که همه افراد و گروهمي

توان انتظار داشت که وحدت و همگرايي شکل اي نميبا چنين نگاه بدبينانه
 گيرد و افکار و قلوب به يکديگر نزديک شود! 

مکانيس3 به  پايبندي  وحدت،  .  الزامات  از  ديگر  يکي  وحدت:  م 
يندهاي تصويب شده  ها و فرآمسها به نتايج مکانيپايبندي همه افراد و گروه

ها و فرآيندهاست  است. به واقع در اين ميان آنچه اصالت دارد همين توافق
نه نتايج! لذا نامزد نهايي جريان انقالبي هر که باشد، بايد تمامي افراد و  

ها خود را ملزم به حمايت از وي بدانند و قاعده بازي را تا پيروزي  گروه
بي کنند.  رعايت  انتخابات  در  پايبندنهايي  و    نبودن  شک  کار  اصول  به 

فرآيند طراحي شده موجب خروج از اردوگاه اصولگرايي است که با عدم  
 همراهي بدنه و هواداران همراه خواهد بود. 

و رفع اختالفات، گاه  وگو  گفت. پذيرش فصل الخطاب: در مرحله  4
باقي  اختالفات  از  بخشي  و  ندارد  وجود  کامل  تفاهم  به  رسيدن  امکان 

در  ممي اين اند.  نيست.  الخطاب  فصل  به  مراجعه  جز  راهي  شرايط  اين 
مي که  الخطاب  يافصل  فرد  يک  افکار    تواند  حتي  گاه  و  شورا  و  جمع 

عمل   اختالف  حل  مرجع  عنوان  به  باشد،  مردم  اکثريت  نظر  و  عمومي 
نهايي   نظر  به  پايبندي  آن  از  پيش  اما  زد.  خواهد  را  آخر  و حرف  کرده 

الز شرط  الخطاب  حاضر  فصل  که  کساني  است.  امر  اين  تحقق  براي  م 
رغم مخالفت با  نيستند به عهد خود پايبند بوده و نظر فصل الخطاب را علي

توانست در روند وحدت و ائتالف و همگرايي  نظرشان بپذيرند، نخواهند 
 وارد شوند. 
افکن: در مسير وحدت هرگونه  . پرهيز از طرح سخنان اختالف5

آتش    اظهارنظر غيرمسئوالنه اقدامي که موجب تشديد اختالفات شده و  و 
شرايط   اين  در  گردد.  نفي  بايد  سازد  ور  شعله  را  بددلي  و  کدورت 

ايده طرح  اقدام،  ريختگي  نامناسبترين  هم  در  موجب  كه  است  هايي 
صاحبان  مي  جامعه  موجودگفتماني  هاي  بندي صف و  بزرگان  لذا  شود! 
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با جديت ايستادگي نموده و آن را  يد  هايي باتدبير در برابر  طرح چنين ايده
زدن بازي     همه  اردوگاه رقيب براي ب  ي از سو افكن بدانند كه  اي تفرقهايده
 ريزي شده است.طرح

کيد  يکي از الزامات وحدت و همگرايي تأ . پذيرش منطق وحدت:  6
بر وجوه مشترک و کوتاه آمدن از اختالفاتي است که چندان اولويت نداشته  

آن  . واقعيت  کردتوان از آنها عبور  ابي به اهداف متعالي ميو براي دستي 
طرف همه  اگر  که  مطالبات  است  بر  بخواهند  وحدت  مذاکرات  هاي 
، امکان همگرايي وجود نخواهد داشت! بلکه  کنند حداکثري خود پافشاري  

بندي در  طرفين با اولويتکه  راهکار صحيح و اصولي و انقالبي آن است  
مطالبات و  الاعتقادات  و  اصلي  اصول  و  مباني  بر  تأي،  خود  کيد  تغير 

ن آمد. طبيعي است  ورزيده و از مطالب درجه دوم در صورت  ياز کوتاه 
هاي مختلف انقالبي در اصول اصلي و اليتغير اختالفي نخواهند  که طيف

مسير   دوم   درجه  مطالبات  بر  همدلي  و  مدارا  روحيه  تقدم  با  و  داشت 
 وحدت همراه خواهد شد. 

 نع تحقق دولت انقالبيمواب. 
هايي  ها و آفتاي، ممكن است آسيبدر مسير تولد و رشد هر پديده

اي  ؛ از اين رو اگر پديدهکند ري  بروز كند و از تحقق يا استمرار آن جلوگي 
بخواهد ايجاد گردد يا دوام پيدا كند، بايد عالوه بر وجود مقتضي، مانع يا  

هايي هستند كه اگر  ها و آفتآسيبود نداشته باشد. موانع همان  موانعي وج
 ند.  مننرو ميرا با مشكالت جدي روبه  زدوده نشوند، ادامه حيات آن پديده

باشد،   اسالمي  دولت  تشکيل  که  انقالب  تکاملي  حرکت  سوم  گام 
با آسيب پيشين  اين  همچون مراحل  از  تهديداتي مواجه است که گذر  ها و 

نخواه ميسر  آنها  دقيق  شناخت  بدون  بود.  مرحله  معظم  د  رهبر  نگاه  در 
اسالم دشمنان    يانقالب  دسته  يك  دارد:  دشمن  دسته  دو  اسالمي  دولت 

همه  شده هستند.  داليل واضح  سلطه  شناخته  به  دنيا  ديكتاتورهاي  و  گران 
با اصل سلطه و ديكتاتوري  دشمن دولت اسالمي اسالمي  اند؛ چون دولت 

زندگي    دين در عرصه ه به دين يا به ورود  مخالف است. كساني هستند ك
اينها هم با دولت اسالمي مخالفند؛    -به اصطالح سكوالرها    -معتقد نيستند  

باشد، زندگي  مي از دين جدا  باشد، سياست  از دين جدا  بايد  اقتصاد  گويند 
باشد، تحركات و نشاط از دين جدا  از دين  اجتماعي  هاي مردمي عمومي 

گيرد؛ از مخالف بودن،  م ميها هم در طيف وسيعي انجاجدا باشد. مخالفت
معارضه تا  كردن،  مخالفت  بينتا  مترفين  كردن.  جدي  يعني    -المللي  هاي 

اختيار   در  را  جهاني  عمدهي  منابع  و  نفت  كه  جهاني  عظيم  ثروتمندان 
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و عملي را  خواهند و براي اين كار دارند حداكثر تالش علمي  خودشان مي
جز  -كنند  مي هم  دو  ءاينها  بيروني  اسالميدشمنان  كرديم  لت  اند. عرض 

نميدشمن دشمني  لزوماً  دشمني  ها  بعضي  دشمنند،  آنها  از  بعضي  كنند؛ 
ميدان  كردن وارد  بعضي  است،  اعتراض  و  مخالفت  صورت  به  شان 
انواع و اقسام دشمني وجود دارد و  شوند و گالويز ميمي شوند. بنابراين 

 بايد با هر كدام به نحوي برخورد كرد. 
دش   دسته درونيدوم  آفتهست  منان  يعني  بيماري ند؛  و  ها،  ها 
ها. مرگ ما بيش از آنچه ناشي از اين باشد كه ديگري بيايد ما را  ميكروب

به اختالفي  خودمان  درون  در  كه  است  اين  از  ناشي  ميبكُشد،  آيد.  وجود 
مرگ نغالباً  ما  بيماري هاي  ميكروبي،  ويروسي،  از  سلول  ااشي  و  ي 

سرطااعاصي كه  است  ميي  درست  كه ن  است  اين  از  ناشي  كمتر  كند؛ 
همين هم  اسالمي  دولت  بكُشد.  را  آدم  بيايد  مواظب  كسي  بايد  است؛  طور 

 (8/6/1384هايش است.)اش باشد؛ اينها آفتهاي درونيدشمن
بينند، اول  يهاي بشري همواره از دو سو آسيب مافراد و مجموعه
هاي مهار گسيخته و  سهاي بشري و هو آن ضعف  أاز درون خود كه منش

  هاي منهدم كننده است، و دوم از دشمنان ها و خصلتايمانيترديدها و بي
طلبي و تجاوز و ددمنشي، محيط زندگي  بيروني كه بر اثر طغيان و افزون

سازند و با جنگ و ظلم و  ها تنگ و فشار آلود ميها و ملترا بر انسان
مي آنان  جان  بالي  زورگويي،  و  ترين  مهم  (4/2/1375.)شوندتحميل 

اسالميآسيب دولت  تحقق  دروني  انقالب    هاي  حکيم  کالم  بر  مبتني  را 
 کرد: اسالمي مي توان چنين فهرست 

هوس -1 و  طوالني   -2  ،پرستي هوي  ايمان   -3  ،آرزوهاي  سستي 
گرايي  فرم  -7  ،ارتجاع   -6  ،نسيان  -5  ،انفعال و خودباختگي -4    ،انقالبي 

فهمي و جمود و تحجر  -8  ،محتوا  و ظاهربيني بدون توجه به   -9    ،كج 
دشمنخ  -11  ،اشرافيگري   -10  ،دنيازدگي نفوذ  نفوذ صاحبان   -12  ،طر 

نظام ارکان  در  قدرت  و  بي  -13  ،ثروت  افراد  گرفتن  به  قرار  اعتقاد 
مسئوليتآرمان جايگاه  در  نظام  در   -14  ،هاي  دودستگي  و  اختالف 
ها و تقسيم  صف بندي   ي القا -16  ،دعواها و اختالفات سياسي -15  ،جامعه
کاذببندي  نظامبخشنکردن  همكاري     -17  ،هاي  مختلف    -18  ،هاي 

ها به نام  اعتنايي به ارزشبي  -19  ، هاي انقالبفراموشي اهداف و آرمان
تبعيضبي  -20  ،توسعه و  فساد  و  فقر  با  مبارزه  به  عدم   -21  ،توجهي 

 . مشكالت مردم نشناختن -22 ،پاسخگويي
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 ي دولت جوان انقالب : هشتمگفتار 
 

ورود انقالب اسالمي به دهه پنجم عمر پر برکت خود اقتضائاتي را  
به آن نمي دارد که بدون توجه  در حرکت در مسير تحقق  به همراه  توان 

مهمآرمان بود. شايد  انقالب موفق  اقتضا هاي  بيانيه    ي ترين  بايد در  آن را 
رد که حکيم انقالب اسالمي در آن بر  جو کوگام دوم انقالب اسالمي جست

ن نقش  متعّهد«  ي رو ي »عظمت  اسالمي    در  جوان  انقالب  هاي  گام  پيشبرد 
دههتأ تحوالت  محور  را  ايشان  و  ورزيده  کشور  کيد  روي  پيش  آتي  هاي 

که احساس تعّهد    يجوان  ؛ي نه هر جواناند. البته به فرموده ايشان »دانسته
ن ميان بخش عمده انتظارات از جوانان  « در ايکند.   تياحساس مسئول  کند،
قالب  ؤم در  و  اختيار«  به  »آتش  منطق  بر  مبتني  حرکت  انقالبي  من 

تعابير  هاي خودجوش انقالبي« تصور مي»تشکل هايي که  و توصيهشود. 
ومي جوانان چنين  هاي اخير داشتند در اذهان عمرهبري نيز در طول سال

   کرد.مي  رويکردي را القا
له   امام)ره( را گوشزد مي  سيره معظم  و ميحضرت  فرمايند:  کنند 

سپاه   اّوليه  فرماندهان  مثالً  لذا  داشتند.  اعتقاد  و  اعتماد  جوانان  به  »امام 
اينها گذاشتند    -پاسداران   اين مجموعه عظيم را    -که هسته اّوليه سپاه را 

تشکيل دادند و سپاه در جنگ آن همه نقش آفريد. وقتي اينها به امام معرفي  
به هيچ وجه نگفتند که شما جوانيد، چطور   شدند و امام اينها را شناختند، 

در  مي مثالً  يا  کردند.  هم  استقبال  بلکه  نخير،  بکنيد؛  را  کار  اين  خواهيد 
اي که  کابينه شهيد رجايي، يک عّده جوانان خيلي خوب بودند. اّولين کابينه

ابينه شهيد رجايي  وليت کرد، ک ئرا به معناي واقعي کلمه وارد مس  جوانان
 ( 11/1377/ 13بود.« )

اولين روز خردادماه    رهبري اما کالم   سال  در جمع دانشجويان که 
له در  انجام شد، پيامي متفاوت و رنگ و بوي ديگري داشت! معظم 1399
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بخشي از اين ديدار با برشمردن حرکت عمومي انقالب مبتني بر بيانيه گام  
ق نقش آفريني جوانان پرداخته و  دوم، به موضوع راهکارهاي عملي تحق

مي نهايت  م  نهايا  ي جهينت»  فرمايند:در  ا  نجا يا  شود؟يچه  جور    نيمن 
  [، کشاندن نسل جوان متعّهد به عرصه نهايام که سرانجام ]اکرده  ادداشتي
نسل جوان از   ي برا  تيريمد  ي هورود در عرص ...کشور ]است[،  تير يمد
شد، و   تيري مد اً اگر نسل جوان وارد عرصهو طبع افتديها اتّفاق مراه  نيا
  يها که من گفتم جوان-متعّهد ]شدند[   ي ها جوان ارشد نظام از جمله  رانيمد

  درست کلمه   ي باشند؛ به معنا  ياللهحزب  ديواقعاً با  يعني  ،ياللهمتعّهد حزب
  کند، يم  داي کشور طبعاً استمرار پ  يوقت آن حرکت عموم  نآ   -ياللهحزب

 « .رديگ يو انجام م  کنديم  دايسرعت پ
متعهد   جوان  نسل  کشاندن  ضرورت  باب  در  صراحت  اين 

تواند نويدبخش تحولي بزرگ در  اللهي به عرصه مديريت کشور ميحزب
آغاز  به واقع    هستيم.  مل در ابعاد آنأعرصه اداره کشور باشد که نيازمند ت 

دو  گام  بيانيه  صدور  با  آن  پيوند  و  اسالمي  انقالبي  پنجم  انقالب  دهه  م 
بايد   که  است  گشاده  اسالمي  جمهوري  روي  پيش  را  جديد  افقي  اسالمي، 

به   دار  کشور نگريست. ميدان  ي مثابه فرصتي براي پيشرفت و ارتقا بدان 
من انقالبي باشند  ؤ آن قرار است که جوانان م  اين عرصه و موتور محرکه

مسير فتح  که با همت و اراده و توان جواني، اهداف انقالب اسالمي را در  
 هاي کشور، يک گام به جلو ببرند. قله

 الف. اهميت و ضرورت جوانگرايي  
 جواني و حرف هاي نو براي تحول  (1

تغيير و تحول و زندگي در شرايط و دنيايي متفاوت، بطور طبيعي  
ايده افکاري جديد خواهد بود. نسل جوان بطور طبيعي داراي  هاي  زاينده 

نگرد  ل ميه از منظرگاه متفاوت به مسائچرا ک ؛ است نو براي اداره جامعه
پ از  متفاوت  او  ذهني  دنياي  ميو  ويژگي  اين  است.  مولد  يشينيان  تواند 

اي باشد. در کنار  هاي مناسبي براي تحول و تکاپو در هر جامعهفرصت
در جوانان موج   نيز  پيشرفت  تغيير و  به تحول و  ذاتي، ميل  اين ظرفيت 

جوان  مي پوياييزند.  ابتداي  براي    در  ها  انگيزه  و  است  زندگي 
هاي متفاوت او را به جنب و  برخورداري از لذات زندگي و تجربه آزمون

مي جوان  است.  انداخته  مجوش  که  آنگونه  را  جهان  در  يخواهد  و  پسند 
 تواند!  يپروراند بسازد و بر اين باور است که م يهاي خود موآرز 

مي را  جواني  اراددوران  تجلي  اوج  نقطه  دانتوان  ساالري  ست. ه 
د  توان ابتكار است که مي  اميد،  انرژي، فه  نيروي جواني برآمده از سه مؤل
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جامعه   محرک  موتور  به  مبدل  را  »  .کندآن  رهبري:  فرموده  جوان،  به 
سرشار از اميد و نشاط است و مايل است كاري به او محّول كنند و آن را  

انجام دهد. )با شجاعت و خطرپذيري  چنين  حصول  م  ( و 8/1381/ 13« 
شخصيتي بدون شک توليد افکار جديد و شنيدن سخن نو خواهد بود و اين  

پنجم   دهه  در  مديريت کشور  است که  آن  همان چيزي  به  انقالب اسالمي 
 نيازمند است. 

 جواني و پيشراني  (2
قدمي و پيشراني نسبتي ديرينه دارد و تاريخ بشريت جواني با پيش

ادعا که جوا اين  پيشگام تحوالت مهمي  گواه صادقي است بر  نان همواره 
بوده  –سياسي   اقتصادي  حتي  و  در  اجتماعي  که  همانطور  جوانان  اند. 

نقش اسالمي  جمهوري  استقرار  تداوم  و  ايران  ملت  اسالمي  آفرين  خيزش 
و   اهداف  سمت  به  انقالب  حرکت  پيشران  و  پيشگام  نيز  امروز  بودند، 

هاي کشور را  اند تمام سرمايهتواين پيشراني مي يند.آها به حساب ميآرمان
جهت رهبري معظم    به همينورد.  آنيز در جهت پيشرفت کشور به خدمت  

تأ اسالمي  »انقالب  که  دارند  تجربه  راني پ  شهياندکيد  و  فکر  آنها    ي و 
  ران شيکه حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشد؛ پ  دي آيبه کار م يوقتآن

 ( 1395/ 3/9« )ها هستند.حرکت انقالب، جوان
پنج مرحله اي خود اسالمي که در فرآيند  به    انقالب  براي رسيدن 

در مرحله سوم تحقق دولت اسالمي قرار دارد، در    اکنون  تمدن اسالمي، 
اين مرحله نيز به مديران جواني نيازمند است که بتوانند به وظايف انقالبي  

ايران  . به واقع جوانان همانطور که در خيزش اسالمي ملت کنندخود عمل 
آفر  استقرار جمهوري اسالمي نقش  و  پهلوي  بودند، امروز  عليه رژيم  ين 

پي و  پيشگام  به  شنيز  اسالمي  دولت  به  دادن  شکل  در  انقالب  حرکت  ران 
مي مأموريت  حساب  کشور  و  ملّت  آحاد  »مجموع  رهبري  نگاه  از  آيند. 
انقالب اين وظيفهدارند  را حفظ کنند؛  پيش  همه  شان  اّما جوان  ران  ماست؛ 

 ( 3/9/1395است، موتور حرکت است.« )
پيش نمياينچنين  يافت  جواني  در هر  البته  سؤراني  اين  لذا  ال  شود، 

مي »پيش  که  جوانآيد  م  يآن  عظ  شرانيپ   توانديکه  به    م يحرکت  کشور 
نو  ي سو چه    ياسالم  ني تمّدن  است؟  جوان  کدام  جوانباشد  است؟   يجور 
پ  نجايا  ي معنو   هيبن انگ  يوانج  کند؛يم  دايمعنا  با  ا  زهيکه  با    مان ياست، 

رد است، قدردان توان خو است، اهل کار است، اهل ابتکار    شي است، با خ 
درست دارد.  نفس  به  اعتماد  دارد،  خدا  به  توّکل  آنچه    نقطه  است،  مقابل 

کشور    ي هاجوان  خواهديدشمن م  خواهد؛يما م  ي ها دشمن در مورد جوان
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شهوات باشند، تنبل    ريباشند، اس  دياميشند، ببا  مانيا يب  باشند،  زهيانگيما ب
ب اعت  کارهيباشند،  دچار  نکنند،  کار  بزنند،  نق  شکننده    اد يباشند،  باشند، 

که دارند    يي. هدف کارها خواهنديم  ي جور   ني کشور را ا  يهاجوان  ند؛باش
  يز ياست؛ درست نقطه مقابل آن چ  نهايا  دهنديما انجام م  ي هاجوان  ي رو

 ( 6/9/1398«) .ميرکه ما الزم دا 
 توانا در پيشبرد اهداف  (3
ها هر چند امر  أموريتنايي انجام کارها و برآمدن از وظايف و م توا

توان   نيازمندي  راهبردي  و  پويا  مديريت  اما  است،  ارزشمندي  و  مهم 
تواند  جديدي است که مي  ي ها بيشتري نيز هست و آن پيشبرد و هدفگذاري 

هاي روشن پيش روي حرکت و افق  تضمين کننده آينده يک سازمان باشد
موقع اهداف و  ه  سازي مناسب و بيک مجموعه را آشکار سازد و با ريل

اي در جوانان به واسطه  توان بطور ويژهيافتني کند. اين  ها را دستآرمان
خل  و  انقالبي  رويکرد  و  خواهي  تحول  ساختارشکنانه    قروحيه  خوي  و 

ها شکوفا  د شدن و قبول مسئوليتايشان تمرکز يافته است که با مبسوط الي
شد.   معظمخواهد  ت  رهبر  دور  سالياني  از  اسالمي  دارند:  أانقالب  کيد 

كنيم    تجربه» اعتماد  جوان  به  ما  اگر  كه  است  اين  جواني  -من  كه    آن 
تش را داشت؛ نه هر جواني  وليت بدهيم و صالحيئ شايسته دانستيم به او مس

مس هر  بهت  -يتي  ول ئو  هم  جوان،  غير  مساز  و  انجام  والنهئ ر  را  كار  تر 
سريعمي هم  ميدهد؛  پيش  تازهتر  را  كار  هم  ابتكار  برد،  با  همراه  و  تر 

شود.  بيشتري به ما تحويل خواهد داد؛ يعني روند پيشرفت در كار حفظ مي
اما   دهد،  انجام  خوب  بالفعل  را  كار  است  ممكن  كه  جوان  غير  برخالف 

شد خواهد  متوقّف  آن  در  پيشرفت  اينروند  غالباً  است.« .  گونه 
(7/2/1377 ) 

 توانا در حل مشکالت کشور  (4
و    شدههاي مختلف ارائه  براي حل مشکالت و معضالت کشور راه

هاي متنوعي پيچيده شده است. از يک منظر نظريات مطرح در اين  نسخه
مي را  تقسيم  باب  دسته  دو  به  که  کردتوان  است  ديدگاهي  اول  دسته   .

هاي بزرگ را راهکاري  بهره برداري از توان قدرت وابستگي به بيگانه و
مي کشور  مشکالت  حل  را  براي  غربي  توسعه  الگوي  به  اعتماد  و  دانند 

مي استعدادهاي  پيشنهاد  و  توان  و  خود  به  اتکا  بر  ديگر  ديدگاهي  دهند. 
هاي  نسخه«  توانيمداخلي تکيه دارد و با محور قرار دادن دکترين »ما مي

دال مرکزي چنين نگاهي،    بيند.ساز ميدرمان دردها چارهاي  ر بومي را ب
نيروي جواني است. جوانان در طول   به  اميد  و  به جوانان کشور  اعتماد 
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داده نشانه  اخير  دهه  حل  چهار  توانايي  تنها  نه  و  هستند  اتکا  قابل  که  اند 
و سخت تدبير  با  را  دارند،  مشکالت کشور  خوشفکري  و  تفکر  و  کوشي 

راه حل کشور نيز هستند! و به جز آنان کس ديگري توانايي    بلکه گاه تنها
حل برخي مشکالت کشور را نداشته است.  اين نوع باور به جوانان را  

مشاهده   انقالب اسالمي  در  کردمي توان در کالم رهبر معظم  له  . معظم 
مشکالت   کايسازش با آمر»ند:  وي گبررسي اين دو الگوي توسعه چنين مي

نم حل  را  افزا  کند،يکشور  س  شي بلکه  مشکالت  داد؛  اگر    ي اياسيخواهد 
باش اقتصاد   م،يداشته  باش  ي مشکل  داشته  خودمان    م؛ياگر  را  ما  مشکالت 

 ( 12/8/1395« ) .ديحل کن ديها با مشکالت ما را شما جوان م؛يحل کن ديبا
اين نگاه به جوانان که برآمده از اعتماد کامل ايشان به توانايي آنان  

و    شودن کشور نيز بدل  ايد به گفتمان فراگيري نزد مسئوالاست، امروز ب
دستگاه در  را  خود  نشانهآثار  از  يکي  که  دهد،  نشان  مختلف  هاي  هاي 

هاي بيشتري به جوانان  گرايي در نيروي انساني و سپردن مسئوليتجوان
مي پشتکار  و  ابتکار  و  پويايي  و  خالقيت  با  که  نسلي  بخش  است.  تواند 

هاي مختلف را  هاي ايجاد شده در بوروکراسي تنبل سازماناي از گرهعمده
 . کندحل 

 اثبات استعدادها و توانايي در عمل   (5
اي نظري و ذهني نيست که گرايي، ادعايي خام و بافتهادعاي جوان

جوانان با  توان گفت  ما به ازاي خارجي نداشته باشد، بلکه با صراحت مي
عرصه در  ک حضور  و  توانايي  مختلف،  اثبات  هاي  به  را  خود  ارآمدي 

  از نگاه رهبري »هر اند.  رسانده و کارنامه درخشاني براي خود رقم زده
  و   خوانده  درس   جوان    نسل  به  ايران  ملت  اميد  رود، مي  پيش   به  زمان  چه

  اند توانسته  ها ميدان  همه  در   ملت  اين  جوانان .  شودمي  بيشتر  اش بالنده
 ( 27/11/1387« ).برسانند اتاثب به را خود هاي درخشندگي  و هابرتري 

فناوري پيچيده  فرمايند: »له يادآوري ميمعظم اگر صحبت  كارهاي 
هاي ما دارند سر  اي را هم جوانها هستند؛ انرژي هستهاست، همين جوان

كنند؛ و  هاي ما دارند فعاليت ميهاي بنيادي هم جوانكنند؛ در سلولپا مي
ان و  نانو،  فناوري  زيستي،  فناوري  فناوري در  اقسام  و  جا  واع  هر  ها، 

جوانمي جوانرويم  را  يهاهايند؛  امام  نه  ديدند،  را  جنگ  دوران  نه  كه  ي 
اي دارند. پس اين حركت، حركت  مالقات كردند، نه از اول انقالب خاطره

رسيم، همين  پوينده و بالنده است. به ميدان عمل و خدمت و تالش كه مي
ينيم؛ به ميدان سياست و اعالم حضور  بحركت عظيم بسيج سازندگي را مي

مي مي  9حركت    رسيم،كه  را  حركت  دي  مي  22بينيم،  را  بينيم،  بهمن 
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مي را  انتخابات  در  اين  حضور عظيم  معناش  چيست؟  معناش  اينها  بينيم؛ 
ما جوانان  امروز  كه  ما هستند    -  است  ملت  قاطع  اكثريت  و عموم    -كه 

اسالم انقالب  حركت  جهت  همان  در  ما  دست  ملت  همان ضرب  با  و  ي 
مي پيش  دارند  هستند،  فزايندگي  به  رو  )بروندانقالب،  ديدار  .  در  يانات 

 ( 31/6/1389  جهادگران بسيج سازندگي
نمونه تا  دارند  تالش  انقالب  معظم  کارهاي  رهبر  از  فراواني  هاي 

ن کشور گوشزد کنند  ق جوانان انجام شده را به مسئوال ياز طر بزرگي که  
. لذا در  کننداعتماد به جوانان را براي ملت نيز رونمايي    و حاصل فرآيند
مثال ايشان  است. کالم  شده  آورده  بارها  ها  موفقيت  اين  از  متعددي  هاي 

توليد علم و فناوري است که معظم بارز اين موفقيت ميدان  کيد  له تأنمونه 
« ابتکا دارند:  بر  ما  که  جا  مهر  انگيزه،  با  جوانان  استعداد  و  و  ؤر  من 

آن مخل و  کرديم  تکيه  چشمهص  نهاديم،  ارج  را  پيشرفت ها  جوشان  هاي 
پيشرفت که  شد  هستهپديدار  سلولهاي  دارويي،  بنيادي،  اي،  هاي 
برنامه و  نمونهنانوتکنولوژي  دفاعي  صنعتي  واقعيت  هاي  اين  عيني  هاي 

 ( 2/1393/ 23« ).هستند
 ايستاده در برابر دشمنان (6

بار زير  و  ايستادگي  با  جواني  سازگاري    روحيه  نيز  نرفتن  زور 
محافظه   روحيه  و  دارد  تعلق  کمتر  آنکه  واسطه  به  جوان  دارد.  ممتازي 
کاري بر شجاعت و غرور و حريت جواني غلبه نکرده است، به ذات يک  

لذا   نيز جرئانقالبي است.  بيشتري از خود  در برابر دشمن  ت و جسارت 
 است. نشان مي دهد و همواره در صف اول مقابله قرار داشته  

تقابل امروز جمهوري اسالمي با دشمن نيز که به روزهاي سخت و 
به نظام   توان براي ضربه زدن  با همه  حساسي رسيده و استکبار جهاني 
جوانان   ميدانداري  نيارمندي  است،  آمده  ميدان  به  ايران  ملت  و  اسالمي 

همه مواجهه  اين    اي جانبهاست.  دشمن  اقتصادي  جنگ  محوريت  با  که 
با آن نيز  اي است که راه مقابله  هد آن هستيم، سناريوي چند اليهروزها شا 

از مالحظات مهم در  طلبد. يکي  ن و ملت را ميهوشمندي و تدبير مسئوال
مقابله با اين جنگ اقتصادي بهره گيري از نبوغ و توانمندي جوانان است. 
جوانان کشور امروز نيز در صف اول مدافعان اين سرزمين قرار دارند.  

