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مقدمه
انتخابات در ايران به عنوان مظهر مردمساالري ديني ،عامل
بيبديل و تعيينکننده در تحکيم پشتوانههاي مردمي نظام ،خنثيکننده
تهديدات دشمنان و تضمينکننده امنيت ملي و همچنين عامل افزايشدهنده
آبروي بينالمللي جمهوري اسالمي به شمار ميآيد.
براساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ،تمامي مسئولين و
کارگزاران براي اداره امور کشور ،از طريق انتخابات و با رأي مردم به
صورت مستقيم يا غيرمستقيم انتخاب ميشوند .بنابراين رأي مردم در هر
يک از انتخابات ايران ،هم از نظر کميت (ميزان مشارکت مردم) و هم از
نظر کيفيت (ويژگيهاي منتخب يا منتخبين مردم) ،ارتباط مستقيم با ميزان
کارآمدي نظام ،پيشبرد امور و حل مشکالت کشور دارد .هر چند تمامي
انتخابات در ايران به دليل ماهيت نظام و اصالت رأي مردم ،واجد اهميت
است؛ لکن انتخابات 1400از اهميت مضاعف برخوردار ميباشد .با تأمل
در مجموعة شرايط و تحوالت در سطوح ملي ،منطقهاي و بينالمللي،
ميتوان به داليل اين اهميت مضاعف پي برد.
انتخابات 1400در شرايطي برگزار ميشود که از يک سو
نشانههاي افول قدرت آمريکا به عنوان محور نظام سلطه و دشمن اصلي
انقالب اسالمي ،بيش از پيش آشکار شده ،و از سوي ديگر با تشديد
فشارهاي حداکثري و جنگ اقتصادي دشمن و همچنين به دليل بعضي از
سوء مديريتها به همراه تحرکات روزافزون جريان تحريف و تخريبگر،
اعتماد مردم به صداقت مسئوالن و کارآمدي نظام ديني آسيب ديده است.
بنابراين انتخابات رياست جمهوري در پيشروي که همزمان با آن،
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا و همچنين در برخي از
حوزهها ،انتخابات ميان دورهاي (مجلس خبرگان رهبري و مجلس شورا ي
اسالمي) برگزار ميگردد؛ يک فرصت مغتنم و غيرقابل تکرار ،برا ي
مردم و خصوصا ً جريان مؤمن انقالبي براي افزايش کارآمدي نظام و حل
مشکالت کشور خصوصا ً در حوزه اقتصادي ميباشد.
رهبر حکيم انقالب اسالمي در دو سال گذشته ،با توجه به افزايش
مشکالت اقتصادي کشور به ويژه در حوزه کسب و کار و معيشت مردم،
حداقل دو بار با صراحت فرمودند« :دولت جوان و حزباللهي عالج
مشکالت کشور است ».بسيار واضح و بديهي مينمايد که ،چنين دولتي را
مردم بايد با حضور در انتخابات برگزينند.
به طور قطع دشمنان انقالب اسالمي و تمامي جريانهاي ضد
انقالبي ،معاند و حتي غيرانقالبي غربگرا ،نهايت تالش خود را به عمل
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خواهند آورد؛ تا چنين دولتي در ايران شکل نگيرد .در چنين شرايطي،
تمامي کساني که دل در گرو انقالب اسالمي داشته و خود را متعهد به
آرمانهاي حضرت امام خميني(ره) و شهداي گرانسنگ راه نوراني آن
عزيز سفر کرده و از جمله سيدالشهداي جبهه مقاومت سپهبد شهيد حاج
قاسم سليماني ميدانند؛ بايد با همت و تالش جهادي بيوقفه ،خلق حماسه
انتخاباتي پرشور و نشاط با مشارکت حداکثري و آگاهانه مردم را رقم
بزنند.
خانواده بزرگ سپاه و بسيج در خلق اين حماسه سرنوشتساز،
ميتواند سهم بااليي داشته باشد .سپاه ضمن اينکه در انتخابات طبق
دکترين رفتار سياسي خود ،رويکرد حزبي و جناحي نداشته و هر نوع
ورود مصداقي در انتخابات را در شأن رسالت پاسداري و نگهباني از
انقالب اسالمي نميداند؛ لکن تبيين ،روشنگر ي ،بصيرتآفريني،
اميدآفريني براي خلق مشارکت حداکثري و آگاهانه در هر يک از
انتخابات را ،بخشي از رسالت پاسداري دانسته ،آن را با قوت در دستور
کار قرار ميدهد .بر همين اساس معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در
سپاه طبق وظايف و مأموريتهاي سازماني خود ،تبيين و بصيرتافزايي
در انتخابات 1400را همانند انتخابات گذشته دنبال مينمايد.
متن حاضر با عنوان «بيست گفتار در باب انتخابات »1400به
عنوان محتواي اصلي براي هاديان سياسي جهت امر تبيين و
بصيرتافزايي تهيه شده است .از تمامي دستاندرکاران تهيه متن اين
کتاب و آمادهسازي آن براي انتشار ،به ويژه برادران علي قاسمي ،فرهاد
مهدوي ،فتح هللا پريشان ،مصطفي قرباني ،محمدصالح نادري ،سعيد
قاسمي ،مهدي سعيدي و سرکار خانم محبوبه حاجيآقايي صميمانه تشکر
مينمايم .اين نوشتار که رهتوشه و راهنمايي براي ورود هدفمند در
عرصه انتخابات براي تمامي سخنرانان و هاديان سياسي ميباشد؛ اميد
است مورد بهرهبردار ي قرار گرفته و هر يک از عزيزان با ارائه نقطه
نظرات اصالحي و تکميلي براي هر چه بهتر شدن توليدات بعدي،
معاونت سياسي را يار ي نمايند.
معاون سياسي سپاه
يدهللا جواني

فصل اول :مختصات و مالحظات انتخابات 1400

گفتار اول :شرايط کشور در آستانه انتخابات 1400
ملت ايران در حالي خود را آماده حضور در انتخابات خردادماه
 1400ميکند که شرايط کشور از حيث داخلي و خارجي در عرصهها ي
سياسي ،فرهنگي و اقتصادي در موقعيت حساس و خطيري قرار گرفته
است .پيشبيني و برآورد وضعيت کلي کشور ،با لحاظ شاخصهاي کنوني
و حفظ رويه و روندها ي کنوني به ويژه در سه حوزه ناکارآمدي دولت،
تداوم تحريمها و تداوم کرونا ،تصوير چندان روشني را ترسيم نميکند و
نياز است با تبيين وضعيت ،شناخت فرصتها و چالشها و بازنمايي نقاط
و واقعيات اميدبخش ،از فرصت انتخابات پيشرو به بهترين وجه
بهرهبرداري شود.
نگاه فرصتمحور به انتخابات از اين ظرفيت برخوردار است که
اميد و انگيزهاي مضاعف براي حضور و مشارکت حداکثر ي مردم در
انتخابات برا ي تغيير وضعيت را به وجود آورد .البته اين موضوع
ميتواند کارکرد عکس هم داشته باشد و اگر نامزدهاي انتخابات واجد
برنامه معتبر و تيم کارآمد براي گرهگشايي از مشکالت و تغيير سياسي و
اقتصادي مؤ ثر نباشند ،با چالش حضور حداکثري و تکرار بحث مشارکت
همانند مجلس يازدهم مواجه خواهيم بود که خود ميتواند دومينو ي
چالشهاي بعدي ،نظير کاهش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي نظام،
افزايش شکاف و دوقطبيها در جامعه ،تشديد روند تهديدزايي و
يکهتازيهاي بيثباتساز آمريکا و همپيمانانش عليه امنيت و ثبات
جمهوري اسالمي ايران را رقم بزند.
البته نيروهاي انقالبي بايد با هوشمندي به رصد و پايش وضعيت
جامعه و اقدامات و برنامههاي عمليات رواني و پروپاگاندا ي رسانها ي
رقيب غربگراي خود بپردازند .در اين ميان ممکن است با عمليات
رواني و تبليغاتي گسترده از سوي کانونهاي غربگراي داخلي و
ضدانقالب خارج از کشور ،مسئوليت نابساماني اقتصادي کشور با
فرافکني در اذهان عمومي جامعه به نيروهاي انقالبي احاله دهند و با
اغواگري پروژه مذاکره مجدد را کليد بزنند و نيروها ي انقالبي را مانع به
ثمر نشستن تالشهاي برجامي نمايند .اين «مقصرنمايي» ،به ويژه با
حمالت مستقيم و غيرمستقيم به راهبرد «نه جنگ ،نه مذاکره» از سوي
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چهرههاي وابسته به جريان غربگرا تشديد خواهد شد.
الف .شرايط سياسي – بينالمللي
1ـ در آستانه انتخابات  ،1400مواجهه خصمانه گفتماني و نبرد
ارادهها در دو سوي جبهه انقالب و مقاومت به محوريت جمهوري اسالمي
ايران و جبهه ستم و سلطه جهاني به سردمداري آمريکا و همپيمانان
صهيونيست و سعودياش وارد مرحله جديدي شده است .مطابق با آنچه
بايدن به عنوان منتخب رياستجمهوري جديد آمريکا و تيم دستگاه
ديپلماسي و امنيتياش گفتهاند ،اگرچه آنها به ظاهر اعالم کردهاند که به
دليل بينتيجگي و هزينهساز بودن شيوهها ي سختگيرانه و افراطي رئيس
جمهور سابق ،از برنامهها و اقدامات دونالد ترامپ در مواجهه با
جمهوري اسالمي فاصله گرفته و تمايل به بازگشت به عرصهها ي
ديپلماسي و شيوههاي مبتني بر حقوق و اجماع بينالمللي و همکاري با
اروپاييها و ساير همپيمانانشان در مجامع و سازمانهاي بينالمللي را
دارند ،اما به نظر ميرسد همچنان راهبرد مهار و کنترل ايران از طريق
اعمال فشار حداکثري و محاصره سياسي و علي الخصوص اقتصادي در
دستور کار تيم بايدن نيز قرار داشته باشد .از اين منظر ،تفاوت عمدها ي
در بحث فريز کردن توانمنديها و ايجاد موانع بر سر توسعه علمي و
پيشرفتهاي زيرساختي ايران در عرصههاي نوين با دولت ترامپ
نخواهند داشت .البته دولت بايدن در نحوه کاربست تاکتيکها و شيوهها ي
اعمال فشار براي مهار ايران اسالمي تمايز دارد و نکته نغز مسئله در
اينجاست که اتفاقا ً ،شيوه نرم و مسالمتآميز دموکراتها مبتني بر انبوه
تجارب و مداخالت گذشته آنها در امور کشورهاي دنيا از جمله ايران
اسالمي پر هزينهتر و ضرباتشان کاريتر از دولتهاي جمهوريخواه
بوده است.
2ـ به نظر ميرسد آمريکاييها با اطالع از عطش جريان سياسي
اصالحات – اعتدال به مذاکره با آنها ،تالش خواهند کرد در آستانه
انتخابات گشايشهايي در امر تحريمها و مراودات بانکي ايجاد کنند و به
کشورهايي همانند کره جنوبي اجازه خواهند داد در راستاي ارسال سيگنال
گشايش وضعيت بخشي از حدود هفت ميليارد دالر پول دپو شده ايران را
آزاد کنند تا بسترهاي عملي تغيير ذهنيت ايرانيها مبتني بر تصويري دال
بر گرهگشايي مذاکره با آمريکا در دوره دموکراتها در افکار عمومي
داخل ايران ساخته شود .مواضع اعالمي تيم بايدن مبني بر اينکه تمايل
دارند به معاهداتي همچون پيمان آب و هوايي پاريس و برجام برگردند که
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ترامپ با خارج کردن آمريکا از آنها ،اين کشور را منزوي کرده است،
پتانسيل تغيير محاسبات مردم و مسئوالن را دارد.
اين در حالي است که جريان غربگرا با پيوند دادن مسائل داخلي به
بيرون ،تالش ميکند تعيين شرط و شروط تازه براي جمهوري اسالمي
ايران از سو ي تيم بايدن را براي برگشت به تعهدات برجامي و مضاف بر
آن باز کردن باب مذاکرات جديد در خصوص مؤلفههاي قدرت ايران از
جمله نفوذ و قدرت منطقهاي و موشکي ايران ناديده بگيرد و تمام
واقعيتها را در منظر مردم قرار ندهد .بدون شک ،ايجاد دوگانهها ي
قطبيساز جامعه از قبيل امنيت -معيشت ،مذاکره – مقابله ،سازش -
گشايش و مقاومت -تداوم سختي و تنگي معيشت مجددا در دستور
رسانهاي و سياسي شبکه داخلي همکار غرب قرار خواهد گرفت.
مسلما ً ،براي برونرفت از اين وضعيت و ممانعت از کارگر افتادن
سناريوهاي اغواگرانه و طرحهاي فريب تازه ،نيروهاي انقالبي ضمن
حفظ و تقويت وحدت و انسجام خود الزم است با زبان نرم و لين به تبيين
شرايط و تشريح سناريوهاي دشمنان بيروني و همکاران داخلي آنها
بپردازند و از سوي ديگر ،به الزامات و شاخصها ي انتخاب يک دولت
جوان حزباللهي براي عمليسازي گام دوم انقالب پايبند باشند.
3ـ افزايش روزافزون قدرت منطقهاي جمهوري اسالمي ،مؤلفه
ديگري است که در آستانه انتخابات  1400قابل توجه و تأمل است .به
واقع منطق مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن توانسته ريشه جريانها ي
آتش افروز تکفيري را در منطقه مهار سازد و جمهوري اسالمي را به
عاليترين سطح اقتدار در دهههاي اخير برساند .اين سطح از توانمندي در
چهار دهه اخير وجود نداشته است و اين امر موجب شده تا جبهه عبري –
عربي شکستهاي متعددي را تجربه کند .لذا منطق مقاومت و ايستادگي
براي انتخابات نيز حرفهايي براي گفتن دارد و در تابلوها و شعارها ي
انتخاباتي برافراشته خواهد شد و در سنگيني سبد آرا تأثيرگذار خواهد بود.
ب .شرايط اقتصادي
اوضاع اقتصادي کشور در آستانه انتخابات  1400در شرايط
حساسي قرار دارد .اگر چه مشکالت و معضالت پديد آمده بر اثر تحريم
و شيوع کرونا همچنان فشار تورمي بر اقتصاد ايران وارد خواهد کرد،
اما خبرهاي اميدبخشي در خصوص درمان بيماري کرونا و توليد واکسن
اين نويد را ميدهد که برون رفت از اين وضعيت پر خطر ميتواند به
اقتصاد کشور کمک شاياني کند تا از اين شرايط رکود تورمي خارج شود.
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از سوي ديگر به خاطر شکست ترامپ در انتخابات آمريکا و افتضاحي
که در موضوع کنگره به بار آورد تا حد زيادي سايه تهديدات کمتر شده
است ،مضاف بر اين ،بايدن نيز اعالم کرده ممکن است به برجام برگردد.
همه اين عوامل نشانههاي اميدوارکنندهاي است که به احتمال قوي بر رو ي
اقتصاد اثر مثبتي خواهد گذاشت و در همين راستا بانک جهاني و صندوق
بينالمللي پول نيز در خصوص آينده اقتصاد ايران به نوعي خوشبين
هستند .روند و نشانهگرهاي اقتصادي هم رشد اقتصادي در سال 1400
را نشان ميدهند ،و بدون اتفاقات غيرمترقبه منفي ،شرايط اقتصادي رو به
بهبود است.
در کنار عوامل مثبت مذکور ،اما اگر نقدينگي باال (بدون برنامهاي
براي مهار آن) ،کسري بودجه ،ضعف نظارتي ،رانت جويي و عدم
شفافيت تداوم داشته باشد ،الجرم تورم و رشد منفي اقتصادي در تمام
بازارها خودش را نشان خواهد داد .خوشبينانهترين سناريويي که برخي از
اقتصاددانان عنوان کردهاند ،اين است که اگر بايدن به برجام برگردد و
پولهاي بلوکه شده ايران آزاد شود و فروش نفت سرعت بگيرد ،رشد
ايجاد شده پس از برجام دوباره تکرار خواهد شد.
در اين خوشبيني مقطعي و احتمالي بايد هدف راهبردي دشمن با
دقت تحليل و بررسي شود که تمام تاکتيکهاي زودگذر براي تأثيرگذار ي
روي نتايج انتخابات نباشد .ناگفته نماند که ماحصل نتايج اتاق فکرها ي
آمريکا که به صراحت بيان کردهاند گشايشهاي مقطعي اقتصادي برا ي
شکلگيري يک دولت معتدل از نظر آنهاست .در اين بين بايد اين نگاه و
رويکرد در انتخابات  1400دنبال شود که اقتصاد ايران داراي منابع،
ظرفيتها و پتانسيلهاي زيادي است که بخشهاي مهم توسعهاي آن مثل
فوالد ،سيمان ،پتروشيمي ،کشاورزي ،نيروي انساني ماهر و دانش بنيان،
پزشکي ،فني و مهندسي ،انرژي و ...آزاد شده و به رشد و بالندگي خود
رسيده است .استفاده بهينه از اين ظرفيتها و تکيه بر ساخت دروني
قدرت ،اين نويد را به ما ميدهد که با تکيه بر اين ظرفيتها ميتوان
اقتصاد کشور را اداره و تحريمها را خنثي و بياثر کرد.
ج .شرايط فرهنگي – اجتماعي
در حوزه فرهنگي – اجتماعي نيز بايد به اين نکته توجه کرد که
آميخته شدن سبک زندگي ايرانيان با سبک زندگي غربي ،فرهنگ جامعه
امروز را به شدت دگرگون کرده است .اين تغيير در قالب شکلگير ي
هنجارهاي نامطلوب در سطح جامعه و رواج پوششهاي عجيب و غريب
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در بخشي از شهرهاي کشور قابل مشاهده است .رشد و رواج سبک
زندگي غربي با نوعي تبرج و تجمل گرايي همراه است که آثار آن را در
گسترش زندگيهاي الکچري در بخشي از شهرهاي کشور ميتوان ديد.
باالخص آنکه اين وضعيت با افزايش شکافهاي اجتماعي نيز همراه است
و فاصله درآمدي دهکهاي باال و پايين جامعه به دليل سوء مديريتها ي
اقتصادي افزايش يافته است.
معضل اشتغال و بيکاري آثار اجتماعي خود را به جا ي گذاشته و
فاصله اجتماعي را در اين سالها افزايش داده است .نرسيدن مؤثر به
اقشار محروم جامعه موجب شده تا ثقل اعتراضات اجتماعي به تدريج از
طبقه متوسط به طبقه پايين جامعه نزديک شود .اين وضعيت را در
ناآراميهاي آبان ماه سال  1398ميتوان مشاهده کرئ.
آثار سوء عملکرد دولت حتي در حضور طبقات مستضعف و
محروم جامعه در پا ي صندوق هاي رأ ي نيز قابل مشاهده است! اين
طبقات که همواره پاي ثابت حضور حداکثري در انتخابات بودند ،در يکي
دو انتخابات اخير حضور کم فروغي داشتهاند .اين معضل مبتني بر ميزان
آراي اخذ شده در صندوقهاي رأي جنوب شهر پايتخت و مناطق روستايي
قابل مشاهده است.
رشد بيمحاباي فضاي مجازي نيز موضوع چندجانبها ي است که
آثار و تبعات سوء آن دامنگير بخشي از جامعه شده است .اين ابزار هر
چند فرصتهايي را براي جامعه ما فراهم کرده است ،اما به دليل ضعف
در سواد رسانهاي بيش از آن شاهد آثار سوئي هستيم که بر سبک
زندگيها اثرگذاشته و بيش از هر قشري ،جوانان و نوجوانان دهه  70و
 80را دچار چالش کرده است .اين روزها چندده ميليون از افراد جامعه
در يکي از پيام رسانهاي شبکه اجتماعي عضويت دارند و اغلب
ساعتها بدان مشغولند .اين مشغوليت در حال شکل دادن به دنياي
مخاطبا ني است که چگونگي مواجهه با اين فضاي مجازي را به خوبي بلد
نيستند و اغلب در برابر آن انفعال دارند! اين انفعال اثرپذيري مستقيم و
غيرمستقيم را به شدت تقويت ميکند! اين پديده فراگير نوين ،سوژهاي
است که انتظار ميرود در مباحث مربوط به انتخابات  1400نيز به يکي
از محورهاي اصلي گفتوگوها بدل شود.
در مقابل فرهنگ انقالبي و اسالمي نيز در سالهاي اخير به لطف
رهنمونها و پيشراني رهبر حکيم و فرزانه انقالب اسالمي و تالش همه
نخبگان و بزرگان و دلسوزان و دردمندان مکتب اهل بيت(ع) ،تالش
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جوانان مؤمن انقالبي در محافل انقالبي و مساجد و هيئتهاي مذهبي،
موفقيتهاي روزافزون نظام اسالمي در عرصه توسعه و پيشرفتها ي
علمي و دستاوردهاي بزرگ منطقهاي و بينالمللي و  ...در حال مقاومت
در برابر تهاجم فرهنگي دشمن و گسترش فرهنگ اسالم ناب
محمدي(ص) است .اين روند در سالهاي اخير با احياي مجدد فرهنگ
شهادت و اهداي صدها شهيد مدافع حرم قوت گرفته است .باالخص در
يکسال گذشته ،شهادت سردار رشيد اسالم حاج قاسم سليماني،
حضورجوانان مؤمن انقالبي در عرصه مقابله با کرونا ،آغاز جهاد بزرگ
کمکهاي مومنانه در شرايط سخت اقتصادي کرونا زده ،شهادت مجاهدين
في سبيل اللهي چون محسن فخر يزاده عواملي بودند که روح انسانيت و
آزادي و اخالق را بر جامعه تزريق کردهاند.
صدور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي نيز که حکايت از آغاز
دوراني جديد در مسير انقالب اسالمي دارد ،در ايجاد شور و شوق
جوانان جامعه مؤثر بوده و ايمان و اميد براي دستيابي به عاليترين
جايگاهها را براي جوانان ايجاد کرده است.

گفتار دوم :مختصات انتخابات 1400
هر انتخاباتي در طول تاريخ  41ساله گذشته با ويژگيهاي مختص
به خود برگزار شده است .انتخابات پيش روي در خردادماه  1400نيز
عالوه بر ويژگي هاي عمومي که مختص تمامي انتخابات است ،از
مختصات مختص خود نيز برخوردار است که توجه به آن ميتواند اهميت
و ويژگي هاي آن را آشکار کند.