اي شورانگيز  امروز نيز جوانان ما با روحيه و حماسهه تعبير رهبري: »ب
دست از  دفاع،  اسالميا مهياي  انقالب  امروزوردهاي  و    اند.  ما  ملت  نيز 
همه در  ما  آمادهميدان  جوانان  كنند. ها  دفاع  خود  افتخارات  از  تا  «  اند 

(17/11/1381 ) 
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جوانا حضور  و  مديريت  در  الجوانگرايي  حزب  متعهد  در  ن  لهي 
گيري کالن کشور اين امتياز را براي کشور و ملت به همراه  امور تصميم

خواهد داشت که از تهديدات و ارعاب دشمن نهراسيده و شجاعانه در دفاع  
 از حقوق ملت در عرصه هاي مختلف قدم بردارند. 

 گرايي مالحظات جوانب. 
به   مديريت  عرصه  سپردن  ضرورت  از  صراحت  با  گفتن  سخن 

توان راهبردي ممتاز دانست که تحقق آن ضرورتي اساسي  را مي  جوانان 
هاي تحقق آن  براي امروز و آينده کشور است و انتظار آن است تا زمينه

مالحظات   برخي  به  توجه  نيازمند  تحقق  مسير  در  مهم  اين  آيد.  فراهم 
و اين فرصت   نشود اساسي است تا از مسير صحيح دچار افراط و تفريط  

خاط  به  نشود. تاريخي  بدل  تهديد  به  خطاها  برخي  واقع    ر  امر  به  همين 
همراه است که بي  ي مقدس و ضرور آفاتي  با آسيب و  آن  نيز  به  توجهي 

 . شود مديريت کشور  ندهيدر آ يتواند منجر به انحرافاتمي
 گرايي مفهوم دقيق جوان (1

موريت و  أگرايي مفهومي عام و کلي است که متناسب با هر مجوان
بايد تعريف    مسئوليتي  را  جمله  کردآن  از  جمعه  نماز  نمونه  عنوان  به   .

اجتماعي   شايستگي  –امور  از  بايد  آن  خطيب  که  است  از  سياسي  هايي 
فقهي، وجاهت و مقبوليت عمومي، اعتبار اخالقي    –جمله صالحيت علمي  

جوان شک  بدون  باشد.  برخوردار   ... معناي  و  به  جمعه  نماز  در  گرايي 
ساله نيست! چرا که اين امر موجب ضعف   30ا  ت  20انتخاب ائمه جمعه  

که    کردنماز جمعه و کاهش حضور نمازگزاران خواهد شد. لذا بايد دقت  
جوان از  قشري  و  سطحي  دچار  برداشتي  را  راهبردي  تدبير  اين  گرايي، 

 . نکندانحراف 
توصيه  و  حکيمرهبر   در  اسالمي  انقالب  اين  فرزانه  در  خود  هاي 

تصوي ديدار  در  که  تشکلزمينه  نمايندگان  با  دانشجويي صورت  ري  هاي 
همچنان که قبالً هم در سال گذشته تأکيد    -گرفت، اعالم داشتند: »من البتّه  

گفته هم  و حزب  -ام  کردم و مکّرر  آن  به دولت جوان  به  معتقدم و  اللهي 
اميدوارم و البتّه دولت جوان صرفاً به معناي اين نيست که بايد يک رئيس  

ساله داشته باشد؛ نه، دولت    ۳۲ن هم مثالً جوان به معناي  دولت جوان، آ 
اي که در سنيني باشد که  جوان، ]يعني[ يک دولت سر  پا و بانشاط و آماده

اين   منظور  نباشد؛  کارافتاده  از  و  خسته  و  بکند  کار  و  کند  تالش  بتواند 
بعضي شهيد  است.  همين  حاال  جوانند؛  معنا  يک  به  هم  باال  سنين  تا  ها 

شهيد سليماني، و بنده شب و روز به ياد  -که شما از او اسم برديد    عزيزي
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شصت و چند سال سنّش بود، ايشان که خيلي جوان نبود؛ اگر َده    -او هستم
بنا بود که من مشّخص  سال ديگر هم زنده مي ماند و بنده زنده ميماندم و 

مي نگه  جا  همين  در  را  او  نميبکنم،  کنار  يعني  او  داشتم،  که  گذاشتم  را 
هم   جواني  سنين  در  که  افرادي  اوقات  بعضي  بنابراين  نبود.  هم  جوان 

به  ي خوبي را مينيستند، کارهاي جوانانه بدهند.  انجام  به  توانند  هر حال 
حزب جوان  دولت  کشور،  مشکالت  من عالج  مؤمن  نظر  جوان  و  اللهي 

مي که  راهاست  از  را  کشور  عبور  تواند  دشوار  هاي 
 ( 28/2/1399بدهد.«)
 ن امجرب بهره گيري از تجربياتو  ييگراجوان (2

تأ منطق رهبري  جواندر  بر  بهرهکيد  با  تضاد  در  از  گرايي  گيري 
مجربا  مجموعهتوان  ايشان  نيست.  مين  کامل  را  در  نبيناي  دو  اين  که  د 

لذا وقتي نسبت به اين موضوع  باشند.    کنار هم جمع شده و مقوم يکديگر
مي پيش  ميابهام  چنين  »ي فرآيد  د  کمايند:  ن  ي گر يموضوع  بد   ست يکه 
که    شوديسؤال م  دمياست که شن  نيام، ا کرده  ادداشتي  نجايمطرح بکنم و ا 

در   اخ    1ي وني زيتلو   برنامه  کي بنده  ظاهراً  شده،    راً يکه  بار    کي پخش 
ام که  بار هم گفته  ک ي  د،يا يسر  کار ب  ديبا  ياللهام که دولت جوان حزبگفته

با هم    نهايگفتند چطور؟ ا  هاينشود. بعض  ادهاستف   نياز مجّرب  ستيصالح ن
  چ يه   گريبا همد  نها ي ا  سازد، يبا هم م  نهاينه، ا   کنمي. من عرض مسازدينم

بب   يمنافات تک  د،ينيندارد.  به  معتقد  ن  هي من  ا   ي روهايبه  به  ]و  [  ن يجوانم 
داشتم.   ياعتقاد  ني بنده چن م ياز قد ست،ياعتقاد راسخ دارم؛ مال امروز هم ن

ن  تماداع  ي معنا  ا   ي روهاي به  برخ  نيجوان  در  اّوالً  که  از    ياست 
جوان  ي ها تير يمد از  کشور  جوانمهم  به  و  بشود  استفاده  اعتماد  ها  ها 

ثان  ابتکارها  اً يبشود؛  م  يياز  انجام  ا  دهنديکه  حرکت  و    نهايو  و حوصله 
ا کار  گاه  نهاينشاط  بشود.  جوان  ياستقبال  مراجعه    ياوقات  جا  همه  به 

مه  کي ،  کرده  پ   يمّ کار  م  شنهاديرا  که  جواب    توانديکرده  بدهد،  انجام 
منداده مراجعه  م  کند ياند،  که  بعد  ما؛  تصد  مي دهيبه  کارشناس،    ق ي دست 
ا  ديگويم  کند، يم است،  مهمّ   ني درست  کار  ا  يکار،  و  شخص    ني است 
با  ني ا  توانديم کشور  که  معتقدم  من  خب  بدهد.  انجام  را  از    يستيکار 

نشاط  جوان  ابتکارات از  روح  ها،جوانها،  پُرانگ  ي هياز  و    يزهيکار 
کشورند    ي هاما هستند، بّچه  ي ها بّچه  نهايها حّداکثر استفاده را بکند؛ اجوان

  ها تيريمد   هم مسئله  ن، ياستفاده کند. بنابرا   نها ي و کشور حق دارد که از ا
استفاده   نهاياز ا   هاتيريدر مد  م ييگو يما م  نکهي ]نکته[. منتها ا ن ياست، هم ا
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کنار! نه،    م يبگذار  ميبشور   يرا بکلّ   يکه نسل قبل  ستين  ن يا  شيمعنا   ود،بش
اقتضا،   مد  ک يبر حسب  مد   کي جوان،    کي   تيري جا  فرد    کي   تيريجا 

هم  هم  انقالب  اّول  از  کارکشته.  و  بعض  نيمجّرب  حاال  بوده؛    ها يجور 
  ر ي حق  ني اشتند که اساله را گذچهل  امام جمعه  کي گفتند که امام در تهران  

هشتادساله را    امام جمعه  کيبودم؛ خب بله، همان وقت در کرمانشاه هم  
ش  زد ي در    1گذاشتند؛  در  تبر   رازيو  در  و  مشهد  در  ا  زيو  مانند    نها، يو 

مردان  ي علما  گذاشتند؛    يبزرگ،  بود  سنّشان  سال  هفتاد  حدود  در  که  را 
  ک ي ر در رأس سپاه  اقتضائات مختلف است. در اّول انقالب امام بزرگوا

ن  2سال داشت،  يرا گذاشتند که کمتر از س  يجوان   ي نيزم   ي رو يدر رأس 
مرد  داشت؛  ي ارتش  سال  شصت  حدود  که  گذاشتند  ا  3را    ن ياقتضائات 

که    کي است.    ي جور دارد  اقتضا  ب  ري مد  کي جا  کار  سر  بر    د، يا يجوان 
مورد  [. حاال در  دي ايمجّرب ]بر سر کار ب  ريمد   کي جا اقتضا دارد که    کي
حزب  لتدو نزدان  ياللهجوان  بعدها،  صحبت   کي شاءهللا  بنده  انتخابات، 

تصّور    نکهياّما ا   کنم؛يدارم که بعد عرض م  ييهاحرف  يعني خواهم کرد؛  
از جوانها منافات   ي استفاده بشود، با استفاده  ني از مجّرب  ميبشود اگر ما گفت

 ( 19/10/1399« )ندارد. يمنافات  چيه  نيدارد، نه، ا
استفاده از تجربه مديران گذشته، مالحظه جدي است که در  ه واقع  ب
نخبگان  جوانفرآيند   چرخش  و  اين  گرايي  انديشيد.  تدبيري  آن  براي  بايد 

تجربه به مثابه سرمايه ارزشمندي است که محصول ساليان سال عقالنيت 
و تجربه و علم آموزي است که بايد در خدمت مديريت کشور قرار گيرد.  

دهند.  جاي دنيا چنين گنجينه ارزشمندي را به سادگي به هدر نمي  در هيچ
اتاق بايد  کار  اين  تيمبراي  و  فکر  مشاورههاي  مستمر  هاي  و  منسجم  اي 

استفاده   از تجربيات مديران گذشته  داد و  و آن را در خدمت   کردتشکيل 
شده  ساخته  عمارت  بر  پاي  بايد  جوانان  واقع  به  داد.  قرار  جوان  مديران 

هاي پيشرفت و توسعه کشور  شتگان بگذارند و مسير را تا رسيدن به قلهگذ
 ادامه دهند. 

 گرايي مبتني بر فرآيند و مکانيزمي منطقيجوان (3
مکاني جوان  سطراحي  مديران  تربيت  و  نسلي  چرخش  براي  مي 

نهادينه شده را طراحي  ضروري است. به واقع بايد فرآيندي مدت دار و 
رسيدن به پايان مدت اشغال و خط بازنشستگي، که هر مديري قبل از    کرد

 
 ي اصفهانيعطاءهللا اشرف هللا ت يآ - 1
 ييسردار محسن رضا - 2

 رنژاد يظه يقاسمعل ر يام - 3
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در کنار خود مديران جوان کارآزموده و آماده به کاري را تحويل سيستم  
مديريتي کشور دهد تا با خيال راحت بتوان جايگزيني را براي وي انتخاب 

پذيرش  کرد اسالمي  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  در  که  کرد  فراموش  نبايد   .
، جايگاهي براي کسب تجربه از طريق آزمون  هاي اجرايي کشورمديريت

ها با کمترين خطا همراه باشد.  رود که مديريتو خطا نيست و انتظار مي
الزمه اين کار تصويب قوانيني اداري معطوف به تحقق اين مهم و پيگيري  

سازمان در  آن  کردن  عملياتي  و  اتفاق  جدي  اين  اگر  است.  مختلف  هاي 
ز مشکالت ناشي از تغيير مديريتي کشور  بيفتد، بدون شک بخش مهمي ا

 و با گسست مديريتي در کشور مواجه نخواهيم بود.  شدهحل 
 گرايي و شايسته ساالري جوان (4

،  کرد نکته قابل مالحظه ديگري که بايد در فرآيند جوانگرايي توجه  
جوان رهبري  منطق  در  که  است  شايستهآن  با  تقابل  در  ساالري  گرايي 

گرايي، شايستگان را حذف  کيد بر جوانأ که بتوان با ت نيست. اينگونه نيست
يا آنکه امور را به دست جواني سپرد که شايستگي و تخصص انجام    کرد

جوانان   به  امور  سپردن  بر  رهبري  نگرش  شک  بدون  ندارد!  را  کاري 
اين شاخص دقت الزم   به  بايد نسبت  شايسته و صاحب صالحيت است و 

شده به فساد و ناکارآمدي نينجامد. به واقع    نمود تا رويکرد حکيمانه اتخاذ
شايستهجوان منطق  چارچوب  در  هر  گرايي  و  است  تحقق  قابل  ساالري 

ساالري نقض غرض و خروج از مسير صواب خواهد انحرافي از شايسته
 بود. 

 گرايي و آفت آقازادگي جوان (5
، آقازادگي است! واقعيت گراييآفت ديگر جوانآنکه    پايانيمالحظه  

ا موقعيت آن  کليدي،  مناصب  داشتن  اختيار  در  و  قدرت  کسب  که  ست 
حساسي است که بسياري براي دستيابي به آن چشم طمع دارند و حاضرند  
پا   فراواني را زير  اقدامي کرده و خطوط قرمز  به آن هر  براي دستيابي 

مت سالأبگذارند.  تلخ  تجربيات  که  سفانه  دارد  آن  از  حکايت  اخير  هاي 
ر جوانان در مناصب مديريتي و تصميم سازي کشور،  حضور انگشت شما

اغلب تحت نفوذ روابط ژنتيکي دو جريان سياسي غالب و آقازاده محوري  
مي فسادانگيز  روند  اين  است.  جوانبوده  فرآيند  آينده  در  تواند  گرايي 

ضد   وضعيتي  به  و  بکشاند  انحراف  به  و  کرده  تهديد  را  کشور  مديريت 
بايد    اکنون  ل کند! براي مقابله با اين خطر از همرفت تبدي آنچه انتظار مي

و کاري کرد تا روند دستيابي به مديريت در کشور مبتني بر    انديشيد چاره  
ساالري رقم بخورد و مسير براي سپردن امور به جوانان شايسته و  شايسته
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 صاحب صالحيت فراهم آيد. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وضعيت  سوم:  جريان فصل  سيشناسي  در  هاي  اسي 

   آستانه انتخابات 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جريان انقالبي اردوگاه گفتار نهم:  
 

و    1376بعد از به قدرت رسيدن جريان اصالحات در دوم خرداد  
گيري جريان جديدي از  ناكامي طيف راست سنتي در انتخابات، زمينه شكل

بخش حزبدرون  و  مذهبي  نام  هاي  تدريج  به  كه  آمد  فراهم  جامعه  هللا 
خود نهاد. اصولگرايان در اولين گام توانستند فاتح دومين    رايان براصولگ

دوم خرداد، بر   در اوج دوران  انتخابات شوراهاي شهر و روستا شده و 
افزايش   و  اجتماعي  پايگاه  تقويت  با  و  آيند  فائق  خود  قدرتمند  رقيب 

جمهوري  رياست  هواداران و مطلوبيت شعارها فاتح مجلس هفتم و هشتم و
و   مجموع  نهم  در  كه  گرفت  صورت  حالي  در  همه  اين  شوند.  دهم 

صورت  به  صحنه،  در  قدرتمند  رقيب  حضور  به  توجه  با  اصولگرايان 
 يكپارچه و متحد در صحنه انتخابات حاضر شده بودند. 
سياسي رقيب  خروج  از  بعد  اصولگرا  و  جريان  حاكميت  از  اش 

مجلس نهم، در  و در آستانه انتخابات    88رقابت سياسي در ماجراي فتنه  
با   و  نرسيد  ثمر  به  وحدت  براي  تالش  و  كرده  حركت  واگرايي  مسير 
جبهه   مستقل  حضور  و  اصولگرايان  اردوگاه  از  انحرافي  حلقه  اخراج 

تفرقي که  پايداري در انتخابات شاهد تكثر در اردوگاه اصولگرايان بوديم.  
سال   انتخابات  جمهور 1392در  رياست  انتخابات  در  ناکامي  عاملي  ي  ، 

رياست انتخابات  در  جريان  اين  سال  بود.  در  دوازدهم  دور  جمهوري 
در مسير وحدت و همگرايي مجدد حرکت کرد و تحت عنوان و    1396
سياسي صورت صحنه  در  اسالمي«  انقالب  مردمي  »جبهه  جديد  بندي 

کشور حاضر شد و اکنون تحت عنوان جبهه انقالب اسالمي در انتخابات 
 حاضر خواهد شد.  1400
تشکلهمم از:  ترين  عبارتند  اردوگاه  اين  در  سياسي  جامعه  هاي 
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قم،  مدرسين   هاي سنتي  گروهمبارز تهران،    جامعه روحانيتحوزه علميه 
، جامعه  تلفه، جامعه مهندسين، پيروان خط امام و رهبري ؤمحزب  )شامل  

پزشکان، اسالمي  انجمن  اسالمي،  ...(زينب،  انقالب  ايثارگران  ،  جمعيت 
اسالميجمعيت رهپوي انقالب  پايداري ،  ان  )جريان  ،  جبهه  ايستادگي  جبهه 

رضايي( محسن  ا  ي کارآمد   ارانيجبهه  ،  حامي  تحول    ي اسالم  رانيو 
( نواصولگرايي  جريان  محمدباقر)يکتا(،  حامي  (،  قاليباف  جريان 

 . هاي مستقل دانشجوييجريان
 ها ها و فرصتالف. قوت

انتخابات   به  کنوني کشور معطوف  اين جريان  1400در شرايط   ،
نيز ضعفها و فرصتاز قوت و  و چالشها  برخوردار است که  ها  هايي 

 پردازيم:  در ادامه به آنها مي
 سوابق اجرايي قابل قبول  (1

تجربه مديريتي نيروهاي اصولگرا در شوراهاي شهر و سازندگي  
هاي نهم  شهر تهران به ويژه در دوران مديريت قاليباف و بعضاً در دولت

اي توانمند در کار اجرايي معرفي کرده  به عنوان مجموعهآنان را  و دهم،  
کنند که نيروهاي انقالبي بيش از اينکه  افکار عمومي چنين حس مياست.  

مهم و  بوده  عمل  و  کار  اهل  باشند،  روشنفکرانه  شعارهاي  اينکه  اهل  تر 
نمي تخّصصي  و  کارشناسي  پشتوانه  از  خالي  را  آنان  البته  اقدامات  دانند. 

دشمنان خارجي و رقباي داخلي با آگاهي از اين مزيت نيروها به شّدت در 
از   يکي  راهبردي  مزيت  اين  مجموع  در  اما  هستند،  آن  تخريب  پي 

هاي حضور جريان انقالبي در حوزه سياست و پيروزي بر رقيب گاهتکيه
 بوده و هست.

 برخورداري از نيروهاي توانمند اجرايي  (2
يتي نسبتاً کارآمد نيروهاي انقالبي گفته شد،  آنچه درباره سابقه مدير

توانيم« نهادينه شود و همين باور  سبب شده تا در اين نيروها باور »ما مي
انقالبي   نيروهاي  ميان  در  جوان  اجرايي  مديران  رشد  و  تربيت  به  منجر 

 شده است.
 آگاهي از مسائل و مشکالت کشور   (3

بيشتر آنان در    رويکرد مردمي انقالبيون و اصولگرايان و حضور 
جامعه زمينه آشنايي بيشتر و آگاهي ميداني از مشکالت و مسائل کشور را  
به   رسيدگي  اصل  فکري،  لحاظ  از  انقالبي  جريان  است.  کرده  فراهم 
مستضعفين و محرومين در مکتب حضرت امام خميني)ره( را مهم دانسته  

توجه    و نسبت به آن متعهد است و همين موضوع رفتار آنان را به سوي 
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پايين شکل مي به جامعه و طبقات  افزايش شناخت بيشتر  به  دهد و سپس 
 شود.  آنان از مسائل و مشکالت واقعي کشور منجر مي

 عملکرد اميدبخش دستگاه قّوه قضائيه   (4
  به   با توجه  اما  ندارد،  جرياني  عملکرد  و  ماهيت  قضائيه  قوه  هرچند

  انتخابات   اخير  دور   رد  رئيسي،  االسالمحجت  اين قوه،  رئيس  شخص  اينکه
  از   بود،  روحاني  آقاي   اصلي  رقيب  و   اصولگرايان  نامزد   جمهوري،رياست
  نشاني   تواندمي  قضائيه   قوه  قاطع   اقدامات  و  کارآمدي  عمومي،   افکار  نظر 
اجتماعي    تلقي  اصولگرايان  کارآمدي   از سرمايه  آن  دنبال  به  و  شود 

ي و تجربه رفتاري  اصولگرايان تقويت گردد. نکته ديگر اينکه اصول فکر
بيان به  اصولگرايان  و  است  عدالت  ارزش  به  آنان  بيشتر  نزديکي  گر 

طلبان  عبارت ديگر افکار عمومي جامعه، اصولگرايان را بيش از اصالح
مي عدالت  تحقق  دنبال  براي  به  ديگر  مزيتي  نيز  موضوع  اين  و  دانند 

 شود. نيروهاي انقالبي و اصولگرايان محسوب مي
 يمجلس انقالب  (5

بيش از   تقريباً  کرسي مجلس يازدهم را در    220نيروهاي انقالبي 
دست دارند. اين وضعيت به مثابه فرصتي براي نيروهاي انقالب در جهت  

در معرفي چهره کارآمد اين  تواند  آيد که ميخدمت به مردم به حساب مي
عملکرد شک  بدون  باشد.  مؤثر  مجلس  جريان  حل    مؤثر  در  يازدهم 

م  تقويت   پيش   از  بيش  را   اصولگرايان   قوت  نقاط   توانديمشکالت کشور 
 کند.  

 برخورداري از پايگاه رأي اعتقادي   (6
ارزشي برخوردار  جريان  فعالي  و  ثابت  رأي  پايگاه  از  انقالبي  ـ 

با نگاه ارزشي   و  شوداست که عمق اسشتراتژيک اين جريان محسوب مي
تکليف ميو  ميدان  به  جريان  اين  از  حمايت  در  چنين  آيند.  گرايانه  وجود 

مي انقالبي  جريان  براي  رأيي  بيپايگاه  اين  ثباتيتواند  در  سياسي  هاي 
 جريان را کاهش دهد. 

 هاي کالن نظام تعهد و گرايش به سياست  (7
جمهوري اسالمي ايران در طول بيش از چهل سال از عمر خود به  

حکومت زمينه  در  ارزشمندي  آن تجربيات  حاصل  و  است  رسيده  داري 
هاي  ساله، سياست  20انداز  هاي کالن نظام از جمله سند چشمسياست  اتخاذ
هاي اقتصاد مقاومتي، سند جامع آموزش  قانون اساسي، سياست  44اصل  

هاي کلي و سند تحّول قضائي و... بوده است. در اين  و پرورش، سياست
اصول و  انقالبي  نيروهاي  به  ميان  را  خود  جريانات  ساير  از  بيش  گرا 
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هاي  دانند. همين رويکرد به اجراي سياستها متعهد مين سياستاجراي اي 
مي محسوب  انقالبيون  براي  مهمي  امتياز  به  کالن  را  آنان  که  چرا  شود، 

پيوند مي بيشتر  واقعي کشور  قوانين کشور  مسائل  به  متعهد  را  آنها  دهد؛ 
موضع و  کرده  ميمعرفي  بيشتري  مشروعيت  را  مجموع  شان  در  و  دهد 

بي را در افکار عمومي به عنوان يک جريان خواهان عمل و  جريان انقال
 کند. اقدام و نه اهل شعار و گفتار معرفي مي

 فرصت براي اتخاذ رويکرد انتقادي   (8
اقتصادي،  مشکالت  حل  در  دوازدهم  دولت  پرانتقاد    کارنامه 
اين   است.  آورده  فراهم  منتقد  جريان  سوي  از  را  آن  از  انتقاد  بسترهاي 

  موجود   وضع  هاي ريشه  تبيين  و  توضيح  جريان انقالبي در  فرصتي است تا
  با توجه .  بگويد  سخن  مردم  با  انتقادي   زبان  با  بتواند  اقتصادي،  مشکالت  و
  اين   مردم،  سياسي  فرهنگ  در  آن   از   استقبال   و   انتقادي   زبان   جذابيت  به

در  اصولگرايان  براي   فرصتي  موضوع انقالبيون    1400  انتخابات  و 
 کند. مي فراهم

 اندازيگرايي و پوستش براي جوانتال  (9
اند.  هاست که برافراشتهگرايي را مدتنيروهاي انقالب پرچم جوان

  در   نه  جريان انقالبي  گذشته،  سال  ماه  اسفند  در  مجلس  انتخابات  از  پيش  تا
  چنداني   تغيير   گذشته،  با  مقايسه  در  ايده و شعار،  در   نه   و   ها چهره  ترکيب
  ارائه   گذشته  سال  انتخابات  در  جريان  اين  که  ترکيبي  در  اما  بودند،  نداده
  شرايط   هرچند   بود.   جوانان  با  غلبه  شد،  آرا   جلب  به   موفق  اتفاقاً   و   داد

جوان  متفاوت  مجلس  با  جمهوريرياست  انتخابات شعار  اما  گرايي  است، 
 تواند به مثابه فرصتي براي اين جريان به حساب آيد. مي

 هاها و چالشب. ضعف
 وحدت    چالش همگرايي و (1

کاستي در مسير    يکي از معضالت پيش روي اصولگرايان وجود 
با   همگرايي  عين  در  انقالب  جريان  اضالع  است.  وحدت  و  همگرايي 
اختالف نظراتي مواجه هستند و در مقابل هنوز مکانيسمي براي همگرايي  

اند. بزرگان مؤثر و محوري در ميان اين جريان نيز ديگر  طراحي نکرده
حاضر نيستند و اين فقدان خود به مانعي براي ائتالف تبديل  شان  در جمع

هموار   نيز  چندان  مسير  اين  است،  داده  نشان  گذشته  تجربيات  است.  شده 
نيست و سر آخر معلوم نيست که وحدت و رسيدن به نامزدي واحد تا چه  

 اندازه ممکن شود. 
 افزايش انتظارات از مجلس انقالبي   (2
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نيرو  اکثريت  با  يازدهم  اگرچه  مجلس  اصولگرا،  و  انقالبي  هاي 
اما  است،  برانگيخته  جامعه  مشکالت  کاهش  براي  را  فراواني  اميدهاي 

هايي نيز متوجه اين مجلس است. از جمله آنکه افکار عمومي انتظار  آسيب
انتظار  سرعت است.  مردم  مشکالت  به  رسيدگي  امر  در  بيشتر  بخشي 
آن خارج از توان مجلس    اي که عدم پاسخگويي به آن که بخشي ازفزاينده

 است، به چالشي براي جريان انقالبي بدل شده است. 
 اي جريان مخالفعملکرد مجلس تحت رصد کامل رسانه  (3

به نقش مهمي که عملکرد مجلس مي قدرتبا توجه  گيري  تواند بر 
انتخابات رياست انقالبي در  از    1400جمهوري سال  جريان  باشد،  داشته 

اي جريان رقيب و ضدانقالب بوده تا  هجمه رسانه  بدو تشکيل تاکنون مورد
اين ميان عملکرد مجلس تحت نظر است و   اعتبارزدايي کنند. در  آن  از 
استفاده   زدن  ضربه  براي  فرصت  اولين  از  توان  همه  با  تخريب  خط 

 کند. مي
 اجتماعي  –ضعف در توجه به مسائل فرهنگي  (4

برنامه جوان  فقدان  و  فرهنگ  جذاب  عرصه  در  از  پسند  يکي 
است.  چالش مواجه  آن  به  انقالبي  جريان  که  است  در  هايي  متأسفانه 
متسال گذشته  ازأ هاي  زندگي    ثر  سبک  و  ذائقه  فرهنگي،  گسترده  تهاجم 

جامعه رنگ و بوي ديگري گرفته و اين امر کار را بر    اي از بخش عمده
که هنجارها  تغيير  است.  کرده  سخت  انقالب  مشهود   جريان  جامعه    در 

ها  متأسفانه به دليل غفلت دولتهايي است که  تغيير ارزش  برآمده ازاست،  
 و متوليان امر فرهنگ در طول ساليان اخير صورت گرفته است. 

 انداز آينده  ج. آخرين وضعيت و چشم
مي انقالبي  جريان  اردوگاه  وضعيت  آخرين  مورد  چنين  در  توان 
رسيد تا  اما  است،  شده  آغاز  وحدت  براي  تالش  که  وحدت  نوشت  به  ن 

حداکثري هنوز راه طوالني در پيش است. وجود نامزدهاي متعدد و متکثر  
چالش مدعيان  احتماالً  داشت.  خواهد  همراه  به  جريان  اين  براي  را  هايي 

هر   که  دارند  را  انتخابات  براي  نامزدي  ظرفيت  اردوگاه  اين  در  زيادي 
از   تعداد  اين  هواداراني برخوردارند. مديريت  نيز از  احتمالي  کدام  نامزد 

 .نيازمند تدابير متقن و کار تشکيالتي مدام و مستمر است
اکنون »پرويز    ائتالفي  شورا»  هم  دبيري  به  انقالب«  نيروهاي 

هاي خود  سروري« در حال تالش براي رسيدن به وحدت است و رايزني
ا اين شورا با    الع مختلف اردوگاه اصولگرايان آغاز کرده است.ضرا با 

افرا مديريت  محوريت  چمران  مهدي  و  حدادعادل  غالمعلي  چون  دي 
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اسفند  مي انتخابات  در  که  است  شورايي  همان  و  محوريت   1398شود 
 جريان انقالبي را در انتخابات مجلس برعهده داشت. وحدت

مجموعه ديگر  سويي  عنوان  از  با  وحدت اي  عالي  »شوراي 
فعاليت   مبارز  روحانيت  جامعه  محوريت  با  نيز  را  اصولگرايان«  خود 

نيروهاي   اردوگاه  اوضاع  به  دادن  سامان  براي  تالش  در  و  کرده  آغاز 
است.   سجادانقالب  پ  ي سخنگو  ي،کمال  استگفت   نيز  روانيجبهه   : ه 
ا به  مدرس  نکهي »باتوجه  جامعه  روحان  نيما،  جامعه  عنوان    تي و  به  را 

م  ي ها گروه ارتباط  ميشناسيمرجع  به  توجه  با  سال   يو  طول  در    ان يکه 
روحان   ي متماد جامعه  با  داشته  تيهمواره  سع  م،يامبارز  که    مي دار  يلذا 
 حفظ شود.«  يياصولگرا  اني تشکل در جر ني ا ي و حالت پدر  گاهيجا

آ  يعال  ئتيه  ي اعضا    ان ي آقا  ، يکرماني موحد  هللاتيشامل 
  ت، ياز جامعه روحان فرد يو محمدحسن ابوتراب  ي تقو   درضايس ،يپورمحمد

منوچه   اني آقا باهنر،  متکمحمدرضا  بادامچ  ،ير  ن  يالد شهاب  ان،ي اسدهللا 
عبدالحس و  آقا  ينياالم روح  نيصدر  احزاب،  از  هللا  نيحس   ي از  کرم 

  استادان از تشکل    ينيحس  دمحمديجبهه و جنگ و س  شکسوتانيمجموعه پ
رزمندگان«،    ئتي»ه  «،ي دار ي »جبهه پا  ن«،ي»جامعه مدرسظاهرا    هستند.

ن   اني »زنان« و »دانشجو نماقر  زيو جوانان«  خود را در    ندگانيار است 
اعضا   ندهيآ تعداد  مجموع  در  که  کنند  نفر    ۱۷  يعال  ي شورا  ي مشخص 
به    .شوديم نيز  ائتالف    ي شورا همچنين  کرساصولگرايان    شنهاد يپ  يسه 

 . شود کپارچهيوحدت  يعال ي شده است تا مجموعه شورا 
تالش براي ائتالف و همگرايي و وحدت ميان اين دو کانون درحال  

ميان  انج در  جرياني  درون  رقابت  نوع  هر  شک  بدون  و  است  شدن  ام 
 نيروهاي انقالبي، احتمال موفقيت آنها را به شدت کاهش خواهد داد. 

 
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلبان اصالح اردوگاه  گفتار دهم:  
 

طلبان  آتشي بود كه در خرمن جريان چپ قديم و اصالح  ،88فتنه  
سه دهه فعاليت سياسي آنها را تباه کرد.  جديد افتاد و تمام سرمايه بيش از  
اين ماجرا، اردوگاه اصالح تا  در  آنان را  تقسيم شد و  به چند دسته  طلبان 

انتخابات  آستانه  در  توانست  جريان  اين  اما  برد.  پيش  فروپاشي  مرز 
به صورت حداقلي خود را بازسازي کند و    1392جمهوري سال  رياست

از نامزدي که کانديداي اختصاصي    با مديريت صحنه انتخابات و حمايت
  1396اين جريان نبود، پيروز انتخابات شود و اين پيروزي را در سال  

 نيز تداوم بخشد.
نيز فعال بوده و همه تالش    1400اين اردوگاه در آستانه انتخابات  

اضالع  است.  کرده  آغاز  عرصه  اين  در  فعال  بازيگري  براي  را  خود 
اين جريان مدت راهبرد کالن متفاوت را    هاست کهمختلف  چند پروژه و 

براي فعاليت سياسي خود طراحي کرده است که همچنان به دنبال تحقق آن  
 است.

از آن چنين    سعيد حجارياناست که    خواهي«»مشروطهاول  پروژه  
مي اصالحجهت»:  کندياد  کلي  اشاره  گيري  بدان  بارها  چنانکه  طلبي 
 « شود.خواهي« تعريف ميوطهمدت ذيل پروژه »مشر ام، در ميانکرده

است که به گفته    خواهي«توسعه سياسي و دموکراسيدوم »  پروژه
غالمي شرق  ،احمد  روزنامه  اصالحطيف    سردبير  از  که  ديگري  طلبان 
دارند  خصيصه تئوريک  مياي  حمايت  آن  »از  بر  کنند.  آنان  استراتژي 

 «مبناي توسعه سياسي و دموکراسي استوار است.
کپروژه   اصالحسومي  از  بخشي  ساله  اين  در  دنبال  طلبان  ها 

دولت نرمال پيش  »حجاريان:  « است که به گفته  نرماليزاسيوناند، »کرده
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آن   براي  کافي  شرط  اما  است،  دموکرات  دولت  الزم  شرط  و  زمينه 
»ننيست نگاه  اين  در  پيشرفته.«  در  کردن  به  رماليزه  حالتش  ترين 

اي است بر  مقدمه  ترين شکل آن،اقليانجامد اما در حددموکراتيزه شدن مي
 «. دموکراتيزاسيون

دنبال » « است تغييرات ساختاري و استحاله نظامپروژه چهارم به 
کننده آن هستند. در دل اين پروژه سياست   زاده دنبالکه امثال مصطفي تاج

رهبري » ميحذف  دنبال  اساسي  قانون  از  تاجشود.  «  با    زاده مصطفي 
اي  و دوره  جمهوري بايد ادغام شوندبري و رياستره »:  گويدصراحت مي

نمي ديگر  ما  چون  مادامشود،  چهره  با  توانيم  البته  باشيم،  داشته  العمر 
روشن و  محدود  مياختيارات  گفته  سخن  آزاد  انتخابات  از  شود.  « 

تاج  گيري جهت گفته  به  » زاده  که  بايد  آن  آزاد  در  انتخابات  يک  به سمت 
طلبان؛ يعني مخالفان و اپوزيسيون هم  جمله اصالح  برويم که همه بيايند از 
 « بتوانند شرکت کنند.

نيز همچنان کالن    1400هاي ياد شده در انختبات  اهداف و پروژه
ميپروژه محسوب  جريان  اين  که  هاي  فعاليتشود  انتخاباتي،  به  هاي 

 هاي آنان جهت خواهد داد. ريزي شعارها و برنامه
 هاها و فرصتالف. قوت

 اجتماعي جامعه –سواري بر تغييرات فرهنگيانايي موجتو  (1
  با اين واقعيت مواجه است که اوالً   اجتماعي کشور   فرهنگي   فضاي

  اين   سوي   و  سمت  ثانياً   و  باالست  به شدت  حوزه  اين  در  تحوالت  سرعت
  مألوف   هاي ارزش  با  هماهنگي  در  و  نبوده  ارزشي  الزاماً   تحوالت،  و  تغيير

  ماهيت   موارد،  برخي  در  بلکه  انقالب اسالمي نيست،  و   دين  شده  پذيرفته  و
نمونه، .  دارد  دگرانديشانه  و  جهاني  گرايانه،غرب  سوي   و  سمت  و   براي 
  و   تفريح  الگوي   مصرف،   الگوي  پوشش،   الگوي   تغيير   به   توانمي

  نمودهايي   همگي  که  کرد  اشاره  کشور  در  اخير  هاي سال  در...  و  سرگرمي
اجت  فرهنگي  فضاي   در  تغيير  از  سطحي  در  که  هستند  کشور  ماعيـ 

  از   هايياليه  ميان  در  هاارزش  و  هانگرش  ها،ذائقه  تغيير  بيانگر  تر،عميق
مورد   چندان گذشته در که اموري  و  هاپديده شرايط، اين تحت. است  جامعه
  فضاي  در  امروز  شود،  طرد  جامعه  سوي   از  بود  ممکن  حتي  و  نبود  توجه
  عمومي   فضاي   در  آن،  آهنگ  اتفاقاً   و  گيردمي  قرار  استقبال  مورد  کشور
 . شود مي اندازطنين نيز کشور

ارزشاصالح چنين  بسط  فرهنگ  حوزه  در  که  و  طلبان  ها 
فضاي ايجاد شده  تعلق دارند،    و خود بدان  دانندهنجارهايي را مطلوب مي
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جذب  و  خود  اثبات  جهت  در  و  دانسته  اندام  عرضه  براي  فرصتي  را 
 ند. گيرهوادار از آن بهره مي

 هاي اجتماعي مجازي طلبان در شبکهدست برتر اصالح  (2
  به   مجازي،   هاي شبکه  و  ها رسانه  از  مناسب  گيري بهره  توانايي

  دادن   جلوه  و  رقيب  عليه  هدفمند  و  شدهحساب  رواني  عمليات  انجام  منظور
  انتخاباتي   رفتار  در  مهم  متغيرهاي   از  مطلوب،  گزينه  عنوان  به  خود

 منافات   انتخاباتي  اخالق  و  هابايسته  رعايت  با  رچهاگ   که  است  طلباناصالح
گذارد.  مي  تأثير  انتخابات  نتيجه  بر  که  است  واقعيتي  حال  هر  به  اما  دارد،

طلبان از اين منظر که اغلب فعاالن فضاي مجازي با  در مجموع اصالح
پيامايده و  اين فضا  ها  را در  اين جريان همسويي دارند، دست برتر  هاي 

و همچ بيشتر سلبريتيدارند  با اصالحنين همسويي  باالي  ها  نفوذ  طلبان و 
مجازي مي افکار عمومي در فضاي  تآنها در فضاي  بيشتر  به جذب  واند 

 طلبان منجر شود. هاي اصالحمجازي به سوي گفتارها و پيام
 ايفاي نقش در جايگاه اپوزيسيون  (3
دي و  رويکرد انتقا  ظهور  زمان  از  طلبان کهاصالح  راديکال  طيف 

ژست انتقادي به وضع داشته و از جايگاه  اند، همواره  ساختارشکنانه داشته
پرداخته نظام  عملکرد  با  مواجهه  به  خود  اپوزيسيون  که  زماني  حتي  اند. 

 اند. براي ساليان متمادي متولي اداره اجرايي کشور بوده
  در   که  جامعه   بر  حاکم  سياسي  فرهنگ   به  باتوجه  موضوع،  اين

رنگي  آن،  در  و  گرفته  لشک  تاريخ  طول پُر    نقد   به  تمايل  از  عناصر 
 آنچه .  باشد  جذاب  تواندمي  دارد،  وجود  رسمي  ساختارهاي   و  حاکمان

  وجود   کند،   تقويت  را   ادبيات  نوع  اين   از  استفاده  در  موفقيت  تواندمي
  اين   از  طلبان اصالح  البته  که  است  کشور  در   معيشتي  اقتصادي   مشکالت
 مشکالت   از  بخشي  زيرا  باشند،  داشته   انتقادي  زبان  توانندنمي  زاويه،
  تالش   آنها  حال،  اين  با.  آنهاست  خود  عملکرد  محصول  کشور  در  معيشتي

هاي مختلف اين مشکالت اقتصادي را به زعم خود نتيجه  تا با حيله  کنندمي
دخالت نهادهاي حاکميتي در اقتصاد معرفي کنند و در همين حوزه هم که  

ام به فرافکني و رفع تقصير از خود کنند و خود را  خود مقّصر هستند، اقد
 به بدنه معترض جامعه نزديک کنند! 

 تالش براي نزديکي به غرب    (4
اند ميان مسائل سياست هاي اخير سعي کردهطلبان در سالاصالح 

خارجي و اقتصاد کشور ارتباط برقرار کرده، حل مشکالت اقتصادي را  
آمريکا تعريف کنند و از اين طريق    سازي رابطه با غرب ودر گرو عادي 
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به   توجه  با  کنوني  شرايط  در  بپردازند.  کشور  اقتصاد  کردن  شرطي  به 
وعده و  آمريکا  در  بايدن  فضاي    پيروزي  برجام،  به  بازگشت  براي  وي 

اصالح سود  به  مذاکره  دوباره  کرده  طرح  فراهم  قبل  از  بيش  را  طلبان 
به چهره  اينکه  ضمن  آشتياست،  ترامپ    جويانهظاهر  مقابل  در  بايدن 

موّجه  کار جنايت بيشتر  افکار عمومي  در  را  آمريکا  با  مذاکره  رويکرد   ،
سازد، در حاليکه تهديدات مهمي درون آن نهفته است. البته در بحبوحه  مي

طلب، وقوع حادثه ترور  هاي اصالحبزک کردن دوباره آمريکا در رسانه
فخري  محسن  شهيد،  وسيله  دانشمند  به  و  زاده،  صهيونيستي  رژيم  عوامل 

ستيزه ماهيت  اين موضوع،  از  ترامپ  را  حمايت  ايران  با  آمريکا  جويانه 
تواند به حاشيه ببرد؛  بار ديگر به نمايش گذاشت و رويکرد مذاکره را مي

انتخابات   تا  ماه  چند  اينکه  به  توجه  با  به    1400اما  و  مانده  باقي  ايران 
اي را  هاي مثبت و فريبندهن سيگنالاحتمال زياد جو بايدن هم در اين زما

بنابراين در مجموع فضاي سياسي   ايران صادر کند،  در زمينه مذاکره با 
فرصت آمريکا  و  ايران  بهرهميان  جهت  قبل  از  بيش  برداري  هايي 

 طلبان در بر دارد.  اصالح
 هاها و چالشب. ضعف

 کم توجهي به اولويت کشور  (1
تقدّ اصالح به  معتقد  همواره  توسعه  طلبان  بر  سياسي  توسعه  م 
بوده مقام  اقتصادي  در  کمتر  را  آنان  کشور  عمومي  افکار  اساساً  و  اند 
دغدغه ميمديران  جامعه  معيشت  و  اقتصاد  به  نسبت  شناسد.  مند 

هماصالح   کار   روي   در  که   نقشي  و  عملکردي   پيشينه  لحاظ  به  طلبان 
  نوشته   آنها  ي پا  به  دولت  اين  هاي ناکارآمدي   و  داشتند  کنوني  دولت  آوردن
  ناتوان (  سياسي  توسعه   و  آزادي   تأکيد بر تحقق)گفتماني    لحاظ  به  هم  و  شده
مسئلهمهم  با  ارتباط  برقراري   از معيشت    اجتماعي،  ترين  و  فقر  يعني 

  محدود   را  طلباناصالح  گري کنش  قدرت  ناخواه،خواه  وضعيت  هستند. اين
 اندازد. کند و ميان آنان با جامعه فاصله ميمي

 زش سرمايه اجتماعي ري  (2
اصالح اميد  فراکسيون  و  روحاني  دولت  مجلس  عملکرد  در  طلبان 

غيرصادقانه   و  سلبي  ادبيات  ديگر  سوي  از  و  سو  يک  از  دهم  
کماصالح در  خود  ندانستن  مسئول  زمينه  در  دولت کاري طلبان  هاي 

سرخوردگي  دچار  جريان  اين  اجتماعي  بدنه  تا  است  شده  سبب  روحاني 
اجتماعي خود در    طلبان امروز از افت مشارکت بدنهن اصالحشود. بنابراي
مي  1400انتخابات   حتي  و  دارند  جدي  مسئلهنگراني  کالن  اين    توان 
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  98جريان را افت مشارکت پايگاه رأي آنان دانست که در انتخابات اسفند  
 خود را نشان داد. 

  زيرا   دارد؛  قرار  بحراني  وضعيت  يک  در  اکنون  اصالحات  جريان
  با   دهم،   مجلس  و   تهران  شهر   شوراي  دولت،   ضعيف   کارنامه  به   توجه با

  رو از همين.  کند  بسيج  را  خود  رأي  پايگاه  تواند نمي  آزادي  صرف  شعار
  کند مي  اشاره  صراحت  به  صادق زيباکالم، از فعاالن سياسي اين جريان،

  باشد  جهانگيري   آقاي 1400 در طلبان اصالح کانديد   که  کندنمي فرقي»  که
  1400  انتخابات  در  شانسي  هيچ  خاتمي  آقاي   خود  حتي.  ديگري   فرد  يا

  .«است داده دست  از را خود باور و  اعتقاد اجتماعي بدنه زيرا ندارد؛
 اختالفات درون تشکيالتي و ضعف در رهبري   (3
طلبان نيز اين روزها در اوج خود  اصالح  جرياني  درون  اختالفات 

دارد.   يکاصالحقرار  از  مير  طلبان  شدهاثسو  روحاني  دولت  اند.  دار 
دولتي که در نگاه عموم جامعه مسئول اوضاع امروز کشور است! تالش  

براي جدايي سبد اردوگاه افکارعمومي  آنان  قبول  اعتداليون مورد  از  شان 
از   خروج  براي  نيز  مشخصي  راهکار  طرفي  از  است.  نگرفته  قرار 

 وضعيت کنوني ندارند. 
تش لحاظ  از  قصه  اين  کنار  آشفته در  شدت  به  اوضاع  نيز  کيالتي 

با  تعطيل شده و شوراي اجماعي  ر عالي سياستگذا  است. شوراي ساز هم 
مناقشات و انتقادات فراواني تولد يافته است که معلوم نيست تا چه اندازه  

 راهگشا باشد. 
اين  شخصيت  نيز  و...  اصالحات  دولت  رئيس  چون  کليدي  هاي 

بتو که  آنند  از  اعتبارتر  کم  کوتاه  روزها  پيامي  با  حساس  لحظات  در  انند 
گرد را  اردوگاه  اين  اضالع  چهره  همه  طرح  اجازه  کنند!  جمع  هاي  هم 

به زعم   ندارد.  نيز وجود  اردوگاه  اين  در  يافتن  جديدتري براي محوريت 
ها در اين  خوئينيموسوي اخير آقاي  هاي  نگاري ن سياسي، نامهبرخي فعاال

شود. اقدامي که با  ين اردوگاه دنبال ميروزها با هدف محوريت يافتن در ا
فعاال از  بخشي  تند  اصواکنش  سياسي  روبالحن  است. هطلبان  بوده  رو 

وجه  ها به هيچخوئينيصادق زيباکالم به تازگي گفته است: »آقاي موسوي 
بار ديگر  نمي تواند در جايگاه رهبري اصالحات قرار بگيرد و اگر صد 

تغيي اصل  اين  در  بنويسيد  نمينامه  ايجاد  خوئينيري  آقاي  و  اگر  شود  ها 
قرار است با اطالع آقاي خاتمي يا بدون اطالع او، سخنگو يا ليدر جنبش  
عقبگردي   و  خورده  رقم  اصالحات  براي  فاجعه  يک  باشد،  اصالحات 

موسوي  ليدري  نوعي  به  و  است  جريان  اين  براي  تير  خوئينيبزرگ  ها 
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 خالص به شقيقه جنبش اصالحات است.«  
 طلبي بهام در هويت اصالحا  (4

  بوده   مواجه  هويتي  ابهام  مسئله  با  گيري شکل  ابتداي   از  طلبياصالح
خود را به روشني    چيستي، اهداف و خط و مشي  است  نتوانسته  تاکنون  و

کنند اصالحتعريف  اينکه  اصالح.  چيست؟  و  طلبي  کيست؟  طلب 
مياصالح چگونه  سطلبان  سالؤانديشند؟  در  که  است  اخير  هااالتي  ي 

ارائه   آن  براي  مشخصي  تعريف  ارائه    است.  نشدهباالخص  زمان  از 
به   قريب  اصالحات  دولت  حاکميت  دوران  به  ناظر  سال    20تعاريف 

اي از هواداران و بدنه اجتماعي آن دوران  گذرد، و بخش قابل مالحظهمي
اجتماعي نيز دستخوش تحوالت اساسي ـ  اند. شرايط سياسيرا درک نکرده

 نيست.  هاي امروز ت که آن تعاريف ديگر پاسخگوي ضرورتشده اس
اصالح آميختگي  هم  و  بحران  ائتالف  بر  نيز  اعتداليون  و  طلبان 

اصال  اردوگاه  آميختگي  حهويت  با  هويتي  مرزهاي  است.  افزوده  طلبان 
فتنهحاصال با  ريخته طلبان  هم  بر  و...  اپوزيسيون  و  ضدانقالب  و    گران 
نيز مزيد بر علت شده و   مي در اين عرصهسانيفقدان مرجعيت و مکاست. 

ف ميان  اين  در  است.  افزوده  هويتي  اختالالت  طلبي  قدان هويت اصالحبر 
جديد  هواداران  جذب  کاهش  و  هواداران  ريزش  پايگاه    موجب  و  شده 

 اجتماعي آنان را تضعيف کرده است. 
کرباسچي استغالمحسين  معتقد  کارگزاران  حزب  دبيرکل   ، :

بزر» و  مسگاولين  اين  است.  هويتي  مشكل  اصالحات،  مشكل  له  ئترين 
يا  نتوانست  روز  اولين  از  اصالحات  ندارد؛  ديروز  و  امروز  در  ريشه 
و   كامل  بيان  كه  معني  اين  به  كند؛  ارائه  خود  از  كامل  تعريفي  نخواست 

خواهد چه كارهايي را انجام دهد... اگر  جامعي از اهداف خود و اينكه مي
خواهد مقابل حوادث سياسي اجتماعي واكنش نشان  يك جريان سياسي مي

تصميم و  به  بدهد  كند؛  تعريف  را  خود  هويتي  مباني  بايد  ابتدا  كند  گيري 
دهه خود را تعريف    دو  طلبان در اينرسد كه اصالحات و اصالحنظر مي
 « اند.نكرده

فقدان گفتمان، يعني  نيز بر اين باور است که: »   محمدرضا تاجيک
مع نظام  از  فقدان  مشخص  تعريف  فقدان  يعني  معنايي  نظام  فقدان  نايي. 

 «درون و برون، خودي و دگر، امر و كنش اصالحي و غيراصالحي.
 انداز آينده  ج. آخرين وضعيت و چشم

نيز اختالفات بسيار   1400در مورد چگونگي مواجهه با انتخابات  

ان معنا  طلبان هرچند در يک اردوگاه قرار دارند، اما اين بداصالحاست.  
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اي يکپارچه بوده و اختالفات در ميان آنان وجود ندارد.  نيست که مجموعه
هاي اخير با شدت  در ماهنيز  طلبان  حنقدهاي درون گروهي اردوگاه اصال 

 1398شود. باالخص پس از ناکامي در انتخابات اسفند  بيشتري دنبال مي
  ختيار گيرد. که جريان رقيب توانست اکثريت مطلق مجلس يازدهم را در ا

و در    شدهطلبان به شدت نگرانند که اين شکست دومينووار تکرار  اصالح
کنترل قوه مجريه و شوراها شهر و روستا نيز از اختيار    1400انتخابات  

نشيني حداکثري و دوري از  اين جريان خارج شود و باز هم دوران خانه
ق رقيب  جريان  اختيار  در  يکپارچه  حاکميت  و  رسد  فرا  رارگيرد!  قدرت 

م شايد  نقدها  اين  معتقدند  از  ؤ آنان  خروج  براي  راهکاري  و  افتد  ثر 
ميرا  وضعيتي   دههکه  يک  رفتن  محاق  به  موجب  اردوگاه  تواند  اين  اي 

 شود فراهم آورد. 
چگونگي شرح وضعيت کنوني و راهکارهاي خروج از آن خود به  

ار ديگر  گرفتن آن در کن  موضوع جديدي براي اختالف تبديل شده و قرار 
مختلفي  حعوامل مورد مناقشه، امروز اردوگاه اصال به اضالع  را  طلبان 
توان  طلبان را در اين مقطع ميبدل ساخته است. در يک نگاه کلي اصالح

راديکال ضلع  دو  ساختارشکنبه  اعتداليون    )تغييرخواهان(   هاي  و 
 .  کردتقسيم )بهبودخواهان( کار محافظه

افرادي چون ت  و    تبار در داخل کشورزاده و علوي اجدسته اول را 
جريان از  پرچمداري  بخشي  و  مديريت  کشور  خارج  اپوزيسيون  هاي 

پيشبرد فرآيند آشکار  مي و  قانون اساسي  تغيير  دنبال  به  کنند که به شدت 
طبل   بر  نيز  خود  اهداف  به  رسيدن  براي  کشورند.  در  سکوالريزاسيون 

به ارکان نظام از رهبري    دمد و با صراحتجنجال و آشوب در کشور مي
کنند، امثال  کنند، پرچم رفراندوم را علم ميتا شوراي نگهبان و... حمله مي

ميآقاي   بزرگنمايي  را  ميامجد  ضريب  آن  اظهارات  به  و  و  کنند  دهند 
تالش دارند تا با هر کالمي از اين دست به تابوشکني بپردازند. انتخابات  

نظا عليه  شورش  براي  فرصتي  نيز  ميرا  تداوم  م  براي  فرصتي  و  بينند 
 همين سياست.