 .1انتخاب ات پيش رو پايان دوره رياست جمهوري حجتاالسالم
حسن روحاني است و وي ديگر نخواهد توانست در اين دوره از انتخابات
نامزد شود .اين مسئله موجب ميشود که امكان نسبتا ً برابري براي رقابت
چهره هاي جديد فراهم آيد .شرايطي که در صورت امکان حضور
رئيسجمهور در صحنه رقابت انتخاباتي ،از تعادل خارج شده و کفه
ترازو به نفع وي تغيير ميکرد.
 .2ويژگي قابل توجه ديگر اين دور از انتخابات آن است که فرد
پيروز صحنه رقابت ،تنها براي مدت چهار سال بر کرسي قدرت قوه
مجريه تکيه نخواهد زد ،بلکه از اين فرصت نيز برخوردار خواهد بود که
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در رقابت ان تخاباتي دور آينده رياست جمهوري نيز از موقعيت برتري
برخوردار باشد و به احتمال زياد يک دوره چهار ساله ديگر نيز به اين
مقام برگزيده شود (همانطور که در ادوار گذشته انتخابات رياست
جمهوري در جمهوري اسالمي چنين بوده است)
 .3انتخابات پيش رو اولين انتخابات رياست جمهوري است که در
دهه پنجم انقالب اسالمي و پس از صدور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي از
سوي رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار ميشود .اين بيانيه که به نوعي
نقشه راه مسير حرکت جمهوري اسالمي در دهه پنجم است ،ميتواند
فضاي گفتماني انتخابات را تحت تأثيرخود قرار داده و جهتگيري تابلوها و
شعارها در انتخابات و حتي نامزدهاي انتخاباتي و برنامههاي آنها را نيز
تحت الشعاع خود قرار دهد.
 .4ضرورت چرخش نخبگان و سپردن مديريت کشور به جوانان
مؤمن انقالب ،روح بيانيه گام دوم انقالب اسالمي است که پيام آشکار و
مستقيمي برا ي انتخابات دارد .بدون شک بعد از گذشت چهل سال از عمر
برکت انقالب اسالمي ،زمانه تغيير و خانه تکاني فرا رسيده است و اين
امر موجب خواهد شد تا شاهد حضور چهرههاي جديدي در صحنه
رقابتهاي انتخاباتي باشيم.
 .5آرايش جديد سياسي و شكلگيري رقابت سياسي متكثر بر حول
آن ،ويژگي مهم ديگري است كه در آستانه انتخابات سال  1400در حال
شكلگيري است .اين وضعيت جديد متكثر ،پيش بيني در مورد انتخابات
آتي را سخت كرده و سناريوهاي متعددي را پيش روي ما قرار داده است.
 .6پيروزي جبهه نيروهاي انقالب در انتخابات مجلس يازدهم که
در اسفندماه  1398رخ داد ،توازن را به نفع اين جريان در رقابتهاي
انتخاباتي سنگين کرده است .سايه نتايج آن انتخابات بر انتخابات 1400
نيز سنگيني ميکند و جريان انقالب با روحيه و قدرت و توان بيشتري در
اين آوردگاه شرکت خواهند کرد.
 .7انتخابات  1400در زمان سيطره ويروس منحوس کرونا
برگزار خواهد شد! اين اولين انتخابات در جمهوري اسالمي است که چنين
بيماري واگيردار خطرناکي ،سالمت رأ يدهندگان انتخابات را تهديد
ميکند .بدون شک شرايط جديد ،تبعات خاصي را براي چگونگي
برگزاري انتخابات به همراه دارد .حفظ سالمت رأيدهندگان ،جلوگير ي
از کاهش مشارکت ،حفظ سالمت انتخابات و صيانت از آرا ي اخذشده،
مهمترين مسائ ل انتخابات است که در شرايط حاد کرونايي ،پيش از آن
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وجود نداشته است.
 .8عملکرد ضعي ف دولت دوازدهم در حل مشکالت کشور و رفع
موانع پيشرفت و آباداني ،مشکالتي را براي برگزاري انتخابات 1400
فراهم آورده است که مهمترين آن کم رغبتي مردم براي حضور در
انتخابات است .از سويي ميل جامعه به عدم تکرار و روي برگرداني
بخش عمدهاي از هواداران روحاني نيز عاملي است که کشور را در
شرايط تغيير قرار داده است.
 .9شرايط حساس مواجهه نظام اسالمي و استکبار جهاني در جنگ
تمام عيار اقتصادي ،عاملي است که انتخابات  1400را از ادوار
انتخابات گذشته متماي ز کرده است .بدون شک چگونگي مواجهه با دشمن
در عرصه اقتصادي و مهار راهبرد تحريم ،مهمترين ماجرايي است که
صفآرايي رقابتهاي انتخاباتي آتي را رقم خواهد زد.
 .10انتخابات سال  1400تنها مختص به رياست جمهور ي نيست،
بلکه بطور همزمان مردم در پاي صندوقهاي رأي ،نمايندگان خود را
براي مديريت شهري و شوراهاي شهر و روستا نيز انتخاب ميکنند.
انتخابات شوراها انتخاباتي محلي است که رقابتهاي انتخاباتي آن از
الزامات خاص خود برخوردار است .همچنين از ساز و کار متفاوتي از
ديگر انتخابات کشور نيز برخوردار است .نظارت بر اين انتخابات
متفاوت از ديگر انتخابها ،بر عهده شوراي نگهبان گذاشته نشده و در
طول سالهاي اخير کميتهاي متشکل از نمايندگان مجلس ،نظارت بر اين
انتخابات و تأييد صالحيت نامزدها را بر عهده داشته است .مکانيسم
اجرايي اين انتخابات البته همواره با نقدهاي جدي روبهرو بوده و
کارشناسان مختلفي در اين باره اظهار نظر کردهاند .کافي است به بخشي
از خروجيهايي که اين مکانيسم در طول بيش از دو دهه اخير داشته
باشيم تا مشخص شود که فرآيند انتخابات شوراها نيازمند اصالحي جدي
است.
 .11وجود ضعفهايي در قانون انتخابات ،مجلس شوراي اسالمي
را بر آن داشته تا با تغيير و تصويب قوانيني جديد ،انتخابات رياست
جمهوري و شوراها را برگزار کند .هرچند ممکن است اين تغييرات به
انتخابات  1400نرسد.
 . 12درکنار دو انتخابات کليدي ،در برخي از حوزه هاي انتخاباتي
شاهد برگزاري انتخابات ميان دورهاي مجلس شوراي اسالمي و مجلس
خبرگان رهبري نيز خواهيم بودکه حاصل آن وجود چهار صندوق رأ ي
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براي اولين بار در برخي شعبهها خواهد بود.
 .13براي اولين بار است که دغدغه کاهش مشارکت در انتخابات
احساس ميشود .پيش از اين همواره انتخابات رياست جمهوري يکي از
پرشورتري ن انتخابات کشور بود .ضمن آنکه ترکيب آن با انتخابات
شوراها بر ميزان مشارکت آن نيز افزوده بود .اما اين روزها به دليل
وجود مشکالت فراوان اقتصاد ي و ضعف کارآمد ي دولت مستقر ،از
انگيزه بخشي از تودهها براي شرکت در انتخابات کاسته شده است.
مردمي که در سال  1396با انگيزههاي باال و اميد به وعدههاي داده شده
رئيسجمهور ،بيش از  25ميليون رأي به او دادند ،خيلي زود دلسرد شده
و اوضاع را نابسامان ديدند و خود به صف منتقدان دولت در آمدند! آثار
اين کم انگيزگي را ميتوان در انتخابات اسفندماه  1398مشاهده کرد که
براي اولين بار ميزان مشارکت مردم در انتخابات به زير  45درصد
رسيد .شرايط کرونايي کشور نيز مزيد بر علت شده و شرايط را برا ي
تحقق مشارکت حداکثري دشوار کرده است.

گفتار سوم :انتخابات تراز نظام اسالمي
نظام اسالمي به تمامي انتخاباتها به عنوان فرصتي براي تقويت
ارکان نظام مردمساالر دين ي نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات به
شايستهترين حالت برگزار گردد .به واقع با برگزاري انتخابات مطلوب
نظام اسالمي است که حيات مردمساالري ديني قوت ميگيرد.
انتخابات شايسته البته داراي مولفهها و شاخصههايي است که رهبر
فرزانه انقالب اسالمي در طول سالهاي متمادي تالش کردهاند تا ابعاد آن
را شرح دهند و در هر انتخاباتي به تحقق آن شاخصها تأکيد ورزيدهاند.
توجه به اين شاخصها ميتواند جهت فعاليت دغدغهمندان نظام اسالمي را
در انتخابات آتي نيز معين سازد .به واقع همه تالشها و برنامهها بايد در
جهت تحقق چنين انتخاباتي صورت گيرد .مهمترين شاخصها ي انتخابات
مطلوب و تراز انقالب اسالمي به اين شرح است:
 -1مشارکت حداکثري در انتخابات
شايد مهم ترين مالحظه مورد توجه رهبر معظم انقالب اسالمي در
انتخاباتها ،مسئله «مشارکت حداکثري» و حضور گسترده ملت در پاي
صندوقهاي رأ ي باشد .معظم له از اين اصل به عنوان يک راهبرد
اساسي چنين ياد ميکنند« :آنچه كه بايد به عنوان راهبرد اساسي مورد
نظر همه باشد ،عبارت است از حضور حد اكثري مردم .بايد شركت
للا جزو حماسههاي
مردم در انتخابات رياست جمهوري آينده كه انشاء ّ
ملي خواهد شد ،شركتي باشد كه دشمن را از دستاندازي به ايران اسالمي
و ملت سرافراز ايران مأيوس كند)1383/8/24( ».
مشارکت گسترده ملت در انتخابات آنقدر بااهميت است که معظمله
در اجتماع بزرگ مردم جيرفت ،با صراحت اعالم ميدارند« :من بارها
گفتهام كه اصل حضور مردم در انتخابات ،حتّي از انتخاب اصلح هم
مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار اهميت دارد».
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()1384/2/17
اين تأکيد برخاسته از عمق باوري است که معظمله به جايگاه مردم
در نظام اسالمي داشته ،به نحوي که از تعبير «نظام مردمساالري
ديني»ش براي حکومت اسالمي ياد ميکنند .در نگاه ايشان چنين حضور
گسترده اي رمز بقا و تداوم انقالب اسالمي است چرا که جمهوري اسالمي
متکي بر رأ ي و اعتماد به ملت شکل گرفته است .معظمله در آستانه
انتخابات رياست جمهوري نهم در صحن جامع رضوي به اين حقيقت
چنين اشاره ميکنند« :يكي اينكه حضور آگاهانه در انتخابات رياست
جمهوري و انتخاب هوشمندانه از سوي آحاد مردم ،يك مشاركت در
سرنوشت كشور است .كشور ما متكي به آراء مردم است .علت اينكه
دشمنان ملت و طمعورزان به اين آب و خاك نتوانستهاند در طول بيست و
شش سال گذشته گزندي وارد كنند ،حضور و اراده و مشاركت مردم در
صحنههاي مختلف بوده است .راهپيماييهاي شما در بيست و دوم بهمن يا
در روز قدس و شركت شما در انتخاباتهاي گوناگون سالهاي گذشته،
اين كشور را بيمه كرده است .مشاركت در سرنوشت كشور عالوه بر
اينكه در اداره و تعيين مديريت كشور نقش دارد ،در خنثي كردن دشمني
دشمنان هم بزرگترين نقش را ايفا ميكند)1384/1/1( ».