ه بيشتري قدم برداشته و حاضر نيستند خود  ننيأ دسته ديگر اما با طم
که   طيف  اين  کنند.  معرفي  اسالمي  نظام  مقابل  در  اعضاي  را  شامل 

و   مبارز،  روحانيون  مجمع  اعضاي  از  بخشي  سازندگي،  کارگزاران 
را منتقد وضع موجود معرفي ، خود  هستندبهزاد نبوي و...  افرادي چون  

کنند، اما نه منتقدي ساختارشکن که با صراحت پرچم هجمه به ارکان  مي
نظام را بلندکرده باشد. آنان معتقد به اصالحات در چارچوب قانون اساسي  
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خود   دستورکار  در  نيز  را  نظام  ارکان  با  تعامل  نقد،  بر  عالوه  و  بوده 
ما براي  فرصتي  نيز  را  انتخابات  ميدارند.  قدرت  در  خط  نبينندن  و  د 

 کنند.  تحريم را پيشه نمي
دوضلع   اين  اختالفات  محور  به  مختلفي  موضوعات  ميان  اين  در 

است. يکي از موضوعات مورد مناقشه در اردوگاه    شدهطلبي بدل  اصالح
طلبان چگونگي مواجهه با عملکرد دولت اعتدال است. دولتي که با  اصالح

اصالح قد  تمام  سال  طلباحمايت  در  عملکرد    1392ن  رسيد.  قدرت  به 
ضعيف اين دولت و کاهش روزافزون محبوبيت آن همچون آواري بر سر  
به هواداران و   پاسخگويي  اين اردوگاه خراب شده است! و کار را براي 

موفقيت و کسب   ازافکار عمومي سخت کرده است. به نحوي که آنان را  
ت. در اين ميان طيف راديکال  اعتماد مجدد افکار عمومي نااميد کرده اس

طلبان به شدت در تالشند تا خرج خود را از اين دولت جدا کرده و  حاصال
برائت   اعالم  و  بکوبند  مرزبندي  و  نقد  طبل  ميانهکنندبر  طيف  اما  !  رو 

مي اعتداليون  با  ائتالف  در  را  خود  معرفي  همچنان  دولت  حامي  و  بيند 
تطهمي را  دولت  تا  است  تالش  در  و  آن کند  و  کرده  همه    را  ير  عامل 

 امروز کشور معرفي نکند!   ي هاينابسامان
طلبان ميانه رو از ضرورت حضور حداکثري در انتخابات  اصالح

مي سخن  قدرت  کسب  براي  تالش  واگذاري  و  از  پس  معتقدند  و  گويند 
مجلس، بايد تالش کرد تا قدرت در دستگاه اجرايي را در اختيار گرفت،  

دچار انحالل و فروپاشي خواهد شد. نامه چند    طلبيوگرنه جريان اصالح
ها و دعوت به حضور حداکثري در انتخابات را  خوئينيماه پيش موسوي 

مي راستا  اين  تحليل  در  با  .  کردتوان  ائتالف  در  را  خود  طيف  اين 
بيند.  داند و جريان اعتدال هم خود را جداي از اين طيف نمياعتداليون مي

رالذا   واحدي  مي  سياست  وضعيت  دنبال  و  هم  جريان  کنند  را  با  اعتدال 
 همين مختصات بايد ارزيابي کرد. 

طلب، اما به نحوي خروج از  از سويي ديگر بخش راديکال اصالح
حاکميت را در دستورکار خود قرار داده و رفتارهاي ساختارشکنانه خود  

مي دنبال  گونهکند.  را  به  اوضاع  معتقدند  ماندن  اينان  که  است  در  اي 
طلبان را تامين نخواهد کرد. حضور هفت ساله در  حاکميت منافع اصالح
براي  دستاوردي  است. قدرت  شده  هواداران  و موجب ريزش  نداشته  شان 

براي  گويا  اپوزيسيوني،  رويکرد  اتخاذ  و  قدرت  از  ماندن  شان  بيرون 
پيشنهادات عجيبي و غريبي هم   اين مسير حتي  بيشتري دارد! در  منفعت 

براي نمونه عباس عبدي آقاي روحاني را دعوت به استعفا   شود.مطرح مي
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کناره تاج  کندگيري ميو  رياستيا  حذف  از  با  زاده  آن  ادغام  و  جمهوري 
 گويد! رهبري سخن مي

البته اين اظهارات بدون پاسخ نمانده است. براي نمونه محمدهاشمي  
مطرح  درخواست را    نيا  يشخص»گويد:  از اعضاي حزب کارگزاران مي

عکس  کنديم ارزش  آقاکه  ندارد.  هم  دادن  نشان  چه    ي عبد   يالعمل  از 
جمهور درخواست سي که از رئ ستي. او کد يگويرا م يسخن ني چن يموضع
 « .دهديدستور م اي  کندياستعفا م

متفاوت    سياست نيز  انتخاباتي  نامزدهاي  معرفي  در  ضلع  دو  اين 
و قواره تمام عيار    با قداست. طيف راديکال بر انتخاب گزينه حداکثري  

محمدرضا  فراهاني،  صفاييچون    ،هاييکيد دارد و از گزينهأاصالح طلب ت
گويد و در صورت عدم احراز صالحيت مدعي است خاتمي و... سخن مي

 .  درا باال خواهد برو عدم مشارکت پرچم تحريم 
نامزد اصالحطيف دوم   با  اما  هرچند بر حضور  تأکيد دارد،  طلب 

توان  آوري ميباور است که در صورت رّد صالحيت يا عدم رأي بر اين  
سال   لذا    1392سناريوي  کرد،  تکرار  ترا  اعتداليون  با  ائتالف  کيد  أ بر 

 . دارد
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نژاد گفتار يازدهم: جريان احمدي 
 

هاي سياسي مؤثر در فضاي سياسي کشور جرياني  يکي از جريان
نژاد شکل گرفته است. اين جريان  ي است که با محوريت آقاي محمود احمد 

سال در  نقشهرچند  براي  چنداني  فرصت  اخير  صحنه    آفرينيهاي  در 
اي انتخابات همواره  ات نيافته است، اما به هر حال در فضاي رسانهابخانت

 نام او وجود داشته است.
از ماهنژاد پس از مدتجريان احمدي  ها مانده  ها دوري از قدرت، 

و تالش براي    د به عرصه رقابت انتخاباتيورا براي ور  به انتخابات خود
مي آماده  اجرايي  قدرت  مجدد  گذراننککسب  ساله    دند.  هشت  دوره 

جمهوري روحاني اين فرصت را براي اين جريان فراهم کرده که  رياست
احمدي  آقاي  عرصه  شخص  در  مجددا  وي  به  منسوبان  از  يکي  يا  نژاد 

انتخاباتي حاضر  رقابت نيز تالش    1396اين جريان در سال    شوند.هاي 
معظم   مقام  نهي  اما  بيايد،  ميدان  به  روحاني  با  رقابت  براي  تا  داشت 
نگهبان،   شوراي  سوي  از  صالحيت  احراز  عدم  همچنين  و  رهبري 
سناريوي انتخاباتي آنان را ناکام گذاشت. اما با تغيير شرايط اميد دارد که  

 اين بار يک سوي رقابت انتخاباتي باشد. 
 ها ها و فرصتالف. قوت

 رساني قوي دولت نهم کارنامه خدمت  (1
و   محروم  طبقات  از  حمايت  در  نهم  دولت  قبول  قابل  کارنامه 
به امور روستاها و شهرهاي   آنان و رسيدگي  مستضعف و حل مشکالت 

سياست اتخاذ  اعطاي  کوچک،  همچون  درآمد  کم  طبقات  از  حمايتي  هاي 
اين جريان  ها، سهام عدالت، طرح مسکيارانه تا  ن مهر و... موجب شده 

 در ميان طبقات پايين جامعه هوادار داشته باشد.  
 زيستي و مردمي بودن ساده   (2
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نژاد و سخن گفتن به  زيستي شخص احمدي شخصيت مردمي و ساده
گويي، رمز ديگر داشتن پايگاه اجتماعي در  ها و پرهيز از پيچيدهزبان توده
کند،  ردم عادي و طبقات محروم زندگي مياو همچون مها است.  ميان توده
شان آگاه است  از دردهاي   کند،پوشد، در محافل ايشان شرکت ميلباس مي

 تواند با آنها ارتباط برقرار کند. و به سادگي مي
 رويکرد انتقادي  (3

جريان با  افتادن  در  و  نقادي  قدرت و صراحت خوي  مافيايي  هاي 
بلند   و  اقتصادي  مفاسد  نقد  در  وي  عدالتلهجه  پرچم  و  کردن  خواهي 

براي   ديگري  عامل  نيز  اين  فسادستيزي  است.  او  اجتماعي  پايگاه  تقويت 
افراط با  معموال  ميزان  رويکرد  از  که  است،  همراه  تخريب  و  گري 

کاهد، اما از سويي بخشي از اقشار خاکستري را به خود  اثرگذاري آن مي
 کند! جلب مي
 ضعف عملکرد دولت اعتدال  (4

ضعي اين  عملکرد  بازگشت  سال،  هشت  طول  در  اعتدال  دولت  ف 
سياست از  برخي  به  تصميمدولت  و  که  گيري ها  دهم  و  نهم   دولت  هاي 

حذف  أمت غيرکارشناسي  و  مغرضانه  تخريب  شسفانه  بود،  و  ده  ناصواب 
اعتبار شده يازدهم و  غيرمنصفانه عملکرد دولت نهم و دهم توسط دولت بي

ک دوازدهم،   است  عواملي  جمله  و  از  روحاني  دولت  مقايسه  کفه  ه 
 نژاد سنگين کرده است.نژاد را به نفع احمدي احمدي 

 هاها و چالشب. ضعف
در  برد و فضاي  نژاد در دوران دشواري به سر ميجريان احمدي 

ها و آرزوهاي اوست. ها و آرماناز برنامهتر  فعاليت وي کوچکاختيار  
 وان برشمرد: ترا چنين مين جريان  ي هاي امسائل و دغدغه

 در معرض فراموشي و ازدست دادن پايگاه اجتماعي (1
دغدغه از  احمدي يکي  جريان  اصلي  از  هاي  نگراني  بايد  را  نژاد 

دانست. سياسي  در عرصه  بازيگري  از  حذف  و  اين    هر  فراموشي  چند 
هواداران   حلقه  همان  که  است  برخوردار  سختي  هسته  از  جريان 

در عرصه رسمي قدرت، به تدريج  ايدئولوژيک است؛ اما حضور نداشتن  
و  اجتماعي  پايگاه  دادن  دست  از  و  عمومي  اذهان  از  فراموشي  موجب 

  شود. اين جريان که خلق و خوي پوپوليستي بر آن سايه هواداران آن مي
شان، يعني مردم  افکنده است، به شدت نگران آن است که تنها منبع قدرت

به و  بريده  وي  از  تدريج  به  آن  هواداران  جريان  و  سياسي  ديگر  هاي 
 بپيوندند. 
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 ناکام از حضور در قدرت   (2
از پس  جريان  به  واگذاري    اين  ورود  در  ناکامي  و  مجريه  قوه 

هاي اصلي آنان در انتخابات مجلس شوراي اسالمي و رّد صالحيت گزينه
اي براي حضور در  ، عرصه1396و    1392هاي  جمهوري سالرياست

نمي چهرهقدرت  شناخت بيند.  تراز  هاي  در  بتوانند  که  قابلي  شده  ه 
اطرافيان  رياست بسته  و  محدود  حلقه  دل  در  نيز  شوند  مطرح  جمهوري 
نيز باقي است  1400همين وضعيت در انتخابات نژاد وجود ندارد. احمدي 

تداوم اين وضعيت هر چه بيشتر در به محاق رفتن اين جريان اثرگذار  و  
 خواهد بود. 

 آينده   اندازج. آخرين وضعيت و چشم
جريان احمدي نژاد همچنان براي حضور در عرصه سياسي کشور  

 برنامه هايي دارد. 
 سازي«  منجيسناريوي » (1
احمدي مهم جريان  که  سناريويي  تا ترين  است  گرفته  در دست  نژاد 

دهد،   ادامه  خود  سياسي  حيات  به  گفتمان  پرچم  تداومبتواند  داري 
تعدالت پيشگام  منزله  به  خود  معرفي  و  آرمان  خواهي  و  حقق  مساوات 
ابزار مهمي در    ،نژاددر جامعه است. خلق و خوي مردمي احمدي   برابري 

 خدمت تحقق اين سناريو است.  
ترسيم تصويري فاسد  نمايي و  سياهخواهي،  روي ديگر سکه عدالت
هاي اجرايي، تقنيني،  هاي گوناگون دستگاهاز نظام سياسي و عملکرد بخش
اين ادعا    ي ين تصويرسازتا با ا  است،کشور    قضايي و نهادهاي مختلف در

از طريق تداوم حضور اين  کشور  حل مشکالت  کند که    القارا به مخاطب  
قدرت   رأس  در  سياسي  جريان  بازيگران  اين  و  بود  نخواهد  ممکن 

عنوان منجي و حالل همه مشکالت کشور  تواند به  نژاد است که مياحمدي 
الگوي   در  نيز  امر  اين  تحقق  کند.  گرفتن  احمدي عمل  با  تنها  آن،  نژادي 

»سياه موجود«،  وضع  با  »مخالفت  اپوزيسيون«،  و  »ژست  نمايي« 
 »افشاگري« ممکن خواهد بود. 

انتخابات  سناريوي موضع آستانه  در  جامعه،  منجي  مسند  از  گيري 
نژاد به مثابه زبان ملت و  تداوم خواهد يافت و تالش خواهد شد تا احمدي 

تودهمطالبه حقوق  اين    اهگر  در  و  شود  معرفي  پيش  در  انتخابات  براي 
 بهره گرفته شود. اي مسير از شگردهاي مختلف رسانه

 افشاگري عليه مخالفان  (2
زني  نژاد که در قالب اتهامجريان احمدي   جسارت و روحيه تهاجمي
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هاي اخير ظهور  هاي! سياسي عليه رقبا در طول سالبگمو افشاگري و بگم
، شيوه ديگري است که اين جريان براي مقابله با  و بروز پيدا کرده است

کرد خواهد  دنبال  رقبا  جلوه  تهديد  احتماال  در  و  را  آن  از  ديگري  اي 
 توسطاين جريان خواهيم ديد.  1400انتخابات 
 جريان نيروهاي انقالبهجمه به   (3

هاي رقيب  اي اين جريان تخريب جريانيکي از سناريوهاي رسانه
است. اين جريان معتقد است، بين جريان    قالبيانو به طور خاص جريان  

پايگاه اجتماعي مشترکي وجود دارد و امکان جذب   ،و اين جريان  انقالبي
اصالح اردوگاه  از  بيشتر  اردوگاه  اين  از  است. نيرو  اعتداليون  و  طلبان 

پرکينه دل  ديگر  به  نکته  نسبت  جريان  اين  که  است  انقالب اي    نيروهاي 
است کمجريان  ن  يا  دارد؛ زيرا معتقد  تخريب و زوال و  و  عامل  فروغي 

سازي اين جريان از جمله رّد صالحيت مشايي و بقايي هستند و اين  محدود
افراد نزديک به احمدي  نژاد در چند سال اخير پرونده  جريان براي ديگر 

که  است  گزاره  اين  القاي  سناريو  اين  اصلي  راهبرد  است.  داده  تشکيل 
ا  اصولگرايي»جريان   آرماناز  و  فاصله  صول  رهبري  و  امام  خط  هاي 

اي در دست جريان هاشمي بدل گرديده و به دليل  گرفته و به بازي خرده
کاري شده و اعتباري نزد ملت  فساد و انحراف دچار ناکارآمدي و محافظه

ندارد«؛ از اين رو به طور رسمي از »پايان اصولگرايي« سخن به ميان  
سو    آورد.مي آن  القاز  ميچنين  مين کنا  که  حقيقي  »جريان  که  تواند  د 

آرمان حاميان  پرچمدار  جريان  باشد،  رهبري  خط  و  اسالمي  انقالب  هاي 
 نژاد است!«احمدي 

 حفظ و تقويت پايگاه اجتماعي  (4
مهم از  يکي  اجتماعي،  پايگاه  تقويت  و  حفظ  براي  ترين  تالش 

با شيوه  هاي راهبردها و برنامه اين جريان است که  مختلفي   هاي پيش رو 
 دنبال خواهد شد. 

مهم از  برنامهيکي  جريان  ترين  اين  و  هاي  تداوم  تالش  و  حفظ 
هاست. حال که امکان کسب قدرت و داشتن  مستمر تعامل و ارتباط با توده

چهره به  چهره  ارتباطات  حفظ  ندارد،  وجود  رسمي  و    تريبون  مردم  با 
اندازي  کار راهيابد. براي اين  بخشي از نخبگان بيش از پيش ضرورت مي

هماهنگشبکه و  اجتماعي  ضرورت هاي  نيز  هواداران  و  نيروها  سازي 
سال از  اقدام  اين  که  استاندارد  در  گذشته  گوناگون  هاي  شده  دنبال  هاي 

 است.
مهم از  قرار  يکي  جريان  اين  کار  دستور  در  که  اقداماتي  ترين 
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سال  شتدا از  که  است  سفرهايي  تداوم  شده  1394،  تر  دفبود.    آغاز 
سالاحمدي  در  نيز  ولنجک  در  رياستنژاد  از  پس  محل  هاي  جمهوري 
 هاي متعدد براي ديدار وي بوده است. وآمد گروهرفت

هايي  نژاد محدويتالبته شرايط کرونايي براي حضور ميداني احمدي 
را ايجاد کرده است، اما احتماال با نزديک شدن به انتخابات و بهتر شدن  

 ممکن است اين سفرها بار ديگر آغاز شود. اوضاع کنترلي کرونا 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1400فصل چهارم: استکبار جهاني و انتخابات  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ي دشمنگفتار دوازدهم: اهداف و راهبردها
 

استقاللسياست زيادههاي  برابر  در  ايستادگي  و  هاي  خواهيطلبانه 
ب قدرت از عمر  يکسال  و  چهل  گذشت  در طول  بزرگ  نظام  هاي  ابرکت 

مهمترين کشورهاي   از  يکي  به  اسالمي  جمهوري  تا  شده  اسالمي موجب 
قدرت خارجه  سياست  در  گردد.  جهان  بدل  جهان  استکباري  هاي 

بين گرديدند  استکبارجهاني و صهيونيسم  مواجه  قدرتي  با  يکباره  به  الملل 
فرامادي   قدرت  به  اتصال  از  برآمده  ايماني  و  ملت  اراده  به  مستظهر  که 

هم ال بر  آسيا  غرب  در  را  قدرت  معادالت  همه  خود  تولد  با  و  بود  هي 
 ريخت. 

بهمن   همان  کليد    1357از  اسالمي  نظام  با  آنان  دشمني  که  بود 
طلبي تا کودتاي نظامي، و از  خورد و همه سناريوهاي براندازي از تجزيه

قوام   نوپا  نهال  اين  تا  شد  گرفته  بکار  فرهنگي  تهاجم  تا  نظامي  تهاجمي 
هايي که دشمنان تالش کردند تا به نحوي  رد! در اين ايام يکي از بزنگاهنگي

لذا انتخابات  به جمهوري اسالمي ضربه.اي وارد کنند انتخابات بوده است.  
در ايران همواره براي غرب با اهميت بوده و تالش کرده تا در حد توان  

 در آن تاثيرگذار باشد.  
يز نيست و دشمنان اين ملت  نيز از اين روند متما   1400انتخابات  

به   دادن  ميدان  با  انتخابات  بر روند  اثرگذاري  براي  اردوگاهي  تشکيل  با 
، و حمايت از اپوزيسيون خارج نشين کار را  شانهاي فارسي زبانرسانه

دار اين عرصه بي.بي.سي فارسي، سايت راديو فردا،  ميدان  اند.آغاز کرده
اين  ايران  آمريکا،  صداي  زمانه،  صدها  سايت  و  منافقين  سايت  ترنشنال، 

شبکه و  مجازي  فضاي  در  که  هستند  درشت  و  ريز  کانال  و  هاي  سايت 
 اند. اجتماعي از توئيتر تا تلگرام و اينستاگرام فعاليت خود را کليد زده

را  آتي  انتخابات  در  بيگانگان  سناريوهاي  و  اهداف  مهمترين 
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 توان چنين برشمرد: مي
 انتخابات مطلوب اسالمي  . کارشکني در فرآيند تحقق1

سياست حداقلي آنان ايجاد اخالل در انتخابات و جلوگيري از تحقق  
انتخابات تراز انقالب اسالمي است. همانطور که در فصل اول آورده شد،  

ميشاخص را  اسالمي،  نظام  مطلوب  انتخابات  تحقق  هاي  مشارکت  توان 
رعايت  انتخابات،    سالمتتامين  انتخابات،  و امنيت  آرامش  حفظ    ،حداکثري 

انتخابات،   بودن  فراگير  انتخابات،   بودن  رقابتي  انتخابات،  در  قانون 
انتخابات در  گزيني  اصلح  انتخابات،  بودن  همه    اخالقي  به  حمله  دانست. 

مي را  موارد  انتخابات  اين  براي  دشمن  سناريوي  از  جزئي    1400توان 
شاخص  دانست. از  برخي  ميان  اين  بيشتري در  اهميت  از  برخوردار    ها 

 بوده و بطور خاص تري مورد هجمه عمليات رواني دشمن قرار دارند. 
از 1 يکي  امنيتي  چالشي  به  آن  تبديل  و  انتخابات  سازي  ناامن   .

  1400سناريوهاي هميشگي دشمنان براي انتخابات بوده که در انتخابات  
مي نمود.نيز  دنبال  را  آن  و    توان  تنش  و  درگيري  ايجاد  براي  تالش 
در  دوقطب را  افتراق  و  کينه  تخم  که  حداکثري  و  پرتنش  هاي  سازي  ي 

هاي تروريستي براي دست زدن به اقدامات ، تحريک گروهافکند جامعه مي
خرابکارانه در آستانه انتخابات، و حتي ناامن سازي کشور در حين و پس  

 باشد!  کردهنهايي نيست که دشمن بدان فکر از برگزاري انتخابات، سوژه
ناامي2 توسط  .  که  است  سناريوهايي  از  ديگر  يکي  نيز  سازي  د 

مي خوبي  به  آنان  است.  شده  دنبال  قدرت  دشمن  بزرگترين  که  دانند 
اين پشتوانه   اگر  به راي ملت بودن آن است.  جمهوري اسالمي مستظهر 

چالش با  اسالمي  جمهوري  رود  افول  به  رو  مواجه  مردمي  مختلفي  هاي 
اعتمادي،  تا با القاء ياس و نااميدي و بي  خواهد شد. لذا همواره تالش کرده

و سناريوي    هاي راي شودندوقصر گسترده مردم در پاي  ومانع از حض
دشمن   براي  لذا  بگذارد.  ناکام  را  حداکثري  مشارکت  تحقق  براي  نظام 
همواره خط تحريم مهمترين سناريو انتخاباتي بوده است. تنها مورد استثنا  

حداکث  مشارکت  که  است  رسيدن  آنجايي  قدرت  به  براي  ابزاري  را  ري 
براي   ابزاري  را  آن  يا  و  دانسته،  غربگرا  جريان  حمايت  مورد  نامزد 
سياست  تغيير  موقت  بصورت  اين صورت  در  اند!  يافته  رنگين  کودتاي 

 داده و از خط تحريم دست کشيده اند!  
انتخابات   مشارکت    1400در  کاهش  براي  تالش  سو  يک  از  نيز 
آن خواهان  و  اسفندماه  دارند  در  آنچه  که  سطح    1398ند  در  داده  رخ 

به   مشارکت  افزايش  اگر  سو  ديگر  از  و  گردد.  تکرار  تري  گسترده 
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استقرار دولتي غربگرا که حاضر به تداوم مذاکرات با دموکراتهاي مستقر  
 در کاخ سفيد هستند بينجامد، ازآن حمايت خواهند کرد. 

مت انتخابات و  . تضعيف شوراي نگهبان و زير سوال بردن سال3
متهم کردن آن شورا به انحصارگرايي و متهم کردن نظام به توتاليتاريسم  
و ارائه تصويري غيررقابتي از انتخابات، از جمله راهبردهاي رسانه اي  

اند و اين خط را از طريق  چيده  1400اين جريان است که براي انتخابات  
ي مجازي آغازکرده  رسانه هاي مختلف خود و بهره گيري گسترده از فضا 

بر   عالوه  سياست  اين  افزود.  خواهند  آن  شدت  بر  روز  به  روز  و  اند 
تضعيف ساختار انتخابات، از اعتماد مردم به متوليان برگزاري انتخابات  
کاسته و در کاهش مشارکت سياسي و واگرايي از نظام تاثيرگذار خواهد  

 بود. 
 ندازي  . تبديل انتخابات به فرصتي براي استحاله و برا2

در کنار هدف حداقلي برشمرده، دشمنان انقالب اسالمي به انتخابات  
نيز   آن  براندازي  حتي  و  اسالمي  نظام  استحاله  براي  فرصتي  مثابه  به 

و    انديشند.مي ساختارشکنانه  شعارهاي  طرح  طريق  از  انقالب  استحاله 
ترويج سکوالريسم که تضعيف کننده اسالميت نظام اسالمي است، تضعيف  

ترين  نه درعالي  و  نگهبان،  شوراي  همچون  نظام  اسالميت  حافظ  ادهاي 
سطح به قدرت رسيدن نامزد غربگرايان در کشور، آن چيزي است که از  

توان تحت عنوان  فرآيند استحاله سازي ياد کرد. در حالت حداکثري  آن مي
و نهايي تبديل انتخابات به رفراندومي عليه نظام و انفجاري عليه حکومت 

ب )و  رژيم  تغيير  هدف   با  شورشي  دنبال    (regime changeرپايي 
گردد. توهماتي که به آمال و آرزوي دشمنان بدل شده و تحقق آن را به  مي

 گور خواهند برد! 
 . ممانعت از تشکيل دولت انقالبي3

پيروزي   يکي از راهبردهاي مهم انتخاباتي غربگرابان ممانعت از 
کيل دولت انقالبي است. غرب به خوبي  جريان انقالبي در انتخابات و تش

پيروزي يکي از نامزدهاي جريان انقالبي، حرکت  داند که در صورت  مي
و  استقالل يافت  خواهد  تشديد  غرب  به  وابستگي  از  کاستن  و  طلبانه 

تحريم اثر  از  و  مسيرکاستن  شد.  خواهد  هموار  ظالمانه  ابزار  هاي  تنها 
 خواهد شد. عتبار ا غرب براي فشارحداکثري نيز مهار و بي

سياست براي  انقالبي،  جريان  منطقهپيروزي  نيز  هاي  غرب  اي 
بيشتري توسط  يد.  آتهديدي به حساب مي با قدرت  چرا که منطق مقاومت 

بيشتر   شدن  هماهنگ  شد.  خواهد  دنبال  اسالمي  جمهوري  خارجه  سياست 
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جبهه   تقويت  براي  ديگري  مولفه  نيز  قدس  نيروي  و  خارجه  وزارت 
در به    مقاومت  غرب  و  رژيم صهيونيستي  براي  تهديدي  که  است  منطقه 
 و اين امر با تشکيل دولت انقالبي ميسر خواهد شد. آيدحساب مي

دولت انقالبي مسير مذاکرات بدون فايده را دنبال نخواهد کرد و با  
حربه غرب  لذا  است.  آگاه  آن  بودن  بيهوده  بر  مذاکره  سال  هشت  تجربه 

 ماند.  فايده خواهدسوزي بيبراي امتيازگيري و فرصت 
 گرايان. تالش براي به قدرت رسيدن غرب4

که   ترامپ  نه  آن  در  که  سفيدي  کاخ  سناريوهاي  مهمترين  از  يکي 
تالش براي تشکيل دولتي غربگرا است که بتواند بار  راند،  بايدن حکم مي

برجام برجام،  تداوم  بازگشته و ضمن  مذاکره  ميز  به  را    هاي ديگر  بعدي 
و  دننيز   توان  همه  سناريو  اين  موفقيت  براي  بايدن  دولت  نمايد.  بال 

در   اين موضوع  بسط  و  که شرح  برد.  خواهد  کار  به  را  خود  ابزارهاي 
   گفتار بعدي خواهد آمد. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرايان گفتار سيزدهم: سياست حمايت از غرب 
 

گرفتن   قدرت  و  آمريکا  نوامبر  انتخابات  در  داده  رخ  حوادث 
در کاخ سفيد، شرايط متفاوتي را در اردوگاه استکبار جهاني    ها دموکرات

انتخابات   با  مواجهه  پيروزي    1400در  ترامپ  اگر  است.  کرده  ايجاد 
نوامبر   شايد  مي  2020رقابت  حاکم  شد،  اردوگاه  اين  بر  متفاوتي  شرايط 

 بود. 
سياست عنوان  به  متحده  اياالت  در  آنچه  راهبردهاي  امروز  و  ها 

انتخمواجهه   مي  1400ابات  با  ريزي  طرح  ايران  شباهت  در  شود، 
در   آنان  و  دارد  اروپايي  کشورهاي  راهبردهاي  و  سياست  به  فراواني 
همه   اند.  گرفته  قرار  اسالمي  جمهوري  با  مقابله  براي  واحدي  اردوگاه 

به قدرت رسيدن يک جريان غرب مذاکره با  گراست که  تالش آنان براي 
د براي حل مشکالت کشور پذيرفته  غرب را به عنوان راهبرد اصلي خو

سر   از  را  برجامي  مذاکرات  ديگر  بار  رسيدن  قدرت  به  از  پس  و  است 
 خواهد گرفت.  

بيفتد، غرب    1400در اين ميان براي آنکه اين اتفاق در خردادماه  
که   است  کرده  طرحريزي  سناريو  يک  قالب  در  را  وظايفي  خود  براي 

 داراي ابعادي است. 
 1400 تا انتخاباتو گشايش آرامش الف. 

دموکرات راهبرد  انتخابات  اولين  تا  و  1400ها  زدايي  تنش   ،
گشايش و  آمريکا  و  ايران  روابط  به  آرامش  در  بازگرداندن  حداقلي  هايي 

کاهش  حوزه اقتصادي است. در اين دوره شاهد برخي اصالحات از جمله  
بشردوستانهتحريم ايران  و  هاي  مقامات  سفر  ممنوعيت  جم  يپايان  له  از 

منطقه توافق  آمريکا،  به  در  محمدجواد ظريف  »آرامش  اصل  پايه  بر  اي 
 خواهيم بود. برابر آرامش« 
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ايجاد   شد،  خواهد  دنبال  انتخابات  آستانه  در  که  اقداماتي  جمله  از 
ديگر  در  دود شده  هاي مسهاي ارزي و آزادسازي بخشي از داراييگشايش

نست در آستانه برگزاري  کشورها است. چند ميليارد دالري که خواهد توا
اقتصاد کشور فراهم آورد و    1400انتخابات   آرامش و گشايش را براي 

اين ادعا را به افکار عمومي القاء کند که راه حل مشکالت کشور مذاکره  
 با غرب است! 

 ب. اميدوارسازي به مذاکره 
دموکرات آمدن  کار  روي  با  که  شد  خواهد  مدعي  جريان  ها،  اين 

ن  و  آثار  ثمر خواهد  برجام  به  باغ برجام  و  داد  را نشان خواهد  تايج خود 
ترامپيست چهارساله  حاکميت  نيز  مسير  اين  در  تاخير  بود  رسيد. علت  ها 

اين   داد که  نبايد اجازه  لذا  از صحنه سياست حذف شده است.  نيز  آن  که 
فرصت تاريخي ميان ايران و آمريکا از دست رفته و ديوار بلند خصومت  

و بي از تحريم ها  اعو تنش  بر  تمادي فرصت کشور براي عبور  غلبه  و 
 مشکالت کشور از طريق مذاکره بسوزد! 

اين خط موجب آن خواهد شد که بار ديگر دوگانه جنگ و صلح،  
رقابت  -مذاکره   بر  را  تحريم  دهندگان  و راي  افکنده  سايه  انتخاباتي  هاي 

و   کرده  محاسباتي  خطاي  باردچار  که  نمايند  وسوسه  را  به    آنان  ديگر 
 موافقين مذاکره اعتماد کرده و آنان را براي رفتن به پاستور مناسب ببينند. 

 ج. حقيقت ماجرا چيست؟ 
مي مطرح  حالي  در  مذکور  که  ادعاهايي  از  گردد  موجود  حقايق 

فريب  هدف  با  تنها  که  دارد  حکايت  اقدامات  اين  بودن  فريب"  "عمليات 
 رح ريزي شده است.افکار عمومي و ايجاد خطاي محاسباتي ملت ط 

اظهارات » به  است  کافي  ادعاهاي مطروحه  رد  بايدنبراي    « جو 
آمريکا  رئيس متحده  اياالت  که  جمهور  کرد  گفتهمراجعه  در  و  هم  ها 
ايران را در بسترهاي شرطي سازي  نوشته هاي متعددي نگاه به تعامل با 

يکي از  بايدن در    افکارعمومي و نتايج انتخابات ايران مدنظر داشته است.
در شهريور   «سي.ان.انپايگاه اينترنتي شبکه خبري »در نوشتارهايش که 

بر    ي ريگسخت   يبرا  ي تربه عنوان »راه هوشمندانهانتشار يافت،    1399
« تاکيد کرد که فشار حداکثري آمريکا عليه ايران شعار  !وجود دارد  رانيا

کرد.   وارد  ايران  بر  واقعي  فشار  عمل  در  بايد  و  است  تعبير  توخالي  به 
مي ايران  بر  تر  هوشمندانه  فشار  حامي  او  اين  ديگر  در  بايدن  باشد. 

يادداشت و همچنين مصاحبه با نيويورک تايمز بر اين تاکيد کرد که برجام  
اي،  هاي هستهنقطه شروع مذاکرات جديد و آغازي براي تشديد محدوديت
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 اشد.  اي و حقوق بشري مي ب هاي موشکي، منطقهفشار بيشتر در حوزه
م  ادداشتيدر    دنيبا ا  سدينو يخود  اگر  تعهدات   راني که  به 
پا   رانهيسختگ آمر  بند يبرجام  هسته  زي ن  کا يباشد،  توافق  بازخواهد    يابه 
را    تيرعا  آمريکادموکرات    جمهوررييسگشت.   اتفاقات  تأخر  و  تقدم 

  ه ک  کاستيآمر  ن ي تعهدات باشد، ا  ي ر ي. اگر به فرض بنا بر از سرگکندينم
ادعا   ديبا   ابتدا سپس  و  برگشته  توافق  را    گران يد  ي بند يپا  ي به  تعهدات  به 
 بکند. 

ديگر   با  ني انکته  که  آغاز   دني است  را  برجام  به    يبرا   ي بازگشت 
برجام  ياهسته  ي ها   تيمحدود  ديتشد ب  يو  فشار  و  کرده  بر    شتر يعنوان 
را در    ي و حقوق بشر   يامنطقه  ،يموشک  رينظ   گر يد  ي هادر حوزه  رانيا

هدف از بازگشت به برجام   دن يبا  ،ي از خود متصور است. به عبارتاندچشم
رفع   نه  اجماع  ها،مي تحررا  در    رانيا   هيعل  ي ساز بلکه  تهران  بر  فشار  و 

: »ما به  سدينويخود م  ادداشتياز    يدر بخش  دني با  متنوع است.  ي هاحوزه
تحر  از  عل  ي هامياستفاده  زم  رانيا  هيهدفمند  بشر،    نهيدر  حقوق  نقض 

 داد.« ميادامه خواه يموشک  ي او برنامه سمياز ترور تيحما
س  نکن«،يبل  ي»آنتون آت  دنيبا  يخارج  استيمشاور  دولت    ي هدف 

  يو منزو   ران يا   هي اجماع به منظور آوردن فشار موثرتر عل  جاديرا ا  دنيبا
م تهران  جار   نکنيبل   .دانديکردن  سال  سپتامبر  با    ي اواخر  مصاحبه  در 

ا  درباره  وز«ين  اسيبي»س س  رانيموضوع  ا  دنيبا  يآت  استيو    ن ي در 
باديگو يم  نهيزم جو  »اگر  ا  سيرئ  دني:  اگر  و  شود،  به    راني جمهور 
هسته  ي بنديپا توافق  مشابه  ي ا به  کار  هم  ما  اما    مي خواه  يبرگردد،  کرد. 

پل عنوان  به  را  آن  ما  خواه  يتفرمآنگاه،  و    مياستفاده  شرکا  با  تا  کرد 
  ن ي ا  کنمي. و فکر مميکن  تريو طوالن  تيا تقوکه آن ر  ميمتحدانمان تالش کن 

م  يازاتيامت قرار  متحدانمان  و  شرکا  کنار  در  را  ما  که  تا    دهديدارد، 
عل  ميبتوان  موثرتر  طور  به  هم    ران ي ا  کنندهثباتيب  ي ها تيفعال  ريسا   هيبا 

ا  و  کرده  وارد  کن  نانياطم  نيفشار  حاصل  آن    ميرا  خصوص  در  که 
 .« کايشود و نه آمر ي منزو رانيا  ها،تيفعال 

با  يفعل  اري دست  وان«،يسول  کي»ج امن   دنيجو  مشاور   يمل  تيو 
افراد جمله  از  اوباما،  دولت  در  او  تب  يسابق  به  که    است يس  نيي است 

س  وي .  پردازد يم  دني با  يخارج ا   دن يبا  يآت  استيدرباره  قبال    ران يدر 
ه عمالً  مذاکره خواهد کرد ک  روي پ  افقتو  کي   راني با ا  دني : »جو باديگويم
اسرائ  کايآمر  تيامن سا  ل يو  پ  ي ا منطقه  ي شرکا   ري و  به  را  و    ش يما  برد 
 را پاسخگو و مسئول بداند.«  رانيا
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  تر نيب واقع  ديبا  هايرانيگفته است: »ا  زين  ي گر يد   ي در جا  وانيسول
تحر عمده  کاهش  سو   هامي باشند. تصور  در   االتي ا  ي از  بدون   افت يمتحده 

متعاقب    يبر سر توافق  ي ر آغاز مذاکره فور ب  يمبن  رانياز ا   ييهاضمانت
دست آن  در  چارچوبکه  مسائل    يزمان  ي هاکم  و  شده  داده  بسط  توافق 
حل شده باشند،    ما يپ قاره  کيستيبال   ي هاو موشک  ييآزمايمربوط به راست

 است.«  يرعمليغ
مي راستا  همين  گزارش  در  به    الن ي»ااي  صفحه  23توان 

و    کايدفاع آمر  ر يدر دفتر معاون وز   انري ا  زي سابق م  سي گولدنبرگ«، رئ
و خاورم  ژه ي مشاور  امور  سال  انهيدر  فاصله    ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۹  ي ها در 

کرد.   افراد نزدکه  او  اشاره  دموکرات  کي از  آنها مشاوره  به  به  هاست و 
آگوست    دهديم اوايل  در  که  گزارش  اين  شده،    2020در  به  نوشته 
پرداخته    رانيدر قبال ا  کايآمر   ديدولت جد  ياحتمال  ي هااستيو س  هانهيگز

ً ي قرت   گزارش  نيا  است. دموکرات    يدولت احتمال  ي برا   يمشابه نقشه راه  با
 است. راني در نحوه تعامل و تقابل با ا
ا در  تصر  ني گولدنبرگ  دولت    کند مي  حي گزارش  بلندمدت  راهبرد 

از    ي ر يجلوگ  -۱را دنبال کند:    يدي چند هدف کل  ديبا  راني در قبال ا  کايآمر
سالح  رانيا   يابيدست س  -۲  يحاتيتسل  ي ها به  با    يا منطقه  ي هااستيمقابله 
حرکت به سمت   -۳در منطقه مضر هستند و    کايمنافع آمر  ي که برا   رانيا

 ه در منطق ييزداتنش
دولت ترامپ را کارساز و    کجانبهي  ي ها مي تحر  گزارش  ني اوي در  

توص و  دانسته  برا   کنديم  ه ياثرگذار  آنها  از  استفاده    يآت  مذاکرات  ي که 
»کمپ حداکثر   ن يشود:  آمر  ي فشار  که  داد  نشان  صورت    کاي ترامپ  به 

از    ي ر يجلوگ   ايو    رانيبا ا   يالملل  نيموانع تجارت ب  جاديا  ييتوانا   کجانبهي
ا  ي گذار   هي سرما ا  ني در  و  دارد  را  اهرم  ن يکشور  به عنوان    ي موضوع 
دهنده آن    نشان  ن يرود و همچن   يبه شمار م  يدر مذاکرات آت  کايآمر   ي برا

را    رانيا  هيعل  هامي تحر  ليتسه   ييتوانا  کجانبهيبه صورت    کاياست که آمر
 » دارد.

موارد برشمرده به خوبي حقيقت و پشت پرده اتخاذ سياست "آرامش  
سازد که حقيقتي جز به قدرت  " را آشکار مي1400و آسايش تا انتخابات  
غربگرايان   داسترسيدن  حقيقت  که  است  آنجا  نکته  سناريو  ندارد.  که  ان 

انتخابات  از  پس  احتماال  است،  مذاکره  پاي  به  ايران  کشاندن  براي  فشار 
خواهد    1400 دير  حقيقت  درک  براي  زمان  آن  که  شد  خواهد  رونمايي 
 بود. 
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 هراسي گفتار چهاردهم: سناريوي رقيب 
 

از   مؤلفهمهميکي  و  ترين  کنترل  توانايي  انتخابات،  در  مؤثر  هاي 
رقابت در  است.  عمومي  افکار  بتواند  مديريت  کس  هر  انتخاباتي  هاي 

کنترل افکار عمومي را در دست بگيرد، بدون شک خواهد توانست نامزد  
به همين دليل است  ي بيرون آورد.  أ هاي رمورد عالقه خود را از صندوق

ماه از  مانکه  رقابت  هاي  به  ورود  براي  مقدمات  انتخابات  آغاز  تا  ده 
جريانرسانه شدهاي  آغاز  سياسي  براي    هاي  مختلف  شگردهاي  و 

 شود.  دهندگان طراحي ميي أ اثرگذاري بر ر
رواني   جنگ  شگردهاي  است،  داده  نشان  گذشته  انتخابات  ادوار 

رسانه رقابت  و  جرياندشمن  سياساي  از  در    يهاي  ايران  در  انتخابات 
هاي فراواني برخوردار است که شناخت آنها نيازمند هوشمندي و  پيچيدگي

 بصيرت و تيزبيني است.
هاي  هراسي يکي از راهبردهاي مذمومي است که گاه جريانرقيب

استفاده کرده آن  از  گذشته  انتخابات  ادوار  آنهايي که    .اندسياسي در طول 
آورند.    توانند به ياديحافظه تاريخ قوي دارند، موارد متعددي از آن را م

 اي کليد خورده است.در انتخابات آتي نيز اين شگردهاي رسانه
اصالحرقيب هميشگي  انتخاباتي  تاکتيک  است.  هراسي  بوده  طلبان 

به قدرت رسيدن ناطق  1376از سال   نوري توانستند  با بزرگنمايي خطر 
سال در  سناريو  همين  برسند.  قدرت  و    1392،  1388،  1384هاي  به 

 و در برخي ناکام ماندند.  بوده   که در برخي موفقتکرار شد  1396حتي 
انتخابات رياست که    1396جمهوري در سال  در آخرين  آقاي  بود 

به کار گرفتند  روحاني و يار پشتيبانش جهانگيري، سناريوهاي مختلفي را  
جمله راهبردهاي  نيز از    «تخريب رقباي سياسي»و    «هراسيرقيبکه » 
اي در اين راستا برچسب  اولين اقدام رسانهآمد. ن به حساب مياي آنا رسانه
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چهره عنوان  به  ايشان  کردن  معرفي  و  رقبا  چهره  تخريب  و  اي  زدن 
. به کارگيري تعابيري چون سردار  بودطلب و متصلب و اقتداگرا  خشونت

که در    بودهللا قتل عام، حاميان دولت پادگاني و... مواردي  گازنبري، آيت
د. در مناظره اول هم شاهد  نکار برد ه  حاميان اين جريان به کرات بايام    آن
   آقاي جهانگيري بوديم.« از زبان گازنبري»کارگيري ناشيانه کليدواژه ه ب

انتخابات   آن  ذرهدر  زير  نيز  رقبا  تا  کارنامه  شد  داده  قرار  بين 
يابد.  ضعف بازنشر  عمومي  اذهان  بر  اثرگذاري  براي  و  بزرگنمايي  ها 
چون امالک    ،ليئ دوازده ساله شهرداري تهران و پرداختن به مسا  عملکرد

بلندمرتبه هوا،  آلودگي  اداري،  فساد  پالسکو،  هزينه  نجومي،  سازي، 
  آن که در    بودها و ساخت و سازها، ترافيک و... از جمله مواردي  پروژه

 مطرح و تکرار شد.  بر رقيب روزها به عنوان اهرم فشار 
بدانجا  رقيب تا  آقاي  هراسي  که  يافت  از ادامه  بخشي  در  روحاني 

مي اعالم  »ارديبهشت  اظهاراتش  ما    96دارد:  مردم  ديگر  بار  يک  هم 
طول   در  که  آنهايي  کرد  خواهند  بلد    38اعالم  زندان  و  اعدام  فقط  سال 

شناسم. اينها  شناسيد، من اينها را ميد: »شما اينها را نميو وي افز  بودند.«
جلسه در  گر روزي  تصميم  بکشند!  اي  ديوار  رو  پياده  در  بودند  فته 

کنند! همانطور که در محل کارشان  مي پياده رو را مردانه زنانه  خواهند 
 بخشنامه جدايي جنسيتي دادند!« 

روزي   و  خورده  کليد  نيز  انتخابات  از  دوره  اين  در  سناريو  اين 
رسانه که  اصالحنيست  اقدامي  هاي  رقيب  احتمالي  نامزدهاي  عليه  طلب 

ندهند. جالب آنکه همسو با اين رسانهتخريبي   هاي بيگانه  ها، رسانهانجام 
 کنند!  تر خود دنبال مينيز فعال شده و همان خط را با ادبيات راديکال

م اظهارات  ادعا  اين  بر  س  ي،تي درا  يصطفشاهدي   ي اسيفعال 
تازگي  طلب و عضو حزب اتحاد ملت  اصالح گو با  ودر گفتاست که به 

تئور  « آرمان»روزنامه   به  اصالحرقيب  يناخواسته  در  هراسي  طلبان 
ترفند    نيا   گريگذشته اشاره کرده و اعتراف کرده است که د  يهاانتخابات
درست است که قبال از عامل ترس استفاده  »گويد:  ! وي ميدهديجواب نم

دهد و  شد که اگر فالن فرد بيايد، اين اتفاقات نادرست در کشور رخ ميمي
آيد. اکنون ديگر در  بيايد، مشکالت ديگري به وجود مياگر فرد ديگري  

 «مرحله فعلي همين موضوع نيز اثر نخواهد داشت.
هاي آتي باقي مانده  اما اين پايان اين راه نيست و بدون شک در ماه

هجمه منتظر  بايد  انتخابات  روز  که  تا  رقبايي  تخريب  براي  سنگين  هاي 
 رود، باشيم.  آوري آنان مياحتمال رأي 
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شرح   به  يادداشتي  در  سپاه  سياسي  معاون  جواني،  يدهللا  دکتر 
و    ني دروغ  يهاساخت دوگانه»  نويسد:هراسي پرداخته، ميسناريوي رقيب

برا  مردم  انگ  يدهآدرس  ي ترساندن  با  هنرها   ياسي س  ي ها زهيغلط    ياز 
بفرد جر   ي بيمهارت عج  انيجر  ني ا  غربگراست.  يرانقالبيغ  اني منحصر 

  ي منف   تيذهن  جاديو ا   يانکار افتخارات مل  ،يهراسبيرق  ،يهراسدر دشمن
از عوامل    يکي  بخش کشور دارند.  تيو امن  ني اقتدارآفر  ي دستاوردها  ي رو
 ت يو بخصوص امن   يمنافع مل  نيم أدر ت  ياقتدار کشور که نقش مهم  ياصل
موشک  يمل اقتدار  برخوردار  يدارد،  حتم  طور  به    يجمهور   ي است. 

خاطر   يو موجب آسودگ يراني افتخار هر ا  هيما ،ياز اقتدار موشک ياسالم
عامل    نيهم   اما  است.  ديدر برابر هر نوع تهد  يمل  تيامن  ني مأت   ي ملت برا

  ان يجر   ي خورند نه تنها از سو يحسرت نداشتن آن را م  گرانيافتخار که د 
م انکار  ا يغربگرا  بلکه  موشک    اني جر  نيشود،  دوگانه  ساختن    ا ي با 

تا بهيتالش م  شت،يمع ا  کند  با  نيچن  ني مردم  ملت  ب  ديالقا کنند که    ن ي از 
  ن ي چن  ازندگانرا انتخاب کند، در واقع از منظر س  يکي  شتيموشک و مع

 1 «مردم است.  شتيدر تعارض با مع يموشک و اقتدار موشک ،ي ا دوگانه
 
 

 
 . 327744، کدخبر: 29/10/99سايت بصيرت،  - 1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار پانزدهم: انتخابات و دولت نظاميان 
 

رسانه سناريوهاي  از  »يکي  اغواي  «  يهراسرقيباي  هدف  با  که 
نظاميان   حضور  مسئله  است،  خورده  کليد  است  چندماهي  عمومي،  افکار 

ماجرا   اين  گسترش  و  بسط  در  است.  انتخابات  پيشگام  اصالحدر  طلبان 
شان در فضاي مجازي،  هاي فعالاي و شبکههاي زنجيرهو روزنامهبوده  

مهم از  ايکي  در  موفقيت  براي  خود  اميدبخش  شگردهاي  نتخابات  ترين 
 اند.  بزرگنمايي خطر تشکيل »دولت نظاميان« دانستهرا  1400

از   جريان  اين  احتمالي  نامزدهاي  سوم  يک  که  هستند  مدعي  آنان 
نامهستندنظاميان   منظورشان  محسن  !  قاليباف،  محمدباقر  چون  هايي 

سعيد   قاسمي،  رستم  فتاح،  پرويز  شمخاني،  علي  دهقان،  حسين  رضايي، 
سيدعز )حتي  زاکاني(  تمحمد!  عليرضا  الريجاني،  علي  ضرغامي،  هللا 

يم که آنچه  شواست! کمي که دقت نظر داشته باشيم متوجه اين حقيقت مي
هراسي« است و منظور ايشان  به واقع سناريوي »سپاه  ،مدنظر آنان است

 از نظاميان، سپاهيان هستند. 
رسانه آنکه  تأمل  قابل  سنار نکته  اين  تقويت  در  نيز  بيگانه  يو  هاي 

اثرگذاري اصالح نيز براي موفقيت و  آنان  آتش  وارد ميدان شده و  طلبان 
 ريزند! تهيه مي

 الف. اهداف سناريو 
اين سناريو با هدف تحقق دستاوردهايي براي اين اردوگاه طراحي  

 شده است:
اين  .  1 انقالبي  نيروهاي  اين جريان مدعي است جريان ارزشي و 
نظامي وارد کارزار انتخابات شوند. طرح  اي  ند که با گزينههست  بار مصمم
هاي نظامي با اين هدف است که به افکار عمومي اينگونه القا  بحث گزينه

کنند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرايطي است که ديپلماسي و  
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گردد،  وگفت باز  کشور  سر  بر  جنگ  سايه  شود،  کمرنگ  جهان  با  گو 
  و   شود  کمرنگ  اجتماعي  ـسياسي  هاي اقتدارگرايان به قدرت رسند، آزادي 

  اين   و  شود  مواجه  فراواني  هاي محدوديت  با  نيز  اقتصادي   آزاد  هاي فعاليت
 محقق خواهد شد!  يافتن گزينه نظامي قدرت با همه

مهم2 از  يکي  براي  .  راهکارها  ايجاد    هراسيرقيبترين 
که ميسازي دوقطبي است  کذايي  در  هايي  پيروزي  براي  ابزاري  به  تواند 

ايجاد  ا ظرفيت  انتخابات  در  نظاميان  حضور  القاي  شود.  نتخابات 
ـ حقوقدان،  صلح ، دوگانه سرهنگ  -هاي زير را دارد: دوگانه جنگدوگانه

 ـ موافقان آزادي  ساالري، دوگانه مخالفان آزادي ـ مردمدوگانه اقتدارگرايي
اند، آن است که هراس از  طلبان به آن دلخوش کرده ُ. آنچه اصالح3

مي تصور  آن  براي  که  هولناکي  تبعات  و  نظاميان  آمدن  ميدان  شود،  به 
باشد.  مي مردم در پاي صندوق رأي  محاسباتي  تواند عاملي براي خطاي 

هاي واقعي خود را براي انتخاب بدان معنا که مردم اولويت ها و شاخص
گزينهرئيس به  اشتباه  به  و  بگذارند  کنار  با  جمهور  که  بسپارند  دل  اي 
 طلبان است. هاي خودشان نيز فاصله داشته، اما مطلوب اصالحصشاخ

اين اردوگاه مدت4 با گسل.  هاي جدي مواجه است؛ رأس  ها است 
بيند و  طلبان را منحل شده ميعالي اصالحخود را از دست داده و شوراي 

استمطمئن    يجايگزين نکرده  طراحي  آن  براي  عملکرد  هم  سويي  از   .
آنه حمايت  مورد  چشم  دولت  در  دودش  که  بوده  ضعيف  آنقدر  ا 

بياصالح موجب  و  رفته  و  طلبان  ريزش  و  بدنه  به  هواداران  اعتمادي 
است شده  آنان  که  واگرايي  است  ديگري  معضل  هم  نو  حرف  فقدان   .

 اند! طلبان براي آن تدبيري نينديشيدهاصالح
مهم5 از  يکي  اصالح.  معضالت  برنامه  ترين  که  است  آن  طلبان 

ندارند. برنامه    1400ابي براي ارائه در آوردگاه انتخاباتي  مشخص و جذ
آنها براي حل مشکالت کشور هماني بود که در دولت روحاني رونمايي  

نداشت. ميوه معطل ماندن کشور  هاي وعده  شد و حاصلي جز عقبگرد و 
بلکه   نشد،  مشاهده  مردم  معيشت  سفره  در  گاه  هيچ  نيز  برجام  شده  داده 

اين سالبرعکس شاهد رشد ش افزايش مشکالت کشور در  و  ها  ديد تورم 
تأکيد بر تداوم راه دولت اعتدال در   اثري است که  اقدام بي  1400بوديم. 

رسانه شگردهاي  به  بايد  لذا  شد.  نخواهد  عمومي  افکار  جذب  اي  موجب 
براي فرار از پاسخگويي در قبال برنامه براي حل مشکالت کشور بود که  

 هکار آن است. هراسي بهترين را رقيب
وعده6 و  اردوگاه  اين  ضعيف  عملکرد  بي.  به  شتوانهپهاي  که  اي 
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اعتمادي  داده شد، موجب ريزش و بي  1396و    1392هواداران در سال  
و تضعيف شديد پايگاه اجتماعي اين جريان شده است. به نحويي که اغلب  

انتخابات   به خوبي    1400آنان حاضر به حضور در  جريان  اين  نيستند. 
اصالحمي ايجابي  راهکارهاي  که  اعتماد  داند  قابل  و  جذاب  آنقدر  طلبان 

پاي صندوق را ترغيب به حضور در  کند.  نيست که هواداران  هاي رأي 
هاي خالي اين جريان تنها راهکارهاي سلبي که باقي مانده  لذا براي دست
 هراسي است.است، رقيب
 

 ب. مغالطات اغواگران 
 ايي بايد به چند توضيح توجه کرد:در مواجهه با چنين ادعاه 

در کتب نوشته شده  گري در سياست مذموم است؟:  . چرا نظامي1
مذمومي است که   اقدام  به سياست  در رشته علوم سياسي، ورود نظاميان 

ساالري و حرکت به  تواند موجب تضعيف و کمرنگ شدن جايگاه مردممي
يي است که نظاميان، با  سمت توتاليتاريسم شود. اين نامطلوب بودن از آنجا

حفظ رياست آن مجموعه نظامي در جايگاه قدرت تکيه زنند و به واقع قوه  
گري در  اي از ارتش تبديل کنند، در نتيجه نظاميمجريه را به زيرمجموعه

حاکم   اقتدارگرايي  و  شده  تعطيل  مدني  جامعه  نهادهاي  شده،  حاکم  کشور 
مردم و  مسير گردد  همان  بربندد!  رخ  شکلساالري  در  که  گيري  ي 

 هاي کودتا قابل تصور است!  دولت
دوران رضاخاني،  سابقه شکل در  از حکومت  الگويي  چنين  گيري 

ذهنيت به شدت منفي از اين ماجرا در اذهان عمومي جامعه ايراني ايجاد  
آموزه بر  مبتني  ايران  ملت  پرورش  و  رشد  آنکه  است. ضمن  هاي  کرده 

آنان ر و حسيني،  ا از چنان حريتي برخوردار کرده که  اسالمي و علوي 
 حاضر نيستند به هيچ گونه استبداد و خودکامگي تن دهند. 

رئيس2 و  نظامي«  »دولت  مغالطه  نظامي:  .  پيشينه  با  جمهوري 
طلبان يکسان انگاري  اي اصالحيکي از مغالطات موجود در شگرد رسانه

رئيسشکل رسيدن  قدرت  به  و  نظامي  دولت  که گيري  است   جمهوري 
روزگاري در کسوت نظامي در اين کشور خدمت کرده است. در حالي که 

دولت تشکيل  شده،  نفي  سياسي  ادبيات  در  پيوند  آنچه  و  نظامي  هاي 
 ساختاري ارتش و سياست است.