معظم له در ديدار با استادان و دانشجويان در دانشگاه علم و
صنعت ،در جمله معترضهاي مي فرمايند« :اعتماد به مردم ،عقيده واقعي
به مشاركت مردم .بعضيها اسم مردم را ميآورند؛ اما حقيقتا ً اعتقادي به
مشاركت مردم ندارند .بعضي اسم مردم را ميآورند؛ اما به مردم اعتماد
ندارند .بناي جمهوري اسالمي بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت
مردم است .بناي جمهوري اسالمي بر اعتماد به مردم و اعتقاد به
مشاركت مردم است)1387 /9/24( ».
رهبر معظم انقالب در قبل از انتخابات دهم رياست جمهوري با
صراحت از تالش مستمر و تمام عيار دشمنان انقالب اسالمي براي
ممانعت از برگزاري انتخابات و سرد و بيروح کردن آن سخن به ميان
آورده و در سفر به کردستان ميفرمايند« :در درجه اول ،هدفشان
تعطيل شدن انتخابات است كه انتخابات نباشد .در يك دورهاي سعي كردند
انتخابات مجلس شوراي اسالمي را به انواع و اقسام حيلهها متوقف كنند.
خداي متعال نخواست و اراده مردان مؤمن نگذاشت؛ نتوانستند .از اين
مأيوسند كه انتخابات را به كلي تعطيل كنند .در درجه بعد ،هدفشان اين
است كه انتخابات سبك و سرد برگزار بشود .ميخواهند ملت ايران
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حضور فعالي در انتخابات نداشته باشد)1388/2/22( ».
معظم له اصل مشارکت حداکثري مردم در انتخابات را راهبردي
براي خنثي سازي سناريوي دشمن ميداند و به عنوان نمونه در خطبههاي
نماز جمعه تهران با صراحت در ضرورت مقابله با سناريوي دشمن
ميفرمايند « :چرا دشمن اين قدر هزينه و اصرار ميكند كه انتخابات
رياست جمهوري را خلوت كند؟ آيا از اين تالش مذبوحانه دشمن ،نبايد
فهميد كه حضور در سر صندوقهاي رأي و انتخابات ،مشت محكمي به
دهان آن هاست؟ آيا از اين ترفند محكوم به شكست ،نبايد فهميد كه دشمن از
حضور مردم در ص حنه ناراضي است؟ اين خود ،راه بسيار روشن و
تعيينكنندهاي است)1372/3/14( ».
ايشان از دانشجويان بسيجي چنين مطالبه دارند که« :تالش شما بايد
اين باشد كه مشاركت را به معناي حقيقي كلمه حداكثري
كنيد )1384/3/5(».و در مقام يک مرجع عاليقدر اعالم ميدارند که
«هر كسي به استحكام اين نظام عالقهمند است ،هر كه به اسالم عالقهمند
است ،هر كه به ملت ايران عالقهمند است ،براي او عقالً و شرعا ً واجب
است كه در اين انتخابات شركت كند)1388/3/14(».
 -2آرامش در انتخابات
حفظ آرامش انتخابات يکي از دغدغههايي مهم رهبري در تمامي
انتخابا ت بوده است که همواره با رهنمودهاي خود نسبت به حفظ آن تأکيد
داشتهاند .از منظر ايشان انتخابات همواره بايد مظهر وحدت و انسجام ملي
باشد و الزمه و نشانه آن وجود آرامش درانتخابات است .تشنج ،درگيري
و ناامن سازي فضاي انتخاباتي ،اقداماتي است که از تبديل فرصت
انتخا باتي به تهديدي براي انسجام و امنيت ملي کشور حکايت دارد .اقدامي
که معموال با تحرکات و سناريوهاي طرحريزي شده در بيرون از مرزها
و حمايت ايادي داخلي دشمن و غفلت و سوء تدبير جناحهاي سياسي
داخلي و گاه هواداران نامزدها بهوجود ميآيد .در آستانه انتخابات مجلس
ششم از وجود دستهايي براي ايجاد اختالف و تشنج در انتخابات چنين
سخن ميگويند« :احتماالً دستهايي در كار است كه در آستانه انتخابات،
محيط كشور را محيط متشنّج كند؛ اگر نتواند تشنّج عملي هم بهوجود
آورد ،محيط تشنّج فكري و ذهني و بحرانسازي مصنوعي كند .اين
دستها ،دستهاي خدومي نيستند؛ دستهاي خوديها نيستند؛ دستهاي
بحمدللا هست».
بيگانه و دستهاي خائنند .ملت ايران بايد هشيار باشد و
ّ
()1378/10/18
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و مدتي بعد تأکيد ميورزند« :انتخابات بايد در فضاي آرام و با
صفا انجام گيرد و دور از تشنّج و درگيري و فضاي نفرت باشد .بديهي
است كه در همه جا نامزدهاي گوناگوني با آراء و عقايد و ساليق مختلفي
شاءللا با شناسايي و با تدبّر انتخاب
هستند و مردم هم نگاه ميكنند و ان
ّ
ميكنند و رأي خواهند داد .اين كار بايد در فضاي آرام انجام گيرد».
()1378/11/26
 -3سالمت انتخابات
يکي از دغدغهها ي مهم رهبر معظم انقالب اسالمي مسئله سالمت
انتخابات است .در نگاه ايشان رأي ملت امانتي است که در اختيار
مسئوال ن امر قرار دارد و ايشان موظفند با تمام توان در حفظ و سالمت
آن بکوشند .سالمت انتخابات هم به مرحله پيش از انتخابات و هم حين
انتخابات و هم پس از انتخابات توجه دارد .به واقع تمام فرآيند انتخابات از
زمان آغاز فعاليت سياسي جنا ًحها تا اعالم و تائيد نتايج نهايي انتخابات
بايد موردتوجه قرار گيرد.
در نگاه معظم له مسئول حفظ سالمت انتخابات نيز تنها ستاد
انتخابات کشور و شوراي نگهبان نيستند ،بلکه همه جناحهاي سياسي،
نامزدهاي انتخاباتي ،رسانهها ،هواداران و تودههاي رأ ي دهنده در اين
ميان نقش خواهند داشت .به عنوان نمونه در سال  1385رهبر معظم
انقالب در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي با
صراحت از اهميت سالمت انتخابات سخن به ميان آورده و ميفرمايند:
ً
«اوال سالمت اين انتخاباتها مهم است ،كه خوشبختانه مسئوالن كشور به
اين توجه دارند ،ما هم هميشه تأكيد كردهايم و حاال هم هست .بايد از آراي
مردم به طور كامل صيانت بشود .در همين اندازه از لحاظ اهميت ،حفظ
سالمت فضاي انتخابات ،قبل از شروع انتخابات است -مثل همين حاال كه
بهتدريج نامنويسيها شروع شده و مقدمات انتخابات فراهم شده است و تا
زمان انتخابات ،زمان زيادي نمانده -كه بايستي سالمت فضا را حفظ كنيد.
بعضي فضاي انتخابات را خراب ميكنند؛ تخريب كردن ،اهانت كردن و
ُخرد كردن شخصيتهاي گوناگون ،همه برخالف اقتضاي سالمت
انتخابات است .هم مطبوعات ،هم راديو و تلويزيون ،هم كساني كه به
ابزارهاي گوناگون ارتباط جمعي ديگري مجهز هستند -رايانهها و
شيوههاي رايانهاي -هم كساني كه يك منبري براي سخن گفتن دارند؛ مثل
خطباي جمعه و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي؛ همه توجه داشته باشند
كه «تخريب ،فضاي انتخابات را خراب ميكند» .شما از آن كسي كه به
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او عالقهمنديد ،دفاع كنيد؛ هيچ مانعي ندارد؛ اما به آن كسي كه رقيب
اوست ،مطلقا حمله نكنيد؛ تخريب نكنيد .اين تخريب و اين حرف زدنها و
اهانت كردنها ،نه حجيت دارد براي مستمعان ،و نه جايز است؛ به خاطر
اينكه فضا را خراب ميكند .بنابراين مسئلهي حفظ سالمت خود انتخابات و
حفظ سالمت فضاي انتخابات ،خيلي مهم است)1385 /7 /18(».
متأسفانه در طول سالهاي اخير سالمت انتخابات از سوي بخشي
از جريانها ي سياسي کشور که نتوانستهاند پيروز انتخابات باشند ،مورد
ترديد قرار گرفته است .اين خط از انتخابات سال  1384آغاز شد و در
سال  1388با کليدخوردن سناريو کودتاي مخملين از سوي ستاد انتخابات
موسوي و کروبي به اوج خود رسيد .اين در حالي است که اين مدعيان که
انتخابات را به آشوب کشاندند و هيچ گاه حاضر نشدند م سير قانوني را
براي اثبات ادعاي «تقلب در انتخابات» در پيش گيرند .اين روند حکايت
از آن داشت که اين ادعا دروغي بيش نبوده و تنها با هدف فريب هواداران
و کشاندن آنها به کف خيابان طراحي شده بود.
 -4قانونگرايي در انتخابات
يکي از ارکان برگزاري انتخابات تراز انقالب اسالمي،
قانونگرايي و پايبندي به ضوابط قانوني است .اين قانونگرايي نيز از
اصولي است که همه فعاالن صحنه انتخابات از مجريان و ناظران و
نامزدها تا هواداران و انتخاب کنندگان بايد بدان پايبند باشند .اين مسئله
بارها به زبان مختلف توسط رهبر معظم انقالب اسالمي در آستانه
انتخابات گوشزد شده است .به عنوان نمونه ايشان در آستانه انتخابات
مجلس هشتم ميفرمايند« :من به مجريان انتخابات توصيه كردهام ،االن هم
توصيه ميكنم :بايد به شدت قانون را رعايت كنند .حد و مرز ،قانون
است .همه بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم الزامات قانوني بشوند.
قانون حد فاصل حق و باطل است در حركت و مشي ملت و مسئولين.
قانون را نبايد دور زد .اين بايد رعايت بشود)1386/11/19(».
معظمله اعضاي شوراي نگهبان را از هرگونه تأثيرپذيري از
ساليق و مذاقها برحذر داشته و خطاب به ايشان ميفرمايند« :همانطور
كه هميشه گفتهايم ،در امر نظارت بايد قانون و موازين مالك و معيار باشد
و نه مذاقها و ساليق شخصي .مطلقا ً دنبال مذاق شخصي نرويد و اينطور
نباشد كه يك وقت انسان خودش تشخيص دهد كه اگر اين فرد در مجلس
نباشد ،براي مجلس خسارتي است؛ اگر اين شخص باشد ،براي مجلس
مقررات ،اين مذاق اعمال شود.