مطابق قانون اساسي داشتن سوابق  گويد؟!:  . قانون اساسي چه مي3
جمهوري  ستگري مانعي براي نامزد شدن در عرصه انتخابات ريانظامي

و   کاسبي  براي  ابرازي  را  آزاد«  »انتخابات  شعار  که  کساني  لذا  نيست. 
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اند، معلوم نيست که با کدام منطق قانوني تالش دارند که  ي کردهأکسب ر
افراد در انتخابات شوند و ايشان را از حقوق طبيعي خود   ني مانع حضور ا

ييد صالحيت أنند تمحروم کنند! حداکثر آن است که اين افراد نيز اگر بتوا
هاي خود را  ، خواهند توانست برنامهکنندخود را از شوراي نگهبان کسب  

ک اداره  به    شوربراي  خود  تشخيص  با  که  هستند  مردم  اين  و  دهند  ارائه 
ر  با عدم  يا  و  کرده  اعتماد  خواهند  أايشان  حضور  اين  به  منفي  پاسخ  ي، 

 داد!  
نظامي؟!:  4 گزينه  کدام  گزينه.  ف اکثريت  سالهاي  از  وق  هاست 

نظامي شخصيت  جايگاه  يک  عنوان  به  آنکه  از  بيش  و  شده  خارج  گري 
  آيند.يک رجل سياسي به حساب مينظامي شناخته شده باشند، 

به عنوان نمونه قاليباف، رئيس مجلس کنوني است که قريب دو دهه  
به عنوان يکي از نامزدهاي اصلي    1384شهردار تهران بوده و از سال  

جمهوري فعال بوده است. محسن رضايي نيز سياستمدار  ت رياستانتخابا
هاست در مجمع تشخيص مصلحت فعاليت داشته  اقتصادداني است که سال

حسين  است.  بوده  انتخابات  نامزد  گذشته  انتخابات  مختلف  ادوار  در  و 
چهره جزء  نيز  که  اعتدالي  هاي  دهقان  به  است  روحاني  آقاي  دولت  در 
نق دفاع  عنوان وزير دفاع  نيز وزير  کرده است. علي شمخاني  آفريني  ش 

را   ملي  امنيت  عالي  شوراي  دبيري  اکنون  هم  که  بوده  اصالحات  دولت 
نيز در حالي که وزير کابينه دولت   1380برعهده دارد. شمخاني در سال  

ناکامي   از  پس  و  شد  خاتمي  آقاي  با  رقابت  ميدان  وارد  بود،  اصالحات 
 مجدد به کابينه بازگشت. 

به عنوان يک رجل    همه آنکه  از  افراد در دو دهه اخير بيش  اين 
تراز   در  کشور  اول  تراز  مديران  باشند،  شده  شناخته  نظامي 

هاي  اند که در مراکز غيرنظامي و در دستگاهکالن بوده  هاي گيري تصميم
 اند.  ليت کردهو تقنيني فعا  اجرايي

ساختگي ورود   شايعات  که  است  پاسداري  تنها  محمد  به  سعيد  وي 
انتخابات توسط اصالح يافته است. در مورد  ميدان  و گسترش  طلبان نشر 

چنين   اوال  گفت:  بايد  نيز  ايشان  حضور  مورد  در  شده  مطرح  شايعات 
اتاق پرداخته  و  ساخته  شايعهادعاهايي  محمد  هاي  سعيد  ثانيا  است،  افکني 

در  بيش از آنکه يک چهره نظامي باشد، يک مهندس و مدير جوان انقالبي  
عرصه سازندگي کشور است. ثالثا؛ وضعيت رجل سياسي بودن وي نيز  

هاي شناخته  هنوز نامعلوم است )فراموش نکنيم که در ادوار گذشته چهره
قرار  شده نگهبان  شوراي  تأييد  مورد  زاکاني،  عليرضا  دکتر  چون  اي 
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 نگرفتند.( 
دموکراسي:  5 مدعي  غرب  در  نظاميان  حاکميت  وراي  .  در 

پرو و  رسانهشوبازي  اصالحپاگانداي  مدعيان  که  اين  اي  طول  در  طلبي 
شخصيتسال حضور  عليه  راه  ها  به  نظامي  پيشينه  با  سياسي  هاي 

گسترده  انداخته و  فعال  حضور  است،  مشاهده  قابل  غرب  در  آنچه  اند، 
ژنرالچهره از  بسياري  است.  سياست  عرصه  در  نظامي    يها هاي 

هاي  شوند، بلکه در پستنشين نميهکارکشته پس از بازنشستگي نه تنها خان 
 أ اثر براي کشور شوند. شوند تا منشحساس و استراتژيک به کارگرفته مي

اي چون کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در  هاي شناخته شدهچهره
بوش،   جرج  رئيس  زنهاوريآ  ديويد  تيدوا دولت  چهارمين  و  جمهور  سي 

آمريکا  رئيس  س يوي د  س يني جفرسون ف(،  ۱۹۶۱تا    ۱۹۵۳آمريکا )  جمهور 
مارشال(،  19)قرن   کاتلد  )  جرج  آمريکا  خارجه  امور  ـ  1947وزير 
ژنرال1949 جمله  از  عالي(  در  که  هستند  آمريکايي  سطح  هاي  ترين 

 آفريني کردند. سياست در اين کشور نقش
و   کرده  الپوشاني  زمينه  اين  در  غرب  مقلدان  که  است  آن  جالب 

 وه از غرب نيز آشکار شود. تالش دارند تا نگذارند اين جل
شايسته6 مردم.  و  مبناي  ساالري:  ساالري  آنچه  اسالمي  نظام  در 

ساالري است که مرجع تشخيص حداقلي آن  گزينش مسئوالن است، شايسته
تشخيص   و مرجع  است  نگهبان  شوراي  بر عهده  اساسي  قانون  بر  مبتني 

در شوراي  هاي عمومي  حداکثري آن مردم هستند. بدين معنا که صالحيت
شدگان، گزينه اصلح را  شود و از ميان احراز صالحيتنگهبان بررسي مي

با حضور در پاي صندوق با رأي حداکثري خود  انتخاب مردم  هاي رأي 
جمهور اين  کنند و کسي که از اين فرآيند بيرون آيد، بدون شک رئيسمي

 کشور خواهد بود. 
اقتدارگرايي7  حاکميت  مانع  اسالمي،  جمهوري  جمهوري  .  نظام   :

نهاده شده است که امکان  اسالمي آنچنان مبتني بر مردم ساالري ديني بنا 
هرگونه اقتدارگرايي و توتاليتاريسم را بر هر جريان يا فردي بسته است. 

دستگاه شوراي  وجود  مجلس  نگهبان،  شوراي  همچون  نظارتي  هاي 
ت قوه مجريه،  هاي امنيتي بيرون از اختيارا اسالمي، دستگاه قضا، دستگاه

يکي   که  اسالمي  جمهوري  در  اساسي  رکن  دو  وجود  همه  از  باالتر  و 
جايگاه مهم و خطير رهبري در رأي نظام اسالمي و حضور مردم در پاي  

تازي و خودکامگي کار جمهوري اسالمي، ابزارهايي است که هرگونه يکه
جلوه نظامي  يک  فرم  لباس  با  استبداد  اين  خواه  است.  بسته  شرا  ود،  گر 
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اي و اثباتي  هاي انتخاباتي در يک نگاه کلي از دو الگوي نفيرقابت
تالش  پيروي مي او  همراه  تيم  و  انتخاباتي  نامزد  اثباتي،  الگوي  در  کنند. 

دهندگان را  ي أر  ي هاي خود براي اداره کشور، آرا دارند تا با ارائه برنامه
اي، به جاي ارائه برنامه، تالش  به سوي خود جلب کنند. اما در الگوي نفي

شود تا با نفي و تخريب رقيب و ترسيم شرايط و آثار سوئي که بر اثر  مي
آرا در سبد ربه قدرت رسيدن آن بر کشور حاکم مي ي  أ شود، از ريختن 

 عمل آيد.  ه  رقيب جلوگيري ب
معموالً  انتخاباتي  هر  در  چند  تبليغات    هر  در  الگو  دو  هر  از 

مي استفاده  تبليغات  انتخاباتي  در  شيوه  اين  اولويت  برسر  بحث  اما  شود، 
اي که برنامه مشخصي براي اداره کشور  هاي سياسيجريان  است. معموالً 

ه مردمي  استقبال  با  آنها  برنامه  که  نيستند  اميدوار  يا  ،  شود مراه  ندارند 
بينند، لذا  حيات و موفقيت خود را در گرو اولويت دادن به الگوي نفي مي

 گيرد.  بخش عمده تبليغات آنان بر اين اساس شکل مي
تاکتيکدوقطبي جمله  از  که  است  شگردي  انتخابات،  هاي  سازي 

نفي ميالگوي  حساب  به  دوقطبياي  در  يا  آيد.  جريان  موفقيت يک  سازي 
انتخابات گرو  نامزد  در  به    ؛است  «هراسيرقيب» ي  جريان  يک  که  چرا 

همراه از  ناتوان  خود  استخودي  مردم  راه    ،سازي  تنها  ناچار  به  لذا 
مي برابر خود  متضاد در  اين  موفقيت را در وجود قطبي کامال  اگر  بيند. 

رقابت در  دليلي  هر  به  متضاد  اين  قطب  نباشد،  حاضر  انتخاباتي  هاي 
کرده دچار انفعال شده و  ر نفي رقيب تعريف ميجريان که هويت خود را د

 حرفي براي عرضه در ميدان انتخابات نخواهد داشت! 
منسوب  از  شده  منتشر  جريانااظهارات  برخي  به  سياسي ن  هاي 
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دوقطبي  ،کشور که  دارد  آن  از  اين  حکايت  موفقيت  راه  تنها  به  سازي 
بدل   نمونه  است.    شدهجريان  زيباکالم  براي  انتخاب صادق  سال  در  ات 

رياستبودگفته    1396 انتخابات  در  »اگر  نژاد  :  احمدي  آينده  جمهوري 
مي در  خيلي  ،شدنامزد  را  قدرت  دوباره  اصولگرايان  اينکه  ترس  از  ها 

نژاد  اما حاال که احمدي   ،دادندي ميأ آمدند و به روحاني ردست گيرند مي
آورند و  مي  ي ندهند و بگويند روحاني راي رأ   نيست شايد همين افراد اصالً 

که   ندارد  وجود  نگراني  اين  و  نداريم  روحاني  از  خوشي  دل  که  ما 
مياحمدي  دست  به  را  مملکت  اصولگرايان  بگويند  و  باشد  و  نژاد  گيرند 

 نژاد به ضرر آقاي روحاني شد.« متاسفانه نيامدن احمدي 
بايد هوشيار بود و   در برابر اين گونه سناريوهاي ناپاک انتخاباتي 

نداد برنامه  اجازه  ارائه  در  که  کشور  آنهايي  اداره  براي  مشخص  اي 
ي مردم را به سمت منافع حزبي  أ ناتوانند، با مهندسي فضاي انتخاباتي، ر

هدايت   خود  جناحي  واقع    .کنندو  کشور   ياسيس  يفضا  ي ساز يدوقطببه 
برا  است  ممکن  گروه  ي هرچند  و  به    ،ييدستاوردها   ياسي س  ي هااحزاب 

  ز ي ن  يتبعات  شکيداشته باشد، اما ب  يو انتخابات  ياسي س  ي هادر رقابت  ژه يو
 و جامعه خواهد داشت.   ياسينظام س يبرا

هاي دروغين بايد به نکات زيرتوجه  سازي در مورد موضوع دوگانه
 : کرد

مبتن.  1 انتخابات،  س  يذات  رقابت  است.   ياسيبر  گرفته  شکل 
م  افکار    دانيانتخابات  مواجهه  و  مختلف  نظرات  و  آرا  با    يعمومارائه 

کاال آن  جذاب  ييآنهاست.  مفکه  و  اقبال    ان يمشتر  ي برا   دتريتر  با  باشد، 
طب  يعموم شد.  خواهد  مواجه  س  يعيآنان  رقابت  که  با    ياسياست  گاه 

ر  ي روز ي پ  ي برا   يجاناتيه کسب  جر  شتريب  أي و  و  باشد    يها انيهمراه 
 .  رنديبهره بگ يروان اتي و عمل يغاتيتبل ي شگردها  ياز برخ ياسيس

هاي انتخاباتي را جذاب کرده و فضا  رقابتتواند  سازي ميقطبيدو
را براي مشارکت حداکثري فراهم آورد و خيل بيشتري از مردم را به پاي  

منفي  صندوق نگاه  نبايد  سازي  دوقطبي  صرف  به  لذا  آورد.  رأي  هاي 
 داشت.

سازي سيطره خود را  . آنچه مذموم است آنجايي است که دوقطبي2
فرآ تمام  که  بر  را  دادن  راي  و  انتخابات  فرآيند  و  انداخته  انتخابات  يند 

طبيعتا بايد روند عقالني باشد، مختل کرد و به  فرآيندي غيرعقالني بدل  
گرداند و تعصبات غيرعقالني و عوامل عاطفي و هيجاني را جايگزين آن  

دوقطبي شرايط  اين  در  که ميکند.  به  سازي  براي  توانست  مثابه فرصتي 
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 ل کند، به تهديدي براي آن بدل شود. نظام عم 
دوگانه3 فايده.  مفيد  و  ارزشمند  واقعيتهايي  بر  مبتني  که  هاي  اند 

هاي جامعه و برآمده  ها و اولويتسياسي، فرهنگي و متناسب با ضرورت
توده واقعي  نيازهاي  دوگانهاز  باشد.  گرفته  شکل  جامعه  که  ه هاي  ايي 

طور به  و  بوده  جعلي  و  نداشته  و    اصالت  مديريت  با هدف  و  مصنوعي 
دوگانه شده،  ساخته  عمومي  افکار  آن  اغواي  باور  که  است  باطلي  هاي 

 . تواند انحراف در فرآيند انتخابات را رقم بزندتوسط افکار عمومي مي
جرياندوگانه بازي  ساختگي،  هرچند  هاي  که  است  مافيايي  هاي 

بي آنها  اغلب  اما  باشد،  برده  حقيقت  از  حظي  است  آنکه  ممکن  از  ش 
حربههدايت باشد،  عمومي  افکار  هستند گر  فريب  و  اغواگري  براي  !  اي 
رقابتجريان فضاي  در  نيز  سياسي  اين  هاي  به  اغلب  خود  سياسي  هاي 
دهند؛ از اين  ها متمسک شده و رقيب را در وضعيت انفعال قرار ميشيوه

اين دوگانه با  مواجهه  اساسي در  نکته  انرو  تا چه  با  ها آن است که  دازه 
 واقعيت تطبيق دارند؟ 

دوقطبي4 آفات  از  يکي  و  .  راديکاليسم  رشد  کاذب،  سازي 
گرايي در انتخابات است. راديکاليسم برآمده از تعطيلي عقل و غلبه  افراط

شور و هيجان و عواطف و احساسات بر اراده فرد است که حاصلي جز  
 برافروخته شدن و پرخاشگري در افراط ندارد.  

دوگانه5 امنيت .  که  است  مهمي  عوامل  از  يکي  افراطي  سازي 
مي تهديد  را  کامل    کند!انتخابات  امنيت  و  آرامش  در  بايد  که  انتخاباتي 

دوگانه واسطه  به  شود،  دچار  برگزار  تنش  و  درگيري  به  دروغين  اي 
رتلخ    اتيتجرب شود.  مي سوء  دهم    يجمهوراستيانتخابات  آثار  خوبي  به 

قطبي ماين  آشکار  را  وقت  ني ا  سازد!يسازي  م  يمدل  که    شوديخطرناک 
به واسطه آن  ي باز  باز   -  برد  ي به جا   انتخابات  به  باخت و    -  برد  ي برد 
ملتهب جامعه    ي که فضا   ي پرشدت  ي ها ي باخت بدل شود؛ باز   -  باخت  يحت

 . آورديو آشوب را فراهم م ي ر يو درگ  يمناقشات اجتماع  نهيو زم  کرده
ها و عوام  يي است که پوپوليستسازي يکي از شگردها. دوقطبي6

کنند. به واقع بهترين و مؤثرترين ابزار  فريبان از آن به خوبي استفاده مي
جريان چنين  براي  عمومي  افکار  بهرهفريب  دوگانههايي  از  سازي  گيري 

کند،   غلبه  منطق  و  عقل  بر  احساسات  و  عواطف  هرجا  که  چرا  است؛ 
 پوپوليسم رشد خواهد کرد! 

ترين کارکردهاي انتخابات تقويت انسجام و وحدت . يکي از مهم7
شوند تا سرنوشت ملي است. در انتخابات يک ملت کنار يکديگر جمع مي



 125 /  1400بيست گفتار در باب انتخابات 
 

 

افزايي  و اين حرکت باشکوه عاملي براي هم  آينده کشور خود را رقم بزنند
سازان با نفي و تخريب رقيب سياسي و ايجاد  دوقطبياما    يک ملت است.

بدل  اختالف و دودستگي و   به عاملي ضد وحدت ملي  انتخابات  تنش در 
مانع    د ونآورو زمينه کدورت و واگرايي را در جامعه فراهم ميگردد  مي

همگرايي و تقويت فزاينده توان کشور براي کارآمدسازي و تقويت هويت  
 شود. ميملي 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هفدهم:   به  گفتار  چالش  هجمه  و  نگهبان  شوراي 
 احراز صالحيت  

 
صالحيت  فرآيند احراز  و  جمهوري  بررسي  اساسي  قانون  در  ها 

بر   عالوه  شورا  اين  است.  شده  گذاشته  نگهبان  شوراي  برعهده  اسالمي 
بر   نظارت  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  قوانين  تدوين  بر  نظارت  وظيفه 
همه   است صالحيت  و موظف  دارد  برعهده  نيز  را  انتخابات کشور  کليه 

هر انتخاباتي )به جز انتخابات شوراهاي  شرکت در  براي که   را نامزدهايي
بررسي کرده    ،کنند مينويسي  ناماسالمي شهر و روستا( در وزارت کشور  
تا مردم از ميان آنها بتوانند    کندو صاحبان صالحيت را به مردم معرفي  

 ها را برگزينند. بهترين يا بهترين
بات  هاي اخير در انتخاترين مناقشاتي که در طول ساليکي از مهم

کشور برجسته شده، مسئله بررسي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي است که  
رياست انتخابات  آوردگاه  در  دارند  يابند.  تمايل  حضور  اين  جمهوري 

انتخابات   در  چالش  1400موضع  شدنيز  عمده  هبرانگيز  بخش  از  و  اي 
جنگ رواني دشمن بر اين موضوع  هاي سياسي داخلي و  مناقشات جريان

 اهد بود. متمرکز خو 
  شمار   به  انتخابات  هر  مراحل  ترينمهم  از  يکي،  موضوع  اين

  انتخابات   مجري ،  اسالمي  شوراي   مجلس  انتخابات  مورد   در .  رودمي
  نگهبان   شوراي   و  کندمي  رسيدگي،  داوطلبان   صالحيت  به(  کشور  وزارت)

  نظارتي   و  انتخاباتي  قوانين  در  مطلب  اين.  کرد  خواهد  نظارت  آن  بر  نيز
  اين   جمهوريرياست  داوطلبان  مورد   در  اما  .است  شده  بيان  صراحت  به

  داوطلبان   صالحيت،  اساسي  قانون  اساس  بر.  شودنمي  رعايت  ترتيب
ً   انتخابات  از  پيش،  جمهوريرياست   رسيدگي   نگهبان   شوراي  در  رأسا
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 ...»  :است  آمده  اساسي  قانون  110  اصل(  9)  بند  در.  شد  خواهد
  در   که  شرايطي  بودن  دارا  جهت  از  جمهوري رياست  داوطلبان  صالحيت

 .« برسد نگهبان شوراي  تأييد به انتخابات  از قبل  بايد، آيدمي قانون اين
 صالحيت  بررسي  امر  بر  نگهبان  شوراي ،  عبارت  اين  اساس  بر
  به   مستقيم  طور  به  خود  بلکه،  ندارد  نظارت  جمهوري رياست  داوطلبان
  انتخابات   قانون  57  ماده،  راستا  ينهم  در.  کندمي  رسيدگي  آنان  صالحيت
:  داردمي  مقرر  5/4/1386  مصوب  ايران  اسالمي  جمهوريرياست

  به   داوطلبان  مدارک  وصول  تاريخ  از  روز  پنج  ظرف  نگهبان  شوراي »
  از   نسخه  يک  و  نموده  صورتجلسه  را  خود  نظر  و  رسيدگي  آنان  صالحيت

 « .داردمي ارسال  کشور وزارت به  را آن
ن اساسي جمهوري شرايط الزم براي کانديداتوري  در اين بين قانو

اصل  رياست مطابق  است.  کرده  مشخص  را  :  115جمهوري 
  زير   شرايط  واجد  که  سياسي  و  مذهبي   رجال  ميان   از   بايد   جمهوررئيس»

  حسن   داراي   مدبر،  و  مدير  ايران،  االصل، تابعايراني:  گردد  انتخاب  باشند
  و   ياران  اسالمي  جمهوري   بانيم  به  معتقد  و  مومن  تقوا،  و  امانت  و  نيت

 . «کشور رسمي مذهب
ايراني چون  شرايطي  بررسي  و  تابعتعيين  بودن،  ايران    االصل 

دشواري  با  که  نيست  مواردي  و...  مواردي  بودن  اما  باشد،  همراه  هايي 
چون رجل سياسي بودن، رجل مذهبي بودن، مدير و مدبر بودن، مواردي  

 سازي اين مفاهيم کيفي هستيم. کمياست که تفسيربردار بوده و نيازمند 
 الف. رجل سياسي بودن:

 يکي از مسائل مهم در اين ميان تعيين مسئله رجل سياسي است. در
 سياسي   رجل  آيا.  دارد  وجود  اشکال  و  ابهام  همين  نيز  سياسي  رجل  مورد
  و   کشور  وزارت  يا  خارجه  امور  وزارت  عضو  مثالً   که  است  کسي  چنان

  استاد   مثال  يا  باشد؟  سياسي  نوعاً   هاي فعاليت  اب   هاييوزارتخانه  خالصه
  سياسي   رجل   توانمي  را   اساسي  حقوق  و  سياسي  مکاتب  تاريخ   و   ديپلماسي

اي هم به  کرد؟ نکته ديگر آنکه براي رجل سياسي بودن حتي اشاره  تلقي
داشتن تخصصي خاص نشده است تا طبق آن افرادي را که داراي سوابقي  

به عنو بتوان  نکتهخاص هستند،  کرد.    اين   جالب  ان رجل سياسي معرفي 
  در   اساسي  قانون  خبرگان  مجلس  در  اصل  اين   تصويب  زمان  در  که  است

  با   امروزه  تا  است  نشده  بحثي  سياسي  و  مذهبي  رجل  مفهوم  خصوص
 .جست استناد بدان اساسي قانون   اصل اين تفسير در  بتوان آن به  اتکاي 

  آيا   که  است  اين  بود،  خواهد  تأمل  قابل  اينجا  که  ديگري   مهم  نکته
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  کنيم؟   بررسي  را  فرد  اجرايي  سابقه  بايد  الزاما  بودن  رجل  تشخيص  براي 
  براي  مبنايي  بودن  شهردار  يا  و  نمايندگي  وزارت،  سابقه  صرف  آيا

  بر   است؟  مذهبي  يا  و  سياسي  رجال  جزء  کانديدا  فرد  که  است  اين  تشخيص
  وزيري  بسا  اي   اشدب  خاصي  توانايي  بر  مبتني  بايد  بودن  رجل  که  مبنا  اين
  که   سياستمداري  بسا  اي  و   نشود  تلقي  سياسي  رجل   وزارت  سابقه  با  که

  بر .  شود  تلقي  سياسي  و   مذهبي  رجل  اجرايي  سمت  به  تصدي   سابقه  بدون 
  بودن   رجل  و  اجرايي   هايسمت  به  تصدي   ميان  التزامي  داللت  مبنا   اين

 . ندارد وجود
زمينه اين  در  نگهبان  شوراي  اعضاي  نظرات  دهنده  نشان  اعالم 

حقوقدان   است.  ابهامات  و  سؤاالت  اين  به  نسبت  مجموعه  اين  مواضع 
»در است:  گفته  زمينه  اين  در  نگهبان    حاال   اينکه  سياسي  امور  شوراي 

  زندگي   جامعه  اين   در  يا  هست  اجرايي  هاي دستگاه  کارمند  صرفاً   فردي 
  ياسي س  صرفا  دارد  ارتباطي  اجرايي  هاي دستگاه  اين  با  نوعي  به  و  کندمي
  نظام   هايپايه  تحکيم  در  مؤثري   نقش   که  است  آن   سياسي .  شود نمي  گفته 
  يک   از   فراتر  و  باشد  داشته  نظام  هاي   فعاليت  در  فعالي  حضور   باشد  داشته
  1«.است اداري  ساده ارتباط

ميآيت باره  اين  نيز در    نام ثبت  که  فردي   ديد  گويد: »بايدهللا جنتي 
  از   عميقي  درک  و  هست  شناسسياست  و  سياستمدار  حدي   در  آيا  کند؛مي

  براي  راهگشا  نظرات   بتواند  که  دارد  خارجي  و  داخلي  سياسي  هاي جريان
 « ؟بدهد  ارائه را کشور مسائل با مناسب برخورد

مالکي   و  معيار  نيز  افراد  سياسي  تصميمات  و  عملکرد  همچنين 
دکتر کدخدايي باره  اين  از حقوقدانان    براي سنجش مطرح شده است. در 

  اين   دشمنان  با،  ملي   مصالح  خالف  بر  که  »فردي :  گويدي نگهبان ميشورا
  قبول   را  اسالمي  نظام  گويندمي  صراحت  به   که  کساني  و  نظام  و  ملت
  و   مذهبي  رجل»   شرط  واجد  آيا   ببيند   خودش  بايد،  کندمي  مالقات،  ندارند
 «؟!هست «سياسي

مي که  تسنيم  خبرنگار  سؤال  با  مواجه  در  کدخدايي  پرسد:  آقاي 
  رجل   تواند مي  چطور   فرد  و   شود مي  احصا   چطور  بودن   سياسي  رجل»

مي؟باشد   مذهبي  و  سياسي »کساني«   مباحث   عهده  از  بتوانند  که  گويد: 
  و   افراد  و  باشند  داشته  روشني  تحليل  و  تجزيه  و  برآيند  روز  سياسي  کالن
 « .دهند قرار مشورت طرف را  آنها اجرايي مقامات يا
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ديگري   پرسش  به  پاسخ  در  »بهوي    يا   و  وزرا  شما   نظر  که: 
مي؟باشند   سياسي  رجل  توانندمي  کل  مديران »اينها«    مصداقي   افزايد: 

  که   کسي  بگوييم  توانيم نمي  االن  ما .  شود  بررسي   سوابق  بايد .  شودمي
  در  سوابق. خير  يا باشد سياسي رجل  تواندمي است وزير  معاون يا مديرکل
  تحليل   قدرت  که  باشد  مديري   است  ممکن .  است  مهم  سياسي   رجل  مورد 
  کالن   مسائل   تحليل  بايد  سياسي  رجل  . باشد  نداشته   را  کشور  کالن   مسائل 
  داشته   توانايي   قدرآن  اجتماعي  و  سياسي  مسائل  در  و  باشد  داشته  را  کشور
  ارائه  راهکار و  کند پردازش  و  تحليل را کشور کالن  مسائل   بتواند که باشد
  اين   ولي  باشند،  نداشته   ولقب   ايعده  را   راهکارش   که  است  ممکن.  دهد
  تعبير   به  جمهوري رياست  پست  واقع  در  چون  شود،  احراز  او  در  بايد  توان 
 « .است متفاوت ديگر هاي پست با کامال  رهبري، معظم  مقام

 ب. رجل مذهبي بودن:  
سياسي   مذهبي  رجل رجل  به  نسبت  حتي  بيشتري  ابهام  از 

  اجتهاد   درجات  از   يکي  به  که  است  کسي  مذهبي  رجل  برخوردار است. آيا
  جا   به  نماز  که  کسي  يا  باشد؟  رسيده  متجزي   يا  مطلق  مجتهد  عنوان  به
  مشمول   کند، مي  عمل   خود  شرعي  واجبات  به  و  گيرد مي  روزه   و   آوردمي
  شرعي  و  اسالمي مسائل   محقق يک به  مثال   باالخره و  شود؟مي تعريف  اين
  در   ولي  است،  دستچيره  اصول   و   فقه  مباني  و  اسالم  تاريخ  شناخت  در  که

  تعريف   مشمول   دارد،  وجود  ترديد   مثال   باشد  مذهبي  اعمال   به  عامل  اينکه
 شود؟ مي

گويد:  سخنگوي شوراي نگهبان در شرح شاخصه رجل مذهبي مي
ً   بودم  نگهبان   شوراي  در   من   که  آنجايي  »تا   رجال   که  نيست  اين  الزاما

  تا   باشند  حوزه  آموخته دانش  يعني  باشند؛  حوزوي   بايد  الزاماً   سياسي  مذهبي
  واجباتش   فردي   اينکه  صرف  طرف  اين  از  ولي  مذهبي  که  بگوييم  بتوانيم

  واقع   در   مذهبي   مذهبي،  شود نمي  گفته  هم   فرد   اين   به   باز   دهدمي  انجام  را
  داشته   مذهب  ترويج  در  هم  اي انگيزه  يک  که  بشود   اطالق  افرادي   به  شايد
  آگاه  خودشان شرعي وظايف  و واجبات  به نسبت اينکه بر عالوه يعني باشد
  ترويج   در  اين  بر   عالوه  دهندمي  انجام  را  آنها  و  هستند  معتقد  و  هستند
  1«.باشند  داشته نقشي مذهب

 ج. مدير و مدبر بودن:
مسئله ديگر تشخيص شاخص مدير و مدبر بودن نامزدهاست که از  

جمهور  سهولت بيشتري براي ارزيابي برخوردار است. به هر حال رئيس
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مي  ترين عالي کساني  که  است  طبيعي  و  است  کشور  اجرايي  توانند  مدير 
نازل سطحي  در  که  باشند  داشته  را  پستي  چنين  تصدي  اوالً  داعيه  تر، 

و   موفق  کارنامه  با  تجربه  اين  و ضمنا  داشته  را  اجرايي  مديريت  تجربه 
مثبت همراه باشد؛ چرا که مثالً اگر وزيري که کار خود را با استيضاح و  

توان او را داراي صفت مدير و  تماد مجلس به پايان برده، ميراي عدم اع
 مدبر دانست؟ 

توصيه زمينه  اين  در  در  رهبري  رهبري  معظم  مقام  مؤکد  هاي 
هاي اخير نيز قابل تأمل است. ايشان در ديدار با مردم قم ضمن  سخنراني

ميدان   در  ايشان  حضور  خواندن  وظيفه  و  صاحبان صالحيت  از  دعوت 
انتخاب ميرقابت  تأکيد  که  اتي،    صالحيتي   خود  در  که  کسي  »هردارند 

  معرض   در  را  خود  و  آيدمي  است،  بلد  اجرايي  کار  و  کندمي  احساس
. نيست  کوچکي  کار  اجرايي،  کار  و  مملکت  اداره.  گذاردمي  مردم  انتخاب
  ممکن . باالست سطوح  مجريان  دوش  بر سنگيني بارهاي  و  بزرگ کارهاي 
  هم   را  سنگيني  اين   ابعاد   کنند، مي  کار   گري دي  سطوح  در   که  کساني  است
  وارد   که  کساني  آن.  است  سنگين  بار  اين  چقدر   که   ندهند   تشخيص  بعضاً 
  را   بار  اين  کشيدن  توانائي  خود  در  که  باشند  کساني  بايد  شوند،مي  ميدان

 ( 19/10/1391بيابند.«)
شاخص از  آن  يکي  سخنگوي  که  نگهبان  شوراي  توجه  مورد  هاي 

است، کرده  است:   مطرح  گفته  کدخدايي  نامزدهاست.  شعارهاي  ارزيابي 
  بايد   اما  برسد   نظر  به  مناسب،  رأي  چند  جذب  براي   شايد  شعارها   »برخي

  آن   هزينه  بايد  اسالمي  نظام  چرا!  دارد  اجرا  قابليت  اصالً   شعارها  اين  ديد
  نظر   تا  دهدمي  اجرا   قابل  غير  هاي برنامه  و  شعارها  فردي   اگر.  بپردازد  را
  « مدبر  و  مدير»   اساساً   که  دهدمي  نشان،  کند  جلب  خود  به  را  نفر  چند

 « .بپردازد را  آن هزينه خودش بايد بنابراين و نيست
برنامه مسئله  ديگر  وارد  شاخص  را  خود  که  است  نامزدهايي  هاي 

کرده انتخابات  دکتر ميدان    برنامه   داشتن  لزوم   بر  تأکيد  با ،  کدخدايي  اند. 
  براي  اما  کندمي  ريزي برنامه  عادي   سفر  يک  براي   فردي   »وقتي:  گويدمي
  براي  شرايط  واجد  که  است  طبيعي،  ندارد  اي برنامه  هيچ  کشور  اداره
  او   به  را  کشور  سرنوشت  تواننمي  زيرا.  بود  نخواهد  صالحيت  احراز
 سپرد.« 

 درمجموع توجه به چند نکته در اين باره حائز اهميت است: 
نظر1 به    اشاره   کيفيتي  به  نونقا  در  بودن  رجل  مفهوم  رسدمي  ـ 

  در   را  جمهوري رئيس  بتواند  بودن  مدبر  و  مدير  شرط  کنار  در  که  دارد
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  رجل .  سازد  برخوردار  امور  اداره   براي   خاصي  هاي قابليت  از  ما  کشور
  کنار   در  را  جمهوررئيس  که  باشد  قابليتي  و  توانايي  تواندمي  بودن
 رجل .  بخشد  ذهبيم  و  عمومي  مقبوليت  او  به  و  کند  برجسته  خود  ترازانهم

  رجل   و  باشد  داشته  مقبوليتديني    مراجع  و  علماء  سوي   از  بايد  مذهبي
  موجود   هاي ظرفيت  تمامي  از  که  باشد  برخوردار  شرايطي  از  بايد  سياسي
 .  کند استفاده مشکالت  رفع و کشور   امور اداره براي کشور

  از   را   کشور  که  است  ظرفيتي  و  توانايي   گونه  آن  بودن  رجل  شرط
  در   را  نظرانصاحب  و  متفکران  و  نخبگان   همه  و  کند  خارج  ها بست  بن

  در   و  اسالمي  انقالب   اهداف  تحقق  براي   و  کند  خارج  انفعال  از  جامعه
  بايد   سياسي  رجل.  گيرد  به کار  رهبري   شده  تدوين  هاي سياست  چارچوب
از ظرفيت  قانوني  سازوکارهاي   بتواند  موجودو    براي  کشور  در  هاي 
  و   تکاليف  بستر  در  را  همه  بايد  جويد،  بهره  مشکالت  رفع  و  سازندگي
  در   هاظرفيت  اين   همه  از  و  وادارد  کار  به  خود  قانوني  وظايف

 کند.  استفاده قانوني هاي چارچوب
اختالف2 و  تفسير  بدون  و  يکپارچه  حقوقي  فهم  ارائه  عدم  از    ـ 

به معضلي تبديل    ،از سوي شوراي نگهبان   مفهوم رجل سياسي و مذهبي،
چرا که در اين ميدان    .ا براي آن مجموعه دشوار کرده استشده و کار ر

گروه و  احزاب  فردي  معموالً  را  خود  عالقه  مورد  نامزد  سياسي،  هاي 
صاحب صالحيت دانسته و عدم احراز صالحيت آن را به سادگي نخواهند  

عدم    لذاپذيرفت.   داليل  و  برآمده  نگهبان  شوراي  با  مناقشه  مقام  در 
اين ابهام خود به    کنند.متقن ارزيابي نميکافي و  ا  صالحيت افراد راحراز

و  بدل شده  ها  در طول اين سالهاي سياسي  درگيري تنش و  عاملي براي  
مجموعه حقوقي شوراي نگهبان را متهم به جانبداري و  هاي سياسي  جريان
 کنند. کاري ميسياسي

فصل  -3 اساسي  قانون  طبق  نگهبان  همه  شوراي  الخطاب 
د اختالف بايد  نظرها  انتخابات  عرصه  بازيگران  همه  و  است  انتخابات  ر 

بدانند. نگهبان  شوراي  از  تبعيت  به  ملزم  را  تضع  خود  و  ف يتخريب 
کند، بلکه    ياز مشکالت انتخابات مرتفع نم  ينگهبان نه تنها مشکل  يشورا

تنش و  مناقشات  بر  برگزار تنها  کار  و  افزود  خواهد  تراز    يها  انتخابات 
اسالم کرد.را    يانقالب  خواهد  الخطابي   دشوارتر  فصل  جايگاه  پذيرش 

انتخابات،   در  نگهبان  انقالب مطالبهشوراي  معظم  رهبر  که  است  اي 
گروه همه  و  ملت  از  داشتهاسالمي  سياسي  از  هاي  دفاع  در  له  معظم  اند. 

  در   انتخابات  قانون انتخابات و جايگاه شوراي نگهبان فرمودند: »سازوکار
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  ها بعضي  کنار   و  گوشه  اينکه.  است  حکميمست  سازوکار،  ما  کشور
 حضور.  است  جا بي  واقعاً ؛  است  منطقي  غير  واقعاً ،  کنندمي  هايياعتراض
  تأکيد   آن   روي  مکرر   هم  امام  که  ـاساسي  قانون   در  نگهبان  شوراي

،  نگهبان   شوراي   تشخيص.  است  مبارکي  حضور  يک  حقيقتاً   -کردندمي
  ها صالحيت  به  نسبت  بصير   و  طرف بي،  عادل  انسانهاي   عده  يک  تشخيص

« .است  ملت  آحاد  همه  براي   و  ما  براي   مبارکي  چيز  يک  اين؛  است
(7/2/1392 ) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحريم  خط به موازات  ،جريان تحريفگفتار هجدهم: 
 

است.  شده  پنجم  دهه  وارد  جهاني  استکبار  و  اسالمي  انقالب  تقابل 
الش بودند تا ملت  در طول بيش از چهل سال اخير، دشمنان اين ملت در ت

ايران را به زانو درآورده و با فروپاشي جمهوري اسالمي، حکومت دست 
با همه توان در ميدان   نشانده خود را به روي کار آوردند. در اين مسير 
بوده و تمامي مکر و فريبکاري و شگردهاي تخريبي خود را براي ضربه  

 اند.  زدن به جمهوري اسالمي به کار گرفته
  ي گواه   خي تارترين ابزارها، ابزار تحريم بوده است.  ديمييکي از ق

نظام  بر ضد    کاي است که دولت آمر  ي بار   ني اول  ۱۳۵۹دهد اول خرداد  يم
تر  و به زبان ساده  يهيمجموعه اقدامات تنب   يبه طور رسمنوپاي اسالمي  

  النه   ري در واکنش به تسخها  اين تحريمرا اعمال کرد.    ي اقتصاد   يهاميتحر
  ي پس از آنکه تمام  کاي. دولت آمر شدوضع  رانيا  هي در تهران عل يجاسوس

نظام  ياسيس  يهاراه برا   يو  ا  ي ممکن  آزادساز   ران ي واداشتن    يبه 
به    ي ا ، حربه تازهو بدون جواب ماند  جاسوسانش در تهران را تجربه کرد

اقتصاد  محاصره  عل  ي نام  گرفت  راني ا  ياسالم  ي جمهور  هيرا  کار  .  به 
ها دنبال  به انواع و اقسام حالتتاکنون    خي تار  از آن  ينرا يضدا   ي هاميتحر

ها در آمريکا موجب لغو آنها نشده است، تنها کمي  شده است و تغيير دولت
 از شدت آن کاسته يا افزوده شده است.

معظم   رهبر  تأکيد  مورد  همواره  آن  ابعاد  شرح  و  تحريم  موضوع 
اند با  له تالش کرده  ها بوده است. معظمانقالب اسالمي در طول اين سال

از آثار اين سناريوي بکاهند و کشتي انقالب بخشي  افزايي و آگاهيبصيرت
گرداب اين  از  معرا  عيد  ها برهانند.  له در رهنمودهاي خود در روز  ظم 

با جمهوري اسالمي را تشريح   قربان امسال سناريوي دشمن براي مقابله 
رچين »تحريم« با حربه  کرده و ضمن اشاره به خط تحريم، از تکميل جو
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»به   فرمودند:  و  گفتند  سخن  تحر»تحريف«    ان يجر   کي   ،مي موازات 
  ق، يحقا  فيهست؛ تحر  فيتحر   اني جر  کي هم هست؛ در کنارش    فيتحر

مرتبط با    ات يکشور ما، چه واقع  اتي چه واقع  ات؛ي واژگون نشان دادن واقع
هدف از    .دهندياست که آنها انجام م   يياز کارها  يکيهم    نيکشور ما؛ ا 

ضربه    ، يکيانجام بدهند:    خواهند يدو کار را م  ت،اس  زي دو چ  فيتحر  نيا
  م يرفع مشکل تحر  ي ]هم[ آدرس غلط دادن برا   يک، يمردم است  هيبه روح
  «است.

و من به شما  موضوع آنقدر اهميت دارد که معظم له تأکيد داشتند: »
اً شکست قطع  مي تحر  انيشکست بخورد، جر  فيتحر  اني که اگر جر  ميبگو

  ان يجر  يها است؛ وقتجنگ اراده  که عرصه، عرصه  راي خواهد خورد؛ ز
اراده  فيتحر و  خورد  ا  شکست  قو   راني ملّت  باق  ي همچنان  مستحکم    ي و 

 .»خواهد شد  روزي و پ  ديآيفائق م من دش ماند، قطعاً بر اراده
از   جديد  سناريويي  تحريف،  و  تحريم  داستان  خوردن  پيوند 

افکار عمومي را  راهبردهاي چنگ روا تا  دارد  ني دشمن است که تالش 
کرسي   بر  را  خود  حمايت  مورد  نامزد  و  کرده  محاسباتي  خطاي  دچار 

چگونگي  رياست و  ماهيت  شناخت  و  تحريف  خط  ابعاد  بنشاند.  جمهوري 
 اثربخشي آن نيازمند توجه به چند نکته است.

 . شکستن روحيه مقاومت 1
دا نيز  ديگري  روي  همواره  تحريم  جريان  سکه  آن  و  است  شته 

به واقع در اين  کرده تا تحريم را اثرگذار کند!  اي است که تالش ميرسانه
در عمل    هاسناريوي تهاجمي عليه جمهوري اسالمي، پيش از آنچه تحريم

اذهان   اين  است،  اثرگذار  مردم  زندگي  و  معيشت  و  کشور  اقتصاد  بر 
مي ناشي از محاصره  عمومي است که بايد ابتدا شکست را پذيرفته و ناکا

اقتصادي را احساس و باور کند. تثبيت تصوير ذهني از شکست، بيش از  
هاي آنان  هاي يک جامعه را سست و دست تواند ارادهشکست در عمل مي

هاي خود شکست را به نشانه تسليم باال ببرد. اما اگر يک جامعه در ذهن
دش  با  مواجهه  صحنه  به  اميدوارانه  و  نکرده  تکرار  و  را  بينديشند،  من 

هاي آنان سست نشده باشد، شکست آنان در ميدان عمل نيز به سادگي  اراده
گيري »مقاومت« است که  اي شکلميسر نخواهد شد. محصول چنين اراده

يد!  آترين مؤلفه قدرت نرم به حساب ميدر آوردگاه جنگ و مبارزه، مهم
ذهن در  اول  که  است  رخدادي  مقاومت،  شکست  واقع  قلها  به  ها  بو 

افراد و جوامع  صورت مي بيروني  رفتار  در  آثار عيني آن  آنگاه  و  گيرد 
فرد يا ملتي که در برابر متجاوز تاب مقاومت کند!  ظهور و بروز پيدا مي
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اين در ذهن خود تسليم شده  خوردنداشته و شکست مي  از  به واقع پيش   ،
 است!

ط  از  خوبي  به  مقاومت،  روحيه  شکستن  در  مذکور  ريق  فرآيند 
کل جهان   با  مواجهه استعمارگرانه  پنج قرن  به  استکبار جهاني در قريب 
تجربه و شناسايي شده است. غارتگران غربي به هر جا که رفتند، تالش  

هاي مقاومت را لگدمال کنند و اجازه ندهند تا خيزشي براي  کردند تا جوانه
 ايستادگي شکل گيرد. 

 
 خط تحريف  –. خط تحريم2

مقاومت   مي روحيه  شکست  نحوه   !خورد؟کي  چه  به  مذاکره  ميز 
را به پاي ميز مذاکره  مبارزه  توان يک قهرمان  چگونه ميشود؟  چيده مي

تواند از  مي به آنها اساسي است که پاسخ  هاي ها نمونه از پرسشکشاند؟! اين 
  ، توان گفت ترفندهاي عمليات رواني دشمن رمزگشايي کند. در جواب مي

مقاومت«،  »منطق  و    شکست  واقعيت  تحريف  است:  اقدام  دو  محصول 
مقاومت خواهد   از  آنگاه دست  يا جامعه مقاوم،  ايجاد ترس و رعب! فرد 
و   توان  شناخت  عدم  از  ناشي  محاسباتي  خطاي  دچار  يا  که  برداشت 
وضعيت شود و صحنه منازعه را به درستي تحليل و ارزيابي نکند. عامل  

فرد   که  آنگاه  است  ميان  اين  در  هم  دليل  دومي  به  مقاوم  جامعه  يا 
رقيب ضعف براي  را  و صحنه  شود  ارعاب  و  ترس  دچار  وجودي  هاي 

 خالي کند! 
بايد گفت که تحريف واقعيت مي اينگونه  اول  تواند  در مورد عامل 

واقع تحريف واقعيت با دو  فرد را دچار انفعال و احساس ناتواني کند. به  
خود،  1شيوه:   انگاشتن  ضعيف  و  کوچک  بزرگ  2.  انگاشتن  .  قوي  و 

 کند. و فرد و جامعه را به تغيير رفتار وادار مي  دشودشمن، دنبال مي
در   ترس  و  رعب  که  کرد  يادآوري  بايد  نيز  دوم  عامل  مورد  در 

رفاه مادي،  تعلقات  و  دنياگرايي  محصول  دشمن،  فاصله  برابر  و  زدگي 
خويشتن و  قناعت  از  انقالبيگرفتن  سبک  داري  تغيير  کالم  يک  در  و   ،

ندگي انقالبي به غيرانقالبي، عامل ضعف دروني و غلبه ترس و انفعال  ز
 طلبد. است که بحث در مورد آن فرصت ديگري مي

جلوه3 قوي  و  ملي  نفس  به  اعتماد  تضعيف  شگردهاي    دادن. 
 دشمن

تاکتيکمهم دشمن  ترين  رواني  جنگ  در  شده  گرفته  کار  به  هاي 
!«، زير  توانيمتکرار »ما نمي  براي تضعيف اعتماد ملي عبارتند از: القا و 
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ها،  توانمندي ها و  ها، ناديده انگاشتن قوتسؤال بردن پيشينه درخشان ملت
آسيببزرگنمايي ضعف و  موفقيتها  انگاشتن  ناديده  و  ها،  ها،  پيروزي ها 
شکست و  بزرگنمايي  ثروتهاناکاميها  انگاشتن  ناديده  و  ،  مادي  هاي 

 هاي ملي.  و اسطورهمعنوي، گمنام نگه داشتن بزرگان 
هاي بکار گرفته شده در جنگ رواني دشمن براي  ترين تاکتيکمهم

قوي جلوه دادن دشمن عبارتند از: دست نايافتني جلوه دادن چهره دشمن،  
هاي  ها و پيروزي ناپذير از دشمن، بزرگنمايي موفقيتارائه چهره شکست

پ دشمن،  خورده  شکست  و  ناکام  گذشته  کردن  پنهان  کردن  دشمن،  نهان 
هاي دشمن، پنهان کردن پيشينه سياه و مملو  و ناتوانيها  ها، کاستيضعف

ما،   نابودي  براي  دشمن  دادن  جلوه  توانمند  دشمن،  خيانت  و  جنايت  از 
دادن   جلوه  سياه  دشمن،  با  سازشکاران  و  سازش  خط  دادن  جلوه  موفق 

 کنندگان در برابر دشمن عاقبت مبارزان و مقاومت
 با جريان تحريف . راه مقابله4

ناکامي   و  شکست  واقعيت،  از  نادرست  تصوير  ارائه  محصول 
روحيه و اراده مقاومت و غيرعقالني جلوه دادن منطق مقاومت است و در  
ادامه القاي اينکه تنها راه عبور از اين وضعيت و رفع مشکالت و رونق  

عقب جبران  و  به  زندگي  دادن  پايان  برخورداري،  و  رفاه  و  ماندگي 
ستادگي و تسليم و سازش با دشمن و به پيش گرفتن الگوي پيشرفتي که  اي

مي ارائه  که  ند.  کدشمن  است  تغييراتي  پذيرش  وضعيت  اين  الزمه  البته 
بنيادين يک جامعه و يک  دشمن استحاله  تغييرات  اين  و  خواهان آن است 

با خط تحريف را مي توان در بندهاي زير خالصه  ملت است. راه مقابله 
 کرد: 

 تزريق اميد به جامعه و تقويت اراده مقاومت و ايستادگي،  .1
تشريح وضعيت ناکام سازش و سرنوشت شوم تسليم در برابر   .2

 دشمن، 
صحنه بصيرت .3 واقعيت  از  درست  تصوير  ارائه  و  افزايي 

 منازعه، 
 اي و تبليغاتي دشمن، افشاگري عليه شگردهاي رسانه .4
موفقيت .5 دستاوردها،  درست  و  تبيين  شکستها  ي  ها تشريح 

   دشمن
تکميل .6 و  داخلي  تحريف  خط  و عناصر  کننده  شناساندن عوامل 

 جورچين دشمن. 
نبايد کرد که در جنگ شناختي طراحي شده دشمن، بيش   فراموش 
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سخت آنکه  نرماز  اين  باشد،  مؤثر  تحريم  که  افزار  است  تحريم  افزار 
 شکست و تسليم را هموار خواهد کرد. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي ساختارشکنانه گفتار نوزدهم: شعاره 
 

جريان انتخابات  آستانه  و در  داخلي  ساختارشکن  و  راديکال  هاي 
مي تالش  را  خارجي  بهره  بيشترين  آمده  پيش  سياسي  باز  فضاي  از  کنند 

و   ساختارشکنانهبرده  فضاي  شعارهاي  در  معموالً  که  کنند  را مطرح  اي 
 عادي کشور کمتر شنونده دارد.  

 طرح ادعاي رفراندوم الف. 
جنگ رواني  طرح   سناريوهاي  از  يکي  رفراندوم،  مجدد موضوع 

نشست  قبل  مدتي  است.  خورده  کليد  انتخابات  آستانه  در  هم  باز  که  است 
در  طلبان  اصالحانتخاباتي   و  شد  براي    يشروطآن    مصوبهبرگزار  نيز 

مطرح   انتخابات  در  و  شد.  شرکت  راهبردها  به  مصوبه  اين  از  بخشي 
در  اصالحات  جريان  که    1400انتخابات    رويکردهاي  داشت  اختصاص 

طلبان اشاره شده  در بند چهارم آن به نوسازي و بازسازي گفتماني اصالح
و بر »بازنگري در قانون اساسي و پذيرش رفراندوم به عنوان يک حق  

زمينه در  اساسي  قانون  مانده  معطل  اصول  اجراي  و  مختلف«  ملي  هاي 
آن دارد که يکي از شعارهاي    کيد شده بود. اين متن به خوبي حکايت ازأت

تاصالح رو  پيش  انتخابات  در  خواهد  أ طلبان  رفراندوم  برگزاري  بر  کيد 
روز بعد از آن شاهد هستيم که اين    شود. چندقصه به اينجا ختم نمي  بود!

قانون    ۵۹جمهور در نشست حقوق اساسي و شهروندي به اصل  بار رئيس
»الب که  داشتند  بيان  و  کردند  اشاره  خيلي  اساسي  اصل  اين  سازوکار  ته 

در مورد    تواند يک بار اجرا شود.«پيچيده است ولي بعد از چهل سال مي
توان  طلبان مياصالح  از سويماجراي اولويت يافتن برگزاري رفراندوم  

 : کردبه چند نکته توجه  
ي قاطع به  ي. قانون اساسي عصاره تالش خبرگاني است که با آرا 1

شد انتخاب  مردم  ضروتنمايندگي  و  اسالم  با  مطابق  تا  تاريخي،  ند  هاي 
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سال    ،سياسيو  فرهنگي   در  را  اسالمي  جمهوري  قانون  کالن  خطوط 
با حمايت    1358 نهايت  که در  قانوني  کنند.  ملت    5/99ترسيم  درصدي 

اصول   تک  تک  اجراي  شک  بدون  شد.  تصويب  باشکوه  رفراندومي  در 
قانون ارزشمند، از جمله دغدغه که به مثابه وظيفه و  هاي ملت است  اين 

  59ن کشور بايد مورد مطالبه قرار گيرد. اصل  رسالتي بر دوش مسئوال 
عمومي اختصاص   يله رفراندوم و مراجعه به آرائکه به مس  ـقانون اساسي

بايد براي تحقق و عملياتي کردن    -دارد اين اصول است که  نيز از جمله 
لذا هر کس عالقآن برنامه تدبير کرد.  ند به جمهوري اسالمي  مهريزي و 
 اصول قانون اساسي نيز هست. مند به اجراي تک تکهاست، عالق 
بهره2 با  قانون  سياسي و  . طبيعي است که اجرايي کردن  برداري 

اين   لذا در  ابزاري حقوقي براي منافع جناحي متفاوت است،  به  آن  تبديل 
پرهيز   بايد  جناحي  تعلقات  از ورود هرگونه  متکرد بحث  دأ.  رطول  سفانه 

برداري  کيد بر برگزاري رفراندوم به ابزاري براي بهرهأهاي اخير، تسال
بدل   سياسي  جريان  شدت    شدهيک  با  انتخابات  آستانه  در  معموال  که 

مي دنبال  تعلقات  شوبيشتري  ابتدا  بايد  اصلي  چنين  با  مواجهه  براي  د. 
ين  وگرنه به ا ؛جناحي را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظرکرد 

 توان منتظر تحقق رفراندومي در کشور بود. ها نميزودي 
ماه3 در  مردم  اعالم  .  را  خود  مطالبات  صراحت  با  اخير  هاي 

اند که در صدر آن حل مشکالت معيشت کشور و مبارزه با فساد و  کرده
اولويترانت و  وظايف  که  است  را  خواري  قضائيه  و  مجريه  قوه  هاي 

در زمانه کنوني نامعلوم بودن مطالبات لذا مشکل کشور    ؛د کنمشخص مي
اي از مطالبات  و آرا و نظرات ملت نيست. مشکل آن است که بخش عمده

ب اجرايي  دستگاه  که  مانده  زمين  بر  اتخاذ  ه  مردم  با  و  ناکارآمدي  دليل 
را   مردم  و رضايت  آمده  فائق  بر مشکالت  نتوانسته  هنوز  سياست غلط، 

نظر مردم است، کافي است که به   . حال دولت اگر خواهان فهمکندجلب  
ماه محدودي که براي    جاي معطل ماندن براي تشکيل کابينه بايدن، در چند

خدمت   همين  خود را صرف  توان  و  انرژي  مانده،  باقي  مردم  به  خدمت 
 کند. 

مهم.  4 کرد،  فراموش  اسالمي،  نبايد  نظام  در  رفراندوم  ترين 
روي ماست و کمتر از    پيش  1400انتخاباتي است که در خردادماه سال  

شش ماه تا برگزاري آن باقي مانده است. بدون شک مردم در آن انتخابات 
پنجم   دهه  در  پيش روي کشور  سرنوشت  مورد  در  را  خود  مهم  نظرات 

 . کرد انقالب اسالمي اعالم خواهند  
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 جمهوري حذف انتخابات و انتصابي کردن رياست ب.
رسانه خطوط  از  اصالح  يکي  راديکال  ادعاي  ط طيف  طرح  لب، 

انتخابات در کشور است که هر از چندگاهي باالخص در   انتصابي بودن 
شود. همين خط مدتي است که آغاز شده و اين  آستانه انتخابات تکرار مي

انتخابات   است.   1400بار  آورده  فراهم  افراد  اين  مانور  براي  فرصتي 
عبدي و سعيد  توان در نوشتار اخير عباس  اي از اين شگردها را مينمونه

در اقدامي ترکيبي به  اين دو رفيق قديمي، . به تازگي کردحجاريان مشاهده  
پرداخته و تالش دارند تا انتخابات آتي را صوري    1400له انتخابات  ئمس

کنند. تحليل  و غيرمردمي  نمايشي  با عنوان    و  يادداشتي  در  عباس عبدي 
يافته تالش  ، ا1وزيري« که در روزنامه اعتماد »احياي نهاد نخست نتشار 

ن نهايت  در  اسالمي،  جمهوري  در  قدرت  ساختار  شرح  با  تا  کامي  ادارد 
پيش اصالحقابل  انتخابات  بيني  در  از    1400طلبان  اکنونرا  توجيه    هم 

رديه بهانه  به  نيز  حجاريان  و  کند.  گرفته  پيش  در  را  خط  همان  نويسي، 
 واشي کند. تالش دارد تا افکار عمومي را فريب داده و مشغول به ح

داراي   اسالمي  جمهوري  است  مدعي  خود  نوشتار  در  عبدي 
ساختاري دوگانه است. اسالميت آن محصول ساختاري »از باال است که  

هاي عمومي است« و جمهوريت  خارج از فرآيند خواست مستقيم و اولويت
انتخابات   سه  در  که  باالست  به  پايين  از  ساختاري  محصول  آن 

شوراهاي شهر و روستا تجلي پيدا کرده است.  جمهوري و مجلس ورياست
و   اختالل  موجب  امر  همين  و  داشته  وجود  تعارض  ساختار  دو  اين  بين 
کارآمدن   روي  با  که  است  معتقد  وي  است!  شده  نظام  ناکارآمدي 

مياصالح تشديد  شکاف  اين  انتخابات  طلبان  که  دارد  توصيه  لذا  شود! 
تغرياست با  و  شده  حذف  آينده  سال  جايگاه  جمهوري  اساسي،  قانون  يير 
وزيري احيا شده و امر انتخاب رئيس قوه مجريه به مجلس انقالبي  نخست 

من انقالبي همسو  ؤسپرده شود که نماينده ارزشي و اصولگرا يک جوان م
 با خود را به عنوان رئيس دولت معرفي کنند! 