فايدهاي دارد؛ آنگاه برخالف موازين و ّ
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بايد كاري كنيد كه بتوانيد پيش خداي متعال و بندگان او جوابگو باشيد .اگر
از شما سؤال شد كه به چه مناسبت اين شخص را رد كرديد ،شما بگوييد:
مقررات چنين گفت،
مقررات عمل كنمّ .
پروردگارا! من ملزم بودم طبق ّ
مقررات چنين گفت ،من اين شخص را
من هم اين شخص را رد كردم؛ يا ّ
تأييد كردم؛ اما اينكه من اينگونه تشخيص دادم ،من اينگونه فهميدم ،من
اين آدم را مضر دانستم ،من اين آدم را مفيد دانستم؛ اينها قابل قبول نيست.
اينها را نه خداي متعال قبول خواهد كرد ،نه بندگان خدا .بايد طبق موازين
مقررات
مقررات عمل كنيد .هيچگونه مالحظهاي نبايد مانع از اعمال ّ
و ّ
شود)1374/11/14(».
 -5رقابتي بودن انتخابات
يکي از شاخصهاي انتخابات شايسته نظام اسالمي رقابتي بودن
انتخابات است .رقابتي بودن بدين معنا که با تکثر و تعدد نامزدهايي
انتخاباتي حق انتخابات و گزينش براي رأ يدهندگان وجود داشته باشد .اين
مسئله خود يکي از عوامل مؤثر در جدي شدن انتخابات و پرشور شدن آن
خواهد بود که موجب افزايش اشتياق شرکت کنندگان در انتخابات خواهد
شد.
توجه رهبر معظم انقالب اسالمي به مسئله اهميت رقابتي بودن را
ميتوان در اين بخش از پيام معظمله که بعد از انتخابات رياست جمهوري
هفتم صادر فرمودهاند ،به خوبي مشاهده کرد ...« :از ساير نامزدهاي
محترم رياست جمهوري كه با آمادگي و حضور خود در ميدان اين
آزمايش الهي ،بزرگترين كمك را به ايجاد رقابت انتخاباتي و انگيزه
بخشيدن به مردم كردند ،صميمانه تشكر ميكنم .بيشك بدون حضور افكار
و سليقهها و منشهاي متنوع در صحنه نامزدي رياست جمهوري ،اين
موج عظيم حضور ملي پديدار نميگشت و اين افتخار براي ملت ايران به
ثبت نميرسيد)1376/3/3( ».
مبتني بر اظهارات فوق به خوبي آشکار ميشود که معظم له يکي
از شروط باشکوه برگزار شدن انتخاب ات را وجود تکثر و رقابتي بودن
انتخابات مي دانند و با همين باور است که ايشان درخواست دارند« :آن
كساني كه نظام ،اسالم ،قانون اساسي و امام را قبول دارند ،بايد به ميدان
رقابت بيايند؛ منتها رقابت سالم و نه رقابت لجوجانه و
عنادآميز)1382/10/18(».
البته هدف از اين رقابت است که ميتواند مثبت و منفي بودن آن را
مشخص کند ،چرا که مبتني بر تأکيدات معظم له «در اسالم براي قبضه
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كردن قدرت ،رقابتي وجود ندارد .اين را از آن جهت ميگويم كه عدهاي
تنها براي كسب قدرت سياسي تالش ميكنند و به رقابت مشغولند .بنابراين
رقابت صحيح ،مشروع و مقبول ،رقابت در خدمترساني به مردم
است)1382/1/1(».
نبايد فراموش کرد که يکي از خطوط اصلي دشمنان انقالب اسالمي
القا ي صور ي بودن انتخابات در ايران است که با هدف فشار به شورا ي
نگهبان و کاهش مشارکت سياسي دنبال ميشود .اين در حالي است که
همواره انتخابات در جمهوري اسالمي با حضور گرايشهاي مختلف
برگزار شده است.
 -6فراگير بودن انتخابات
يکي ديگر از مؤلفه هاي موثر در رسيدن به انتخابات تراز
جمهوري اسالمي ،فراهم آوردن بستري براي حضور همه استعدادها و
گرايشهايي است که به قانون اساسي و آرمانهاي ملت اعتقاد داشته و
برا ي اداره کشور برنامه دارند .به واقع انتخابات شايسته و حقيقي به
صرف تعدد نامزدها حاصل نخواهد شد ،بلکه الزمه اين تعدد ،تکثر و
تنوع افراد و سليقهها و گرايشها خواهد بود که امکان انتخابهاي مختلف
را براي مردم فراهم خواهد آورد.
دغدغه بهکارگيري همه نيروها در مديريت کشور و فراهم آوردن
حضور آنها در رقابت انتخاباتي و به نوعي برگزاري انتخاباتي فراگير با
حضور همه گرايشهاي سياسي به رسميت شناخته شده در قانون را
مي توان در اين توصيه حکيم فرزانه انقالب اسالمي به اعضاي هيئت
مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسالمي
مشاهده کرد که معظم له فرمودند« :هرچه افراد از جهات و جناحهاي
مختلف بيشتر در انتخابات شركت كنند ،اين براي نظام بهتر است؛ براي
شوراي نگهبان هم بهتر است .ما بايد كاري كنيم كه اين امكان و وسيله
براي ورود اشخاص بيشتر فراهم بشود .نبايد طوري باشد كه يك جريان،
ولو در يك شهر خاص ،احساس بكند كه در اين انتخابات وارد نيست؛ بايد
طوري باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه ميتوانند آن فرد مورد
نظر خودشان را واقعا ً آزادانه انتخاب بكنند؛ يعني شوراي نگهبان و
حركتي كه در اين مقطع انجام ميدهد ،بايد مظهر و آينه اعتماد عمومي
باشد )1370/12/4( ».و بر همين اساس بود که ايشان در انتخابات
رياست جمهوري نهم بعد از اينکه شوراي نگهبان آقايان مصطفي معين و
محسن مهرعليزاده را رد صالحيت کرد ،با نگارش نامهاي به شوراي
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نگهبان دستور تجديد نظر در اين مسئله را صادر فرمودند.
البته اين تکثر و تنوع بايد داراي چارچوبي باشد که از منظر رهبر
معظم انقالب اسالمي «اعتقاد به نظام اسالمي ،اسالم ،قانون اساسي و
حضرت امام(ره)» شروط الزم براي آن است .به واقع اين دايره فراگيري
تنها جريانها و گروههاي سياسي را در بر مي گيرد كه در نظر و عمل
پايبندي خود را به انقالب اسالمي و قانون اساسي و منافع ملي ثابت كرده
باشند كه در قانون اساسي وظيفه تشخيص آن بر عهده شوراي نگهبان
گذاشته شده است .جريانهاي سياسي كه مرزهاي خودي و غيرخودي را
در نورديده و براي ضربه زدن به نظام اسالمي اردوگاه واحدي را با
ضدانقالب (هرچند موقت) تشكيل دادها ند و كساني كه براي پيشبرد اهداف
خود از تحصن و خانه نشيني براي فشار بر نظام اسالمي بهره بردهاند،
بايد براي بازگشت به دايره فراخ نيروهاي خود در مقابل رفتار سياسي
خود به ملت و نظام اسالمي پاسخگو باشند.
 -7اخالقي بودن انتخابات
يکي ديگر از شاخصهاي مورد تأکيد رهبر معظم انقالب توجه به
سالمت رقابت هاي انتخاباتي است که تحقق آن در گرو رعايت اخالق در
ميدان رقابتهاست .توجه به مسائلي از قبيل پرهيز از دروغ ،تهمت و
افترا ،تخريب ،بزرگنمايي مشکالت ،اسراف ،هزينهکردهاي غيرشرعي،
دادن وعدههاي غيرواقعي ،خريد رأي و  ...نمونهاي از دغدغههايي است
که توجه به آن ميتواند متضمن سالمت انتخابات باشد .اين اصول در
سطوح مختلف رقابت انتخاباتي همچون تبليغات ،مناظرات و گفتوگوها و
مصاحبهها با رسانههاي مختلف ،يادداشتها و تحليلهاي مطبوعات
وابسته به جريانهاي سياسي و هم چنين رقابت نزد طرفداران و هواداران
بايد مورد توجه قرار گيرد.
رهبر معظم انقالب قبل از برگزاري انتخابات مجلس هشتم مي
فرمايند« :در همين انتخابات اگر بد عمل بكنيم ،به هم بد بگوييم ،با هم
كينه ورزي كنيم ،به يكديگر تهمت بزنيم ،برخالف قوانين و مقررات رفتار
كنيم ،ميتواند وسيله سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود ماست؛
امتحان الهي است)1386/7/21( ».
رهبري همه فعاالن انتخابات را از تخريب رقبا منع کرده و تأکيد
دارند« :نامزدهاي انتخاباتي به يکديگر اهانت نکنند؛ خب ،جنابعالي نامزد
هستيد ،معتقديد که آدم صالحي هستيد ،آدم برجستهاي هستيد؛ بسيار خوب،
از خودتان هرچه ميخواهيد تعريف کنيد بکنيد ا ّما به رقيبتان اهانت

بيست گفتار در باب انتخابات 25 / 1400

نکنيد ،به رقيبتان تهمت نزنيد ،از رقيبتان غيبت هم نکنيد؛ تهمت و
افترا يعني نسبتي بدهيد که واقعيت ندارد[ ،ا ّما] غيبت يعني نسبتي بدهيد که
واقعيت دارد؛ غيبت هم نبايد بکنيد)1394/10/30( ».
معظم له در انتخابات دهم رياست جمهوري با تأکيدات بيشتري بر
مسئله رعايت اخالق و قانون از سوي نامزدهاي انتخاباتي تأکيد کردند و
فرمودند « :نامزدهاي محترم توجه داشته باشند :اذهان عمومي را تخريب
نكنند .اين همه نسبت خالف دادن به اين و آن ،تخريب كننده اذهان مردم
است؛ واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم هست )1388/2/22( ».همچنين
خطاب به هواداران نامزدها ميفرمايند« :هر كدام از نامزدهاي محترم هم
طرفداراني دارند .بعضيها از اين طرفداران متعصب هم هستند ،خيلي
عالقهمند سرسختند به آن نامزد خودشان .خيلي خوب ،باشند ،حرفي
نيست؛ اما مواظب باشيد ،مراقب باشيد كه اين عالقهمنديها به اصطكاك
نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد)1388/3/14(».
 -8اصلحگزيني در انتخابات
يکي از شاخصهاي انتخابات تراز انقالب اسالمي آن است که
فرآيند انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر مسند
قدرت تکيه زنند .اين مسئله رمز تعالي و ارتقاي نظام اسالمي است که در
آموزههاي ديني نيز فراوان بر آن تأکيد شده است .رهبر معظم انقالب در
تمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب اصلح تأکيد داشتهاند .ايشان با
صراحت اعالم ميدارند كه «مردم بايد به فكر شناخت اصلح باشند؛ چون
امر كوچكي نيست)1380/2/11(».
رهبر معظم انقالب معتقدند« :آنچه كه براي مردم در اين انتخابات
و همه گزينشهاي ملي و انتخاباتها مهم است ،اين است كه سطح
كارآمدي نظام روز به روز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس مسئله است .اگر
مردم دنبال رئيسجمهور يا دنبال نماينده مجلس ميگردند يا دنبال ديگر
كساني هستند كه مي خواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند ،در پي آن هستند
كه انسانهاي كارآمدي را بر اريكه مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح
كارآمدي نظام را افزايش بدهند و مشكالت مادي و معنوي مردم را حل
كنند؛ اين خواست مردم است .حاال گروهها و احزاب و عناصر سياسي هم
هركدام نقطهنظرهايي دارند؛ آن نقطهنظرات براي خودشان است/24(».
 )1383 /8لذاست كه توجه و تأكيد بر انتخاب اصلح معنا مييابد.
البته اين امر در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي به مردم واگذار
شده است نه به مسئوالن و نخبگان! معظمله به اين وظيفه خطير مردم در

 / 26انتخابات تراز نظام اسالمي

نظام مردمساالري ديني چنين چنين اشاره دارند« :البته هركس صالحيتش
در مراكز قانوني تأييد شود ،صالح است؛ اما بايد در بين صالحها گشت و
صالحتر را پيدا و او را انتخاب كرد .اين ،هنر شما مردم است».
()1384/2/17

گفتار چهارم :راهکارهاي تحقق مشارکت حداکثري
همانطور كه اشاره شد مهمترين مسئله در تمامي انتخابات براي
نظام اسالمي تالش براي حضور گسترده و حداكثري تودههاي ملت در
پاي صندوقهاي رأي است كه همه توان و ظرفيتهاي نظام اسالمي براي
تحقق آن بايد به كار گرف ته شود .در اين زمينه همه دستگاهها ،نهادها،
مسئوالن و شخصيتها و ابزارهاي مؤثر بايد با همه توان وارد ميدان
شوند.اين موضوع در انتخابات سال  1400بيش از پيش احساس ميشود.
پيش از اين نگراني نسبت به کاهش مشارکت تا اين اندازه احساس نميشد.
اما قبل از برنامهريزي براي اين امر بايد مشخص شود كه موانع و عوامل
مؤ ثر در كاهش و افزايش مشاركت سياسي چيست؟ به واقع مشارکت
سياسي مفهومي تشکيکي است که در هر اجتماعي ميتواند دچار افزايش
و کاهش شود .در اين ميان عواملي هستند که موجب ترغيب ملت به سوي
مشارکت سياسي شده و برعکس عواملي از انگيزههاي ملت براي حضور
در عرصههاي مشارکت ميکاهند.
الف .طيف بندي غايبان در انتخابات و دالئل آنان
به نظر ميرسد «تالش براي تأثيرگذاري بر سرنوشت سياسي –
اجتماعي» براي انسان امروز طبيعي به نظر ميرسد .اما با وجود به
ظاهر طبيعي بودن اين مسئله ،باز هم در جامعه شاهد آن هستيم كه بخش
قابل توجهي از صاحبان حق مشاركت ،ترجيح ميدهند تا از اين حقوق
خود بهره نجسته و در حداقليترين سطح مشاركت كه حضور در پاي
صندوقهاي رأي است ،شركت نکنند .براي شناخت اين موانع بد نيست تا
براي اين پرسش که «چرا يک شهروند در روز انتخابات به پاي صندوق
راي حاضر نميشود؟» پاسخي درخور بيابيم.
 -1اولين سطح از علل عدم حضور افراد در پاي جامعه؛ نداشتن
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آگاهي الزم نسبت به اهميت انتخابات است .هرچند امروز آموزشهاي
عمومي و اطالع رساني رسانه هاي فراگير ،آگاهي و دانش را در تمامي
وسعت جامعه منتشر ساخته است ،وليكن همچنان هستند افرادي كه در
مواجهه با چرايي حضور نيافتن در پاي صندوق رأ ي ،به ندانستن اهميت
اين امر اشاره ميكنند.
 -2سطح دوم افرادي هستند كه هرچند از اهميت حضور در
انتخابات آگاهند ،ولي رأ ي و حضور خود را مؤثر نميدانند .كساني كه
بين آمدن و نيامدنشان فرقي نميبينند و رأي خود را صاحب تأثير
نميدانند.
 -3بخش ديگري از كساني كه در انتخابات شركت نميكنند ،كساني
هستند كه آنقدر در مسائ ل ديگر زندگي غرق هستند كه مشاركت سياسي و
شركت در انتخابات براي آنها ديگر مسئله نخواهد بود .به عنوان نمونه از
فردي كه هنوز نتوانسته نيازهاي اوليه خود را رفع كرده و غرق در
محروميت و تالش براي رفع آن است ،كمتر ميتوان انتظار داشت كه به
نيازها و حقوق ثانويه خود همچون مشاركت سياسي بينديشد.
 -4علت بخشي از عدم مشاركتها (هرچند محدود) را ميتوان
«موانع فيزيكي» دانست كه آن را نيز در محاسبات ميزان مشاركتها بايد
توجه كرد .به همراه نداشتن شناسنامه و كارت هويت به داليل مختلف
(مثال براي افرادي كه در سربازخانهها حضور دارند) ،مسافرتها،
ناتوانيهاي جسمي از جمله كهولت سن و بيماريها ،و  ...نيز هرچند
موارد محدودي هستند ،اما از عواملي به شمار ميآيند كه نتيجهاي جز
كاستن از مشاركت نخواهند داشت.
در انتخابات آتي شيوع بيماري کرونا و نگراني از سالمت
رأيدهندگان به عاملي جدي براي خاضر نشدن در پاي صندوق رأ ي
تبديل شده است.
 -5بخش ديگري از افراد به دليل آنكه فضاي انتخابات را فضاي
رقابتي نميبينند ،لذا براي خود حق گزينشي نيافته و از حضور در پاي
صندوقهاي رأي صرف نظر ميكنند .مبتني بر نگاه اين بخش معناي
حقيقي انتخابات ،برگزيدن از ميان گزينههاي مختلف است و در صورت
وجود تنوع و تكثر است كه رقابت معنا مي يابد .اين بخش از افراد چون
فضاي انتخابات را رقابتي ندانسته ،حاضر به شركت در انتخابات نيستند.
 -6دسته ديگري از افراد ،اعتماد نداشتن به ساختار انتخابات و
سالمت برگزاري آن را بهانهاي براي حضور نيافتن خود ميدانند .اين
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افراد معتقدند كه در انتخابات امكان تقلب وجود داشته و از درون صندوق
كساني بيرون ميآيند كه نظام خواستار انتخابي آنان است .لذا حضور در
انتخابات بيهوده بود و به واقع فرآيند مذكور «انتصاب» بوده و انتخابي
صورت نميگيرد!
 -7دسته ديگر غايبان در انتخابات ،كساني هستند كه مدعياند،
هركس انتخابات شود نخواهد توانست كاري از پيش برده و بر مشكالت و
موانع موجو د فائق آيد .اين نگاه بدبينانه از وجود قدرت برتر پشت پردهاي
سخن ميراند كه با تفوق و هژمون خود مانع فعاليت اصالح مسئوالن
پايين دستي است ،لذا حضور در انتخابات بيهوده بوده و منجر به تغيير و
تحول اساسي در كشور نخواهد شد.
 -8ناكارآمدي مسئوالن ،و معضالت اقتصادي  -اجتماعي ،عامل
مؤ ثري در عدم حضور بخشي از مردم در پاي صندوقهاي رأ ي است.
اين افراد كه بيشتر از طبقات آسيب پذير اجتماعند ،تالش دارند اعتراض
خود به عملكردها و ناكارآمديها را در قالب عدم حضور در پاي صندوق
رأ ي نشان دهند .رفتار اين قشر به معناي مخالفت با نظام سياسي نيست،
بلكه صرف وجود مشكالت و فضاهاي اقتصادي است كه خود را در قالب
پرخاشگريهايي چون عدم حضور در پاي صندوقهاي راي نشان
ميدهد.
 -9برخي ديگر عدم حضور در انتخابات را از جنس «تحريم
انتخابات» دانسته و به دليل مخالفت و معاندت با نظام سياسي ،و به جهت
كاستن از مشروعيت آن ،به طور آگاهانه از حضور در پاي صندوقهاي
رأي امتناع ميكنند .اين افراد تحريم را نوع ابزار مبارزاتي عليه رژيم
دانسته و پيام آن را اعتراض به نظام موجود و نامشرع جلوه دادن آن
ميدانند.
ب .راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي
براي ساماندهي به  9دسته مختلف طيف غايبان ،سه دسته علل را
براي حضور نيافتن ايشان در پاي صندوقهاي رأي ميتوان در نظر
گرفت ،که توجه به آنها ميتواند رمز عبور از موانع مشارکت حداکثري
باشد .اين عوامل را ميتوان به ترتيب چنين برشمرد -1 :ناآگاهي- 2 ،
بياعتمادي -3 ،نارضايتي كه براي مقابله با آن سياست آگاهسازي،
اعتمادسازي و ايجاد رضايتمندي پيشنهاد مي شود:
 )1آگاه سازي
اولين مانعي که موجب ميشود تا فرد با بيحوصلگي و تنبلي از
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حضور در پاي صندوق رأ ي طفره رود ،ناآگاهي است .همانطور كه گفته
شد بخشي از افراد جامعه آنقدر از جايگاه اجتماعي خود بياطالعند که
نميدانند تأ مين بخش قابل توجهي از حقوق خود با مشارکت در امور
سياسي از جمله انتخابات حاصل ميشود .گاه فرد اطالعاتي نيز از اين
جايگاه دارد ،ولي اين آگاهي تا بدان حد نيست که فرد را به اقدام وادار
نمايد .بيشتر اين افراد از اقشار كم سواد جامعه بوده كه در مسير
آموزش هاي جامعه پذيري سياسي در مدارس و مراكز آموزشي قرار
نگرفته اند و در اين زمينه نيازمند آگاهي بخشي و آموزش هستند.
راه مساعدت براي حضور چنين افرادي در پاي صندوق رأي
«آگاهسازي» است .شرح اهميت جايگاه مجلس شوراي اسالمي در نظام
تصميمگيري کشور ،شرح اهميت حضور و مشارکت حداکثري در پاي
صندوقهاي رأي ،شرح ميزان تأثيرگذاري رأ ي تک تک افراد در
انتخابات مجلس و اينکه گاه يک رأي ميتواند سرنوشت انتخاباتي را
دگرگون سازد ،شرح ابعاد شرعي ضرورت حضور در انتخابات ،شرح
وضعيت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهاني در آستانه انتخابات
مجلس و نقشي که مشارکت حداکثري ميتواند در شکست نقشههاي شوم
دشمن داشته باشد ،تبيين نقش مشارکت حداکثري در افزايش مشروعيت و
اقتدار جمهوري اسالمي ،بخشي از آگاهيهايي است که ميتواند در اين
زمينه سودمند باشد.
وظيفه اصلي آگاهسازي در اين زمينه بر عهده اصحاب رسانه است
که در رأ س آن صاحبان منبر و تريبون ،مطبوعات ،سايتهاي خبري و
رسانه ملي قرار دارند ،که انتظار ميرود با انجام وظيفه قانوني خود در
اين زمينه مثمر ثمر باشند .همچنين گروههاي مرجع و تأثيرگذار بر اقشار
مختلف جامعه در اين زمينه نقش كليدي و مهمي برعهده دارند.