مواجه در    ه در  شفيق عبدي،  رفيق  حجاريان  سعيد  مطالب،  اين  با 
با عنوان »رديه  يادداشتي بر  کوتاه  نقدي  ظاهر  به  عبدي!«  بر عباس  اي 

کننده همان بحث است. حجاريان به  مطلب اول نوشته، اما در حقيقت تکميل
جمهوري به نخست وزيري نيازمند  عبدي يادآوري کرده که تغيير رياست
پروسه و  است  اساسي  قانون  انتخابات  تغيير  به  که  بر!  زمان    1400اي 
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کند که: »در  ذا پيشنهاد عبدي را اينگونه تمسخروار اصالح ميرسد! لنمي
نامزد از سوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت  انتخابات آتي فقط يک 

و  رياست احزاب  اوالً  ترتيب  اين  به  شود.  تأييد  و  معرفي  جمهوري 
مي موعد  از  پيش  را  خود  کار  تکليف  سياسي  مردم  نيروهاي  ثانياً  دانند. 

انتخابات را دقيق  سود و زيان ورود به  کنند.  تر محاسبه مييا عدم ورود 
در   وانگهي  آمد،  نخواهد  پديد  نظارتي  و  اجرايي  نهاد  ميان  دعوايي  ثالثاً 

شود. رابعاً در توليدات سمعي و بصري  جويي ميمصرف صندوق صرفه
صرفه متني  ميو  ستاد  جويي  و  تلويزيوني  برنامه  از  خبري  و  شود 

.. نخواهد بود.« وي معتقد است در چنين انتخاباتي  انتخاباتي و پوستر و.
اکثريت مردم شرکت نخواهند کرد، اما نظام توان آن را دارد که اقليتي را  

صنده  ب پاي  تهديدي،  حتي  و  تکليفي  دستوري،  در  و صورت  و  آورده  ق 
جمهور مدنظر خود را به قدرت برساند! همانطور  انتخاباتي نمايشي، رئيس

در مورد ادعاي مطروحه    اين کار را کرده است!  70و    60که در دهه  
 بايد گفت:
استقبال  1 عدم  اسفندماه    گرم.  انتخابات  از  به  1398مردم  نه   ،
که    نظارتواسطه   نگهبان،  به  شوراي  پرادعاوابسته  جريان  ي  يعملکرد 

رياست انتخابات  پيروزي  را  خود  که  ،  1396و    1392جمهوري  است 
شهر   شوراي  مجل   1396انتخابات  در  و  اسالمي  شوراي   1394س 

هاي انتخابي که  دانست. طبيعي است که عملکرد ضعيف اين مجموعهمي
که    شود طلبان شکل گرفته بود، منجر به آن  اتفاقا با اکثريت يافتن اصالح

از اميد مردم کاسته شده و حاصل آن کاهش مشارکت مردمي در انتخابات 
 باشند. 

اصالح2 موجود  شرايط  در  بايد.  شکست    طلبان  و  کرده  فرافکني 
را به گردن کسي بيندازند. اولين متهم    1400پيشاپيش خود در انتخابات  

به   را  نگهبان  شوراي  که  کرد  خواهند  تالش  آنان  است.  نگهبان  شوراي 
عبدي(   تعبير  )به  نظام  پايين  به  باال  از  ساختار  اجراي  از  يکي  عنوان 

اصالحمهم موفقيت  مانع  و  عامل  معرفيترين  حالي    طلبان  در  اين  کنند! 
گذشته   انتخابات  ادوار  در  که  بوده  نگهبان  شوراي  همين  دل  از  که  است 

ميرحسين خاتمي،  سيدمحمد  چون  هاشميافرادي  رفسنجاني،  موسوي، 
مصطفي معين، مهدي کروبي، محمدرضا عارف، حسن روحاني، اسحاق  

ييد  أد، ت انطلبي بودههاي اصالحترين و ممتازترين گزينهجهانگيري که مهم
طلبان با صراحت اعالم کنند که تا به  اند! خوب است اصالحصالحيت شده

رياست انتخابات  در  آنان  عالقه  مورد  نامزد  کدام  احراز  حال  جمهوري 
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 صالحيت نشده است!؟



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1400هاي انتخابات فصل ششم: بايسته 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار بيستم: بايدها و نبايدها 
 

ات براي نيروهاي انقالب باالخص آنان که در کسوت مواجهه با انتخاب 
تواند آنان را هم  پاسداري قرار دارند،  نيازمند توجه به مالحظاتي است که مي

تکليف  و  وظيفه  انجام  موفق    در  از    داشته انقالبي  هم  آسيبو  و  ي  ها آفات 
 احتمالي به دور دارد. 

 الف. اقدامات خاص در خانواده بزرگ سپاه و بسيج 
متناسب با   ي رحضور يو غ  ي حضور  يرتيبص يهابرنامه يگزاربر  -1

بس  ي برا   ط،يشرا سربازان،  خانواده  انيجيپاسداران،  جهت    ي ها و  آنان 
 1400در انتخابات يو در تراز انقالب اسالم ري نظفعال، کم يني آفرنقش

معمالک  نييتب  -2 شاخص  ارهاي ها،  براو  مصداق،  ذکر  بدون    ي ها 
داشته    ريتأث يکه در تحقق دولت اسالم محور فيو تکل سته يشا ح،يصح يانتخاب
 باشد. 

انسجام  ي سامانده  -3 ابزارها   يبخشو  و  عوامل  عناصر،  همه    يبه 
بس  ي ا و رسانه  يغيتبل و  فضا   يدهشکل  ي برا   ج،ي سپاه  نشاط    ي به  و  پرشور 

 حضور در انتخابات  ي برا هازهي انگ ختنيو برانگ يانتخابات
حداکثر   -4 فضا  ي استفاده  فعال  يمجاز  ياز  شبکهو  نمودن    يها تر 
 موجود    ياجتماع

ام  ي انداز راه  -5 تب   ينيآفرديجهاد  نهضت  با رو  ن ييو    کرد يدر کشور 
 نده يدر مردم نسبت به آ ديام  تيتقو

ترو  غي تبل  ن،يي تب  -6 رهبر  ج يو  و  امام  به    ي گفتمان  نسبت  جامعه  در 
 مردم  ياسيس ي ر يپذ تيموضوع انتخابات و مسئول

  ژه ي به و  نيآفرأسيو    فيتحر  انيشکستن جر   ي جانبه براتالش همه  -7
 نسبت به انتخابات 

با    ي نسبت به ترفندها  يعموم  ي سازو آگاه  يرساناطالع  -8 دشمن که 
انجام م و    رد،يگ يهدف کاهش مشارکت  انتخابات  نبودن  از جمله ترفند سالم 

 مردم.  ي بودن رأ  دهي فايب
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ها و  سازمان  گريها و ددانشگاه ،هي علم  ي ها با حوزه رگذاري تعامل تأث -9
 و آگاهانه در انتخابات  ي حضور حداکثر غيتبل ي نهادها، در راستا 

ظرف  ي ر يگ کمک  -10 معتمد  تياز  و    يبرا   يمحل  ني نخبگان 
 يحداکثر يني آفرمشارکت
آن    شيو نما   ياجتماع  يو همبستگ  يوحدت مل  تيتقو  ي تالش برا   -11
 در انتخابات 
به    ريپذبياقشار آس  يشتيحل مشکالت مع   به  ژهي استمرار توجه و  -12

 مؤمنانه   ي هاکمک ي ها شيرزما تيبا تقو ييکرونا   طيدر شرا  ژهيو
  يدستاوردها   نيي با تب  ي در افکار عموم  ي تمند يسطح رضا  شي افزا  -13

 انقالب 
برا   -14 جر  ت يتقو  ي تالش  در  عنوان    يانقالب  ان ي انسجام    ک ي به 

 ق يضرورت بدون ورود به مصاد 
 شترک و عمومي ب. اقدامات م

داشتن  1 فرصت.  انتخاباتنگاه  به  تمامي    ؛محور  به  اسالمي  نظام 
به عنوان فرصتي براي تقويت ارکان نظام مردمانتخابات ساالر ديني نگاه  ها 

ترين حالت برگزار گردد. در  کرده و خواهان آن است که انتخابات به شايسته
نظام اسالمي، حي  انتخابات مطلوب  با برگزاري  ات مردم ساالري ديني  واقع 

 اين نگاه بايد به درستي در جامعه تبيين گردد.گيرد. قوت مي
چون    به خاطر خاص بودن آن؛  1400انتخابات سال  . تبيين اهميت  2
شود و  المللي انجام مياي و بينمنطقه  در شرايط خاص ملي،  1400انتخابات  

جمهور رييس  انتخاب  بر  عالوه  انتخابات  اين  مر  در  پاي  همزمان  در  دم 
هاي راي، نمايندگان خود را براي مديريت شهري و شوراهاي شهر و  صندوق

مي انتخاب  نيز  از    درکنند.  روستا  برخي  در  کليدي،  انتخابات  دو  کنار 
دورهحوزه ميان  انتخابات  برگزاري  شاهد  انتخاباتي  شوراي  اي  هاي  مجلس 

وجود چهار    که حاصل آن  اسالمي و مجلس خبرگان رهبري نيز خواهيم بود
شعبه برخي  در  بار  اولين  براي  بود.صندوق راي  خواهد  اين    ها  بر  مضاف 

احساس   انتخابات  در  مشارکت  کاهش  دغدغه  که  است  باري  اولين  براي 
اين همواره انتخابات رياست جمهوري يکي از پرشورترين    شود. پيش ازمي

ب شوراها  انتخابات  با  آن  ترکيب  آنکه  ضمن  بود.  کشور  ميزان  انتخابات  ر 
ني  آن  دليل وجود مشکالت فراوان    زمشارکت  به  اين روزها  اما  بود.  افزوده 

انگيزه   کرونايي  شرايط  تداوم  و  مستقر  دولت  کارآمدي  ضعف  و  اقتصادي 
 بخشي از توده ها براي شرکت در انتخابات کاسته شده است. 

  تالش براي حضور گسترده   . تالش براي تحقق مشارکت حداکثري؛3
در تمامي انتخابات براي    هاي راي هاي ملت در پاي صندوقتوده  و حداكثري

هاي نظام اسالمي براي  كه همه توان و ظرفيتنظام اسالمي يک اصل است  
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دستگاه همه  زمينه  اين  در  شود.  گرفته  كار  به  بايد  آن  نهادها،  تحقق  ها، 
د.  ها و ابزارهاي موثر بايد با همه توان وارد ميدان گردنمسئولين و شخصيت

بايد براي هر کدام برنامه    9  براي انتخابات،  احتمالي  غائبين  دسته از طيف 
اقداماتي    هاي خاصي را دنبال کرد تا افزايش مشارکت سياسي صورت گيرد.

آگاه قبيل  و  سازي،از  اعتمادسازي  دستور    اميدآفريني،  در  رضايتمندي  ايجاد 
 . کار باشد
ايام انتخابات رياست   فرا رسيدن ي دولت اسالمي؛  ها. تبيين شاخص4
انقالب هاي دولت اسالمي  فرصتي براي بازخواني شاخصجمهوري   و تراز 

مرتفع   کشور  مشکالت  اسالمي  دولت  تشکيل  با  شک  بدون  است.  اسالمي 
در   خواهد شد و مسير براي تحقق عيني تمدن ممتاز اسالمي فراهم خواهد شد.

شاخص ميان  اسالمي  اين  نظام  مطلوب  دولت  کارآمد، همچونهاي  دولت   :  
عزتمند،  ،انقالبي  و  پرنشاط،  جهادي   شجاع  و  ،  آفرينتحول،  پرکار 
خدمتگزار   ،ساالرشايسته و  قانونو    فسادستيز،  مردمي  به  گرادولت  بايد   ،
 مورد تبيين قرار گيرد.  درستي

فراگير؛  5 و  گفتمان جذاب  توليد  موفقيت  .  الزامات  مهمترين  از  يکي 
تحقق مسير  در  انقالبي  بايد    جريان  جريان  اين  که  است  آن  اسالمي،  دولت 

  بتواند مردم را با خود همراه ساخته و آراء آنان را در سبد راي خود ببيند. 
 الزمه جذابيت و اعتماد سازي براي يک گفتمان توجه به موارد زير است:

گفتماني جذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از نيازهاي    -1/5
 واقعي جامعه باشد. 

که    -2/5 کشور  امروز  جوان  نسل  زبان  به  بتواند  بايد  گفتمان  اين 
هستند    1380و    1370همگي متولدين  پس از انقالب و بطور خاص دهه  

 آشنا بوده و به آن زبان سخن بگويد.  
عمومي    -3/5 افکار  ذهني  سواالت  پاسخگوي  بتواند  بايد  گفتمان  اين 

پيشر  براي  که  مسيري  در  را  ابهامي  هيچ  و  آباداني کشور طرح  باشد  و  فت 
 ريزي کرده است باقي نگذارد.  

اين گفتمان بايد توان دفاع عقالني از خود را داشته باشد و در    -4/5
پاسخ  بدون   ،کنندرض مطرح مياهاي رقيب و معمواجهه با شبهاتي که گفتمان

 نگذارد.  
ابزارهاي رسانه    -5/5 همه  بايد از  انقالبي براي فراگير شدن  گفتمان 

 باالخص در فضاي مجازي بهره گيرد.   اي 
گفتمان انقالبي براي کسب جذابيت نيازمند تجهيز شدن به زبان    -6/5

 هنر است.  
هاي اساسي نظام در تمامي  غهيکي از دغد  . حفظ آرامش انتخابات؛6

منظر   اين  از  است.  امنيت  و  آرامش  کمال  در  انتخابات  برگزاري  انتخابات 
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بايد مظه آن  انتخابات همواره  و نشانه  باشد و الزمه  انسجام ملي  ر وحدت و 
فضاي   سازي  ناامن  و  درگيري  تشنج،  است.  درانتخابات  آرامش  وجود 
براي   تهديدي  به  انتخاباتي  فرصت  تبديل  از  که  است  اقداماتي  انتخاباتي، 
و   تحرکات  با  معموال  که  اقدامي  دارد.  حکايت  کشور  ملي  امنيت  و  انسجام 

شده   ريزي  طرح  داخلي  سناريوهاي  ايادي  حمايت  و  مرزها  از  بيرون  در 
هاي سياسي داخلي و گاه هواداران نامزدها  دشمن و غفلت و سوء تدبير جناح

  با   و  آرام  فضاي   در  آيد. در همين راستا بايد تالش کرد تا انتخاباتبوجود مي
همچنين  .  باشد  نفرت  فضاي   و  درگيري   و  تشنّج  از  دور  و  گيرد  انجام  صفا

در فرايند )مرحله پيش از انتخابات ، حين انتخابات و هم پس   سالمت انتخابات
از   انتخابات  فرآيند  تمام  واقع  در  گيرد.  قرار  جدي  توجه  انتخابات  نتايج  از 
بايد   انتخابات  نهايي  نتايج  تائيد  و  تا اعالم  زمان آغاز فعاليت سياسي جناحها 

و پايبندي به  موردتوجه قرار گيرد. در تمامي اين مراحل موضوع قانونگرايي 
هاي انتخاباتي مسائلي  ضوابط قانوني بايد کامال رعايت شود.در سالمت رقابت

پرهيز قبيل    مشکالت،   بزرگنمايي  تخريب،  افترا،  و  تهمت  دروغ،  از  از 
و    راي   خريد  غيرواقعي،  هاي وعده  دادن  غيرشرعي،  کردهاي هزينه  اسراف،

د متضمن سالمت انتخابات  توان اي از مسايل است که توجه به آن مينمونه  ...
 باشد.  

افکار عمومي؛  7 مديريت  از مهمترين  . شناخت جنگ رواني و  يکي 
افکار عمومي است. مولفه توانايي کنترل و مديريت  انتخابات،  هاي موثر در 

داده که شگردهاي جنگ رواني دشمن و رقابت   ادوار انتخابات گذشته نشان 
در ايران از پيچيدگي هاي فراواني  انتخابات  در    ياي جريان هاي سياسرسانه

برخوردار است که شناخت آنها نيازمند هوشمندي و بصيرت و تيزبيني است. 
رسانه سناريوهاي  از  افکار  يکي  اغواي  هدف  با  که  هراسي"  "رقيب  اي 

است.   انتخابات  در  نظاميان  حضور  مساله  است،  خورده  کليد  نکته  عمومي 
ز در تقويت اين سناريو وارد ميدان شده و  هاي بيگانه نيقابل تامل آنکه رسانه

مي تهيه  آتش  طلبان  اصالح  اثرگذاري  و  موفقيت  براي  نيز  در  آنان  ريزند! 
سازي  دوقطبي  ايجاد  هراسي  رقيب  امنيت  سناريو  کذايي  معيشت،    –هايي 

سرهنگ    -جنگ   دوگانه   ، اقتدارگرايي    –صلح  دوگانه  مردم    –حقوقدان، 
همين    گردد.موافقين آزادي مجددا طرح مي  –ي  ساالري، دوگانه مخالفين آزاد

انتخابات همچون  دارد  احتمال  خطاي  سناريو  براي  عاملي  گذشته  هاي 
اولويت که مردم  معنا  بدان  باشد.  مردم در پاي صندوق راي  و  محاسباتي  ها 

رييسشاخص انتخاب  براي  را  خود  واقعي  به  هاي  و  بگذارند  کنار  جمهور 
به گزينه دل بساشتباه  با شاخصاي  داشته،  پارند که  فاصله  نيز  هاي خودشان 

و ممانعت    تيوضع  ني برون رفت از ا  ي برا  طلبان است.اما مطلوب اصالح
سنار افتادن  کارگر  طرح  ي وهاي از  و  ن  بي فر  ي ها اغواگرانه    يروها ي تازه، 
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الزم است با زبان نرم و  ،  وحدت و انسجام خود  تيضمن حفظ و تقو  يانقالب
با   نيل منطقي  با  وو  کشور  شرايط  پذير،  ب  ي وها يسنار  ور  و    يروني دشمنان 

 را تبيين نمايند. آنها  يهمکاران داخل
انتخابات؛8 فرآيند  در  نگهبان  شوراي  عملکرد  از  همگاني  تبعيت   . 
نگهبانشورا محترم  در مجلس    ي  قوانين  تدوين  بر  نظارت  وظيفه  بر  عالوه 

نيز   را  کشور  انتخابات  کليه  بر  نظارت  اسالمي،  و  شوراي  دارد  برعهده 
موظف است صالحيت همه نامزدهايي که جهت شرکت در هر انتخاباتي )به  
نام   ثبت  در وزارت کشور   ) و روستا  شهر  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  جز 

يکي    کنند را بررسي کرده و صاحبان صالحيت را به مردم معرفي نمايد. مي
بات کشور برجسته  هاي اخير در انتخااز مهمترين مناقشاتي که در طول سال

فرآيند بررسي گرديده، مساله بررسي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي است. در  
الخصوص در انتخابات رياست جمهوري، موضوع  عليها  و احراز صالحيت

بسيار مهم  اين است که شروط رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن  
نمي ها صدق  نامزد  اکثر  وضعيتي همگ   کند.بر  چنين  قانون  در  بايد طبق  ي 

را فصل از  اساسي شوراي نگهبان  تبعيت  به  دانسته و خود را ملزم  الخطاب 
شوراي نگهبان بدانند. رهبر معظم انقالب اسالمي در دفاع از قانون انتخابات  

»سازوكار فرمايند:  مي  نگهبان  شوراي  جايگاه  ،  ما   كشور  در  انتخابات  و 
،  كنند مي هايياعتراض هابعضي كنار  و گوشه اينكه. است مستحكمي  سازوكار

  قانون   در  نگهبان  شوراي   حضور.  است  جابي  واقعاً ؛  است  منطقي  غير  واقعاً 
  حضور   يك  حقيقتاً   -  كردندمي  تأكيد  آن  روي   مكرر  هم  امام  كه  -  اساسي
،  عادل   انسانهاي   عده  يك   تشخيص ،  نگهبان  شوراي  تشخيص .  است  مباركي

  و   ما   براي  مباركي  چيز  يك  اين؛  است  ها صالحيت  به   نسبت  بصير   و   طرفبي
 ( 7/2/92«).است ملت آحاد ي همه براي
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 بسمه تعالی 

 1400دفترچه سئواالت مسابقه انتخابات

 )) مخصوص کارکنان محترم نيروی هوافضای سپاه ((

برجام   برای حفظ جريان غربگرا و 1400امريکا در آستانه انتخابات   -1

ی مذاکرات با امريکا چه  ران مبنی بر گره گشايوهمچنين تغيير ذهنيت مردم اي

 اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد ؟ 

از نظر اتاق فکر امريکا گشايش های مقطعی اقتصاد ايران به چه منظوری   -2

 می باشد؟ 

انقالب اسالمی از نظر مقام معظم رهبری   هفت شاخصه مهم انتخابات تراز  -3

 کنيد به اختصار بيان   را  )مدظله( 

يا   از نگاه مقام معظم رهبری )مدظله( سالمت انتخابات به عهده چه گروه و -4

 و به چند مرحله تقسيم می شود ؟  چه کسانی می باشد

 رقابتی بودن انتخابات يعنی چه؟ توضيح داده وچه تاثيری در انتخابات دارد ؟  -5

به   سه طيف از نه طيف بندی غايبان انتخاباتی  را به همراه دليل عدم حضور -6

 اختيار بيان کنيد. 

   اعتمادی  بی کليد واژه مقابله با  بر اساس فرموده مقام معظم رهبری )مدظله(   -7

 راه حل اعتماد سازی را بايد در چه چيزی دانست  ؟   و

راه اصلی و اولين گام در مسير انتخابات اصلح آن است که فرد خود به يقين   -8

ه اختصار سه مورد آن را  برسد در اين خصوص چه معيارهای وجود دارد ؟ ب

 توضيح دهيد . 
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فرايند تحقق اهداف نهضت اسالمی ملت ايران دارای چند مرحله می باشد ؟   -9

 چند مرحله آن محقق شده است ؟ تا کنون  نام برده و

 پنچ مولفه از مولفه های مديريت جهادی را فقط نام ببريد؟  -10

 از نظر مقام معظم رهبری )مدظله(  منظور از وحدت چيست ؟ -11

 وحدت تاکتيکی را تعريف کنيد .  -12

برای حل مشکالت کشور دو نظر وجود دارد هر دو نظر را  بيان کرده و   -13

 کدام يک از اين دو تکيه بر اعتماد به جوانان دارد ؟ 

کدام يک از اعضای اصالح طلبان به دنبال تغيرات ساختاری واستحاله نظام   -14

 است ؟ ودر اين خصوص چه اعتقادی دارد ؟ 

امور زير در اولويت جريان اصالح طلبی می باشد ؟ ) توسع   کدام يک از -15

اقتصادی يا  توسعه سياسی ( اولويت کشور با کدام يک از اين دو بوده  

 توضيح دهيد ؟ 

مهمترين سناريويی که جريان انحراف )احمدی نژاد( در دستور کار دارد چه   -16

 ه توضيح دهيد . چيزی می باشد ؟ پنچ مورد آن را اشاره ، ويکی را به دلخوا

 چيست ؟ 1400اولين راهبرد دموکرات های امريکا تا انتخابات -17

 اين جمله از کدام يک از مسئولين دموکرات امريکا می باشد ؟ -18

)) جوبايدن با ايران  از  يک توافق پيرو مذاکرات خواهد کرد که عمال امنيت  

وايران را پاسخگو    امريکا ،اسرائيل و ساير شرکای منطقه ای را به پيش برده

 ومسئول بداند (( 

 ) جيک سوليوان ، آنتونی بلينکن ، گولد نبرگ ، کامال هريس ( 

يکی از مهمترين تاکتيک های انتخاباتی اصالح طلبان چه چيزی بوده ؟ به  -19

 اختصار بيان کنيد . 

 راه های مقابله با جريان  ))تحريف((  را به اختصار نام ببريد  -20

ا را به صورت مکتوب در برگه ای جداگانه به مدير سياسی رده  )) لطفا پاسخ ه

 خود در بازه زمانی اعالم شده تحويل نمايد . ((
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 1400دفترچه سئواالت مسابقه انتخابات

 (( سئواالت مخصوص خانواده های محترم کارکنان نيروی هوافضای سپاه))

  –عيشت،  مذاکره م –برای برون رفت از وضعيت دو گانگی ) امنيت  -1

ومقاومت ( که توسط غربگرايان ايجاد گرديده است چه    -مقابله، گشايش

 اقداماتی موثر خواهد بود؟ 

را بيان و به   1400سه ويژگی مهم دوره انتخابات رياست جمهوری   -2

 اختصار توضيح دهيد؟ 

مقام معظم رهبری )مدظله(  چه امر راهبردی را برای خنثی سازی   -3

 ری می داند؟ سناريوی دشمن ضررو 

از نظر مقام معظم رهبری )مدظله(  موازين و مالک  ومعيار نظارت بر   -4

 انتخابات چه چيزی می باشد ؟ 
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از نظر مقام معظم رهبری )مدظله(  انتخابات اصلح به عهده چه گروه و   -5

 يا کسانی  است دراين خصوص چه جمله ای بيان فرموده اند ؟ 

اختصار نام برده ويکی از آنها  راهکارهای افزايش مشارکت سياسی را به  -6

 را به دلخواه توضيح دهيد . 

از نظر مقام معظم رهبری )مدظله(  بنيان رای و انتخابات اصلح در نظام   -7

 مردم ساالری دينی مبتنی بر چه چيزی می باشد ؟ به اختصار بيان کنيد . 

اگر فرد خود به تنهائی توان و علم الزم برای شناخت انتخابات اصلح را   -8

 شته باشد وظيفه او چيست ؟ توضيح دهيد . ندا

مهمترين شاخص دولت اسالمی چه چيزی می باشد ؟ به اختصار توضيح   -9

 دهيد. 

چه چيزی  را می تواند رمز  و موتور تحول  و دال مرکزی گفتمان   -10

 پيشرفت کشور دانست ؟ فقط نام ببريد . 

 وحدت راهبردی دارای چند عنصر بوده ؟ توضيح دهيد .  -11

 تحقق وحدت را فقط نام ببريد  موانع عدم  -12

مطابق نظر مقام معظم رهبری )مدظله(  اولين دولتی که در طول   -13

مدت انقالب ، جوانان را به معنای واقعی کلمه وارد کابينه خود کرد کدام  

 دولت بود ؟ 

اردوگاه اصالح طلبان چند پروژه راهبردی کالن برای فعاليت  -14

 سياسی طراحی کرده است ؟  بيان کنيد . 

همترين متغير های جريان اصالح طلبان در رفتار انتخاباتی را بيان  م -15

 نمائيد . 

قوت وضعف های جريان انحراف )احمدی نژاد ( را بيان کنيد ويکی   -16

 را به دلخواه توضيح دهيد . 

مهمترين اهداف وسناريوی بيگانگان در انتخابات رياست جمهوری   -17

 ه توضيح دهيد را به اختصار بيان کنيد ويکی را به دلخوا 1400

 از نظر جوبايدن هدف از بازگشت به برجام چيست ؟ -18

رقابت های انتخاباتی در يک نگاه از دو الگو  )نفی ای و اثباتی (   -19

 پيروی می کند . دو عنوان فوق را توضيح دهيد . 

قانون اساسی  سه ويژگی الزم برای کانديدای   115مطابق با اصل  -20

 نيد. رياست جمهوری چه چيزی بوده ؟ بيان ک
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مدير  به  جداگانه  ای  برگه  در  مکتوب  صورت  به  را  ها  پاسخ  لطفا   ((

 سياسی رده خود در بازه زمانی اعالم شده تحويل نمايد . ((

 