 )2اعتمادسازي
دسته ديگري از افراد جامعه كساني هستند كه نسبت به اهميت
مشاركت سياسي و حضور در انتخابات آگاهند ،اما به دليل «بياعتمادي»
حاضر نيستند در رأي گيري شركت كنند .منشأ اين بياعتمادي را ميتوان
در تجربيات تلخ فردي ،برخي حوادث در انتخابات گذشته و القائات و
شبههافكني هاي دشمنان نظام اسالمي دانست كه ذهن افراد را تحت تأثير
قرار داده و اراده آنان براي حضور در انتخابات را سست ميكنند.
تالشهاي رسانههاي دشمنان انقالب اسالمي در قالب طرح ادعاي
تقلب ،رقابتي نبودن ،نمايشي بودن ،فرمايشي بودن ،مهندسي شده بودن آرا
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و  ...از جمله ترفندهايي است كه اذهان عمومي را نشانه رفته است .اوج
اين سناريوي تبليغاتي را ميتوان در قالب كودتاي مخملين سال 1388
مشاهده کرد كه چطور «ادعاي تقلب» به «رمز آشوب» فتنهگران مبدل
شد.
رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنراني تاريخي خود در
نمازجمعه تهران در تحليل انتخابات و اقدامات دشمن در زمينه
اعتمادزدايي چنين اشاره داشتند« :اگر مردم در كشور به آينده اميدوار
نباشند ،در انتخابات شركت نمي كنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته
باشند ،در انتخابات شركت نميكنند؛ اگر احساس آزادي نكنند ،به انتخابات
روي خوش نشان نميدهند .اعتماد به نظام جمهوري اسالمي در اين
انتخابات آشكار شد .و من بعد عرض خواهم كرد كه دشمنان همين اعتماد
مردم را هدف گرفتهاند؛ دشمنان ملت ايران ميخواهند همين اعتماد را در
هم بشكنند .اين اعتماد بزرگترين سرمايه ي جمهوري اسالمي است،
مي خواهند اين را از جمهوري اسالمي بگيرند؛ ميخواهند ايجاد شك كنند،
ايجاد ترديد كنند درباره ي اين انتخابات و اين اعتمادي را كه مردم كردند،
تا اين اعتماد را متزلزل كنند .دشمنان ملت ايران ميدانند كه وقتي اعتماد
وجود نداشت ،مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشاركت و حضور در
صحنه ضعيف شد ،مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را
ميخواهند؛ هدف دشمن اين است .ميخواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت
را بگيرند ،تا مشروعيت را از جمهوري اسالمي بگيرند .اين ،ضررش
بمراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است .اين ،آن چيزي
است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست .مردم بيايند در يك
چنين حركت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند ،بعد به مردم گفته
بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود.
دشمن اين را ميخواهد .اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛
از دو سه ماه پيش از اين .من اول فروردين در مشهد گفتم هي دارند دائما ً
به گوشها ميخوانند ،تكرار ميكنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود.
مي خواستند زمينه را آماده كنند .من آنوقت به دوستان خوبمان در داخل
كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفي را كه دشمن ميخواهد به ذهن مردم
رسوخ بدهد ،نگوييد .نظام جمهوري اسالمي مورد اعتماد مردم است .اين
اعتماد آسان به دست نيامده ،سي سال است كه نظام جمهوري اسالمي با
مسئوالنش ،با عملكردش ،با تالش هاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در
دل مردم عميق كند .دشمن ميخواهد اين اعتماد را بگيرد ،مردم را دچار
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تزلزل كند .اين هم يك نكته)1388/3/29(«.
بديهي است كه اغلب اقشارآسيبپذير اين دسته را جوانان،
دانشجويان و طبقات متوسطي تشكيل ميدهند كه بيشتر در معرض
شبههپراكني رسانههاي بيگانه و تأثيرپذيري از فضاي مجازي قرار دارند
و ميتوانند بر ديگر اقشار جامعه نيز تأثيرگذار باشند .لذا مواجهه با اين
معضل يكي از ضروريات نظام سياسي است تا مانع شيوع بيماري
بياعتمادي سياسي در جامعه شود.
راه مقابله با اين معضل« ،اعتمادسازي» است .اعتمادسازي هم از
طريق ارائه پاسخ هاي اقناعي و مستدل حاصل ميآيد كه اين امر بر عهده
رسانههاي عمومي و تريبونهاي مختلف است.
در اعتمادسازي گروههاي مرجع و تأثيرگذار و ذينفوذ در ميان
توده هاي ملت از جايگاه ويژه اي برخوردارند ،چرا كه در اغلب مواقع
فرد بياعتماد به نظام سياسي تنها از اين گروههاي مرجع حرفشنويي
دارد؛ لذا نقش م حوري در اعتمادسازي را در جايي كه رسانه ملي و
مطبوعات داخلي به دليل قرار داشتن در درون سيستم ،از اعتبارشان نزد
مخاطب كاسته شده است ،گروههاي مرجع بايد بر عهده بگيرند.
همچنين براي مقابله با رسانههاي شبههافكن بيگانه نيز بايد چارهاي
انديشيد و ضمن مقابله سختافزارانه با آنها ،ابعاد پشت پرده و اغراض
منفعتطلبانه آنها را براي مخاطبان واكاوي کرد .به تعبيري ديگر كليد
واژه ديگر مقابله با بياعتمادي و راه حل مهم اعتمادسازي را بايد در
«بصيرتافزايي» دانست .در فرآيند بصيرتافزايي است كه تالش دشمن
براي فريب افكار عمومي و در نتيجه بياعتمادسازي به شكست خواهد
انجاميد .به واقع ترفند بي اعتمادسازي دشمن مخاطبان خود را از ميان
بيبصرتها شكار ميكند!
توصيه همه جانبه رهبري بر افزايش بصيرت در سالهاي اخير را
نيز در همين راستا بايد تحليل کرد .معظم له با صراحت خطاب به ملت
فرمودند« :در زندگي پيچيده اجتماعي امروز ،بدون بصيرت نميشود
حركت كرد .جوان ها بايد فكر كنند ،بينديشند ،بصيرت خودشان را افزايش
بدهند .معلمان روحاني ،متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و
فرهنگ ،از دانشگاهي و حوزوي ،بايد به مسئلهي بصيرت اهميت بدهند؛
بصيرت در هدف ،بصيرت در وسيله ،بصيرت در شناخت دشمن،
بصيرت در شناخت موانع راه ،بصيرت در شناخت راههاي جلوگيري از
اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين بصيرتها الزم
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است)1388/7/15(».
در كنار موارد مذكور بايد به اين نكته نيز اشاره کرد كه براي
اعتمادسازي ،نهادهاي قانوني متولي برگزاري انتخابات نيز بايد ضمن
شفاف سازي و پاسخگويي به شبهات احتمالي مطروحه ،با حساسيت كامل
از هر اقدامي كه به ترويج شايعات كمك ميرساند ،پرهيز كنند .متوليان
امر بايد به گونهاي دقيق و قانوني عمل کنند كه جاي هرگونه ابهام و
ترديدي باقي نماند .اطالعرسان ي به موقع و صحيح ،قرار گرفتن در مقام
پاسخگويي و حاضر شدن در برابر تريبون خبرنگاران و رسانه هاي
عمومي ،ارائه پاسخ هاي اقناعي و در پذيرش خطا و اشتباهات در
صورت وجود ،يكي ديگر از ضرورتهاي اعتمادسازي خواهد بود.
 )3ايجاد رضايتمندي
بخش اصلي از ميان كساني كه در روز انتخابات به پاي
صندوقهاي رأ ي نميآيند ،آنهايي نيستند كه بياطالع بوده يا تحت تأثير
القائات بي اعتماد شده باشند .بلكه كساني هستند كه به دليل مشكالت متنوع
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي كه وجود بخشي از آن طبيعي و بخشي
ديگر به دليل سوء مديريتهاست ،حاضر نيستند كه به پاي صندوقهاي
رأ ي روند .فشارهاي اقتصادي ،بوروكراسي تنبل و اذيت كننده ادارات،
وجود بيكاري و معضالت اين چنيني آنان را در صف عدم رأي دهندگان
قرار داده است.
براي كسب رضايت اين افراد و رفع كدورهاي ايجاد شده ،بيش از
هر كس مسئوالن و دستگاههاي اجرايي وظيفه دارند كه با اصالح رفتار و
ارائه پاسخ و عذرخواهي از سوءمديريتها و تالش براي جبران كاستيها
براي كسب رضايت تالش کنند .ضمن آنكه معتمدان ملت و كارشناسان
متخصص نيز وظيفه دارند با توجيه اين بخش از جامعه ،اين مهم را براي
افراد جا بيندازند كه اتفاقا ً راه حل صحي ح حل معضالت موجود مشاركت
سياسي و تالش براي انتخاب كانديداي اصلح و كنار گذاشتن ناكارآمدان
است نه قهر با صندوقهاي رأي! به واقع اين حضور فعال در انتخابات و
گزينش بهترين ها و آنهايي كه برنامه و راهكاري براي حل معضالت
كشور دارند ،ميتواند راهگشاي مشكالت كشور باشد.
از سوي ديگر الزمه اين امر آن است كه نبايد از حضور ملت
بهره برداري سياسي شده و مشارك ت ايشان را به معناي رضايتمندي
رأي دهندگان از وضعيت اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي و
عملكرد مسئوالن اجرايي دانست ،بلكه بهترين تفسير آن است كه چنين
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اظهارنظر کنيم كه ملت آنچنان به رشد و ارتقاي سياسي رسيده است كه
حتي در صورت مشاهده برخي نارساييها و نارضايتيها نسبت به وضع
موجود ،به جاي انفعال به صحنه آمده و بر استفاده از حق مشاركت
سياسي خود تأكيد ميورزد .به واقع به جاي تفسيرهاي فرصتطلبانه و
بهرهبرداري سياسي از رأ ي ملت ،كه خود مانعي براي افزايش مشاركت
سياسي است ،بر ارتقا ي فرهنگ سياسي جامعه تأكيد ورزيده شود.
البته بايد توجه کرد كه هرچند طبق توضيح داده شده حضور ملت
در انتخابات الزاما به معناي رضايت ايشان از وضع موجود و عملكرد
دولت و مسئوالن اجرايي نيست ،اما ميتوان حضور ملت در انتخابات را
به معناي قبول و پذيرش نظام سياسي دانست؛ چرا كه نميتوان پذيرفت كه
فرد با وجود عدم قبول و اعتماد به نظام سياسي در پاي صندوق رأ ي
حاضر شده باشد .لذا به همين دليل است كه ميزان مشاركت سياسي ملت
در انتخابات را ميتوان كف اعتماد و مقبوليت نظام سياسي دانست .اين
حقيقت در اظهارات رهبر معظم انقالب اسالمي بارها مورد تأكيد قرار
گرفته است .براي نمونه معظم له در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست
جمهور ي فرمودند:
« يك پيام ديگر اين انتخابات و اين حضور عظيم مردمي ،وجود
اعتماد متقابل ميان نظام اسالمي و مردم است .اينكه در اين انتخابات،
عرصه براي گفتو گو كردن ،براي ورود افراد با گرايشهاي مختلف،
براي به صحنه آوردن و روي دايره ريختن نظرات گوناگون ،باز شد.
اين ،نشانه اعتماد به نفس نظام است و نشانه اين است كه نظام اسالمي به
مردم خود اعتماد دارد؛ به مردم اعتماد ميكند .متقابال مردم هم به نظام
اعتماد كردند ،آمدند آرا ي خودشان را در صندوقها ريختند .اگر اعتماد به
نظام نباشد ،اين توجه مردمي ،اين اقبال مردمي ،وجود نخواهد داشت .اين
كساني كه دم از بياعتمادي مردم ميزنند  -اگر اين سخن از روي غرض
نباشد ،از روي غفلت است  -كدام اعتماد از اين باالتر كه مردم ميآيند در
عرصه ي انتخابات وارد ميشوند ،به نظامشان ،به دولتشان اعتماد
ميكنند ،رأي خود را به آنها ميسپارند و منتظر ميمانند كه نتيجه اين
رأي گيري را از آنها بشنوند؟ اين اعتماد باالي مردم است .اين اعتماد به
توفيق الهي ،ب ه فضل الهي همچنان هست و ما انتظار داريم از مسئوالن
كشور ،از دستاندركاران بخشهاي مختلف كه با رفتار خود همچنان اين
اعتماد را افزايش بدهند .اين سرمايه اصلي نظام اسالمي
است)1388/5/12(».
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در كنار راهكارهاي اصلي ،برخي اقدامات مقطعي نيز ميتواند به
بهبود رضايت عمومي در آستانه برگزاري انتخاباتها كمك کند .تبليغات
موثر نامزدهاي انتخاباتي و توجه ايشان به نيازهاي اصلي جامعه ،پرهيز
از سياه نمايي و اميدوار کردن ملت به حل مشكالت ،كنار گذاشتن
اختالفات بين مسئوالن و قواي سهگانه كه موجب تشويش اذهان عمومي و
نابساماني در بازار مي شود ،پرهيز از تصويب و اجراي قوانيني كه در
آستانه انتخابات ميتواند موجب افزايش فشار بر تودههاي ملت شود،
كنترل و ايجاد ثبات در اقتصاد در آستانه انتخابات ،اتمام و راهاندازي
پروژههايي كه ميتواند موجب افزايش خدمات عمومي شود و  ...نمونهاي
از اين قبيل اقدامات است.

گفتار پنجم :منطق اصلحگزيني
مسئله صالحيتها را ميتوان دال مرکزي توزيع قدرت در نظام
سياسي در اسالم دانست .در نظام اسالمي هيچ مسند قدرتي نيست که
صاحب آن بدون داشتن صالحيت ،مشروعيت تکيه زدن بر آن را داشته
باشد .هر فرد در نظام اسالمي اگر به اندازه ذرهاي از قدرت برخوردار
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
رمز مشروعيت به حساب ميآيد و اين منطق جاري در نظام اسالمي
است که حاصل آن شايستهساال ري و تکيه زدن صاحبان صالحيت بر
مسند قدرت است.
در اين ميان مسئله آن است که صالحيتها براي نامزدهاي کسب
قدرت در عرصههاي مختلف چگونه احراز ميشود؟ نقش نخبگان در اين
ميانه چيست؟ و چه بخشي از اين فرآيند بر عهده تودههاي مردم سپرده
شده است؟
در يک تقسيمبندي معقوالنه براي تحقق شايستهساالري ،فرآيندي
دومرحلهاي طرحريزي شده است .شوراي نگهبان نهاد مرجعي است که
مطابق با قانون اساسي بررسي صالحيتها در انتخابات مختلف کشور را
بر عهده دارد .شوراي نگهبان با استعالم از نهادهاي قانوني اطالعات،
اعم از دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي ،صالحيت حداقلي نامزدها را
مطابق با قانون نوشتهشده کشور بررسي ميکند.
اما گام دوم احراز صالحيتها که از آن ميتوان به عنوان احراز
حداکثري ياد کرد ،بر عهده مردم گذاشته شده است .آنچه از آن با عنوان
انتخاب اصلح ياد شده است ،به واقع مرحله تکميلي و پاياني احراز
صالحيت هاست که تشخيص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است نه
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مسئوالن و نخبگان .با اين مقدمه به مالکها و مالحظات منطق
اصلحگزيني ميپردازيم:
 -1نظام اسالمي؛ نظام حاکميت معيارها
آنچه روح و جوهره حكومت اسالمي است ،تحقق عملي احكام و
فرامين مترقي است كه در سايه آن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه آماده
خواهد شد .الزمه چنين جامعهاي وجود افراد شايسته و باصالحيتي در
رأس مسئوليتهاست كه توانايي اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف
حکومت اسالمي را محقق نمايند .به همين خاطر در اسالم معيارها و
صالحيتهايي براي حاکمين و مسئوالن نظام اسالمي عنوان گرديده که
وجود آن در مسئوالن ،شرط الزم براي مشروعيتيابي ايشان است و
اعتبار حاکمين نيز به تداوم اين معيارهاست .به عبارتي ميتوان نظام
اسالمي را «نظام معيارها» دانست ،به اين معنا که به معناي حقيقي کلمه
معيارها حاکميت دارند نه افراد!
امام خامنهاي در اين باره ميفرمايند« :در مدينه النّبي ،حكومت،
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
دارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد ،اين خصوصيت را ميتواند
پيدا كند كه در جامعه به وظايفي كه براي ولي فقيه معيّن شده ،رسيدگي
كند .بهنظر من به اين نكته بايد توجّه و افتخار كرد كه برخالف همه
مقررات عالم در باب حكومت  -كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت
ّ
غيرقابل خدشه دارند  -در نظام اسالمي ،آن كسي كه بهعنوان وليفقيه
مشخص ميشود ،چون اساسا ً مسؤوليت او مبتني بر معيارهاست ،چنانچه
اين معيارها را از دست داد ،به خودي خود ساقط ميشود .وظيفهي مجلس
خبرگان ،تشخيص اين قضيه است .اگر تشخيص دادند ،ميفهمند كه بله؛
وليفقيه ندارند .تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيس ت ،ميفهمند كه
وليفقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك وليفقيه ديگر .محتاج نيست عزلش
كنند؛ خودش منعزل ميشود .به نظر ما اين نكته خيلي مه ّمي
است)1377/12/4(».
توجه به معيارها و صالحيتها حقيقتي است که غفلت از آن به
يکي از عوامل مهم انحطاط نظامهاي سياسي مغرب زمين تبديل شده
است .تقليل دادن صالحيتها و محدود کردن آن تنها به صالحيتهاي
صرفا ً علمي و مديريتي و سياسي و بيتوجهي به مالکهايي چون
«سالمت نفس» و «پايبندي به اخالق» که محصول تفکر جدايي اخالق از
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سياست و دين از حوزه حکومتي و تفوق گرايشهاي تکنوکراتيک در
غرب است ،امروزه به چالشي در نظريهپردازي سياسي در غرب مبدل
شده که راهي براي حل آن نمييابد.
 -2نظام اسالمي؛ نظام انتخاب اصلح
يکي از شاخصهاي انتخابات تراز نظام اسالمي آن است که فرآيند
انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر مسند قدرت
تکيه زنند .اين مسئ له رمز تعالي و ارتقاي نظام اسالمي است که در
آموزههاي ديني نيز فراوان بر آن تأکيد شده است .اميرالمؤمنين (ع) در
اس أَ َح ّق النَاس ب َهذَا
خطبه  173نهجالبالغه چنين ميفرمايند« :أَيُّ َها النّ ُ
للا فيه»؛ (اي مردم ،شايستهترين مردم به
علَيه َو أَعلَ َم ُهم بأ َمر ّ
اْلَم ُر أَق َواهُم َ
امر حكومت؛ نيرومندترين آنان بر اين امر و داناترين آنان به امر
خداوندي در آن است).
رهبر معظم انقالب در تمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب
اصلح تأکيد داشتهاند .معظم له در حرم رضوي فرمودند« :نگاه كنيد،
تشخيص بدهيد ،اصلح را بشناسيد و براي اداي تكليف ،اسم او را به
صندوق رأي بيندازيد» ( )1392/1/1و در سفر به خراسان شمالي و در
جمع بسيجيان در اين زمينه اذعان داشتند« :از خدا بخواهيم و خودمان هم
چشممان را باز كنيم؛ كاري كنيم كه نتيجه انتخابات ،يك گزينش خوب و
همراه با صالح و صرفه انقالب و كشور باشد ...ما هم كه ميخواهيم
انتخاب كنيم ،نگاه كنيم ،حقيقتا ً با معيارهايي كه معتقديم و بين همه ماها
مشترك است ،بسنجيم ...در هر كسي كه اين معيارها را مشاهده كرديم،
كوشش كنيم ،تالش كنيم ،كار كنيم  -كار سالم  -كه انتخابات به سمت
انتخاب يك چنين كسي برود)1391/7/24( ».
به واقع دومين اصل مورد تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي بعد از
اصل مشاركت حداكثري ،اصل «انتخاب اصلح» است ،لذا «مردم بايد به
فكر شناخت اصلح باشند؛ چون امر كوچكي نيست»( )1380/2/11معظم
له در باب اهميت انتخاب اصلح باصراحت اعالم ميفرمايند« :همچنان كه
اصل انتخابات يك تكليف الهي است ،انتخاب اصلح هم يك تكليف الهي
است)1376/2/31(».
رهبر فرزانه تالش براي «گزينش اصلح» را يکي از شاخصههاي
تمايزبخش نظام مردمساالري دين و نظامهاي دموکراتيک غربي دانسته و
ميفرمايند« :در جمهوري اسالمي ،انتخاب ،انتخاب اصلح است؛ نه
رقابت انتخاباتي .اين دعواها و رقابتها ،متعلق به دمكراسيهاي غربي
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است كه از خدا و دين ،هيچ چيزي به مشامشان نرسيده است .كارهايي كه
بعضيها انجام مي دهند ،باب جمهوري اسالمي نيست .در اينجا ممشا،
ممشاي اسالمي است و انتخاب ،انتخاب اصلح .مردم بايد با چشم باز و با
بصيرت وارد بشوند و آدم هايي را كه اطمينان پيدا ميكنند ،انتخاب كنند».
()1369/7/11
اين عبارات به خوبي نشانگر آن است که تالش در رقابتهاي
انتخاباتي بايد براي انتخاب اصلح بوده و در اين زمينه بايد دقت نظر کافي
داشت.
يکي از سؤاالت مطرح در زمينه انتخاب اصلح آن است که با توجه
به وجود دستگاه نظارتي شوراي نگهبان و تأييد صالحيت نامزدها ،چرا
ا نقدر بر تالش براي انتخاب اصلح تاکيد شده است؟ پاسخ اين پرسش را
در کالم رهبر معظم انقالب اسالمي ميتوان جستوجو کرد .معظم له در
اين باره چنين توضيح ميدهند« :البته هيچكس در صحنه انتخابات وارد
نمي شود ،مگر اينكه شوراي نگهبان صالحيّت او را اعالم كند .بنابراين،
كساني كه وارد صحنه انتخابات ميشوند ،اشخاصي هستند كه شوراي
نگهبان كه امين مردم در اين قضيه است پاي اسم آنها را امضا كرده و
اعالم صالحيّت نموده است .بنابراين ،همه صالحيّت دارند؛ منتها امر
رياست جمهوري ،باالتر از اين حرفهاست .بايد گشت و اصلح را پيدا
كرد ...مه ّم است .چون اين امر مه ّم است ،تفاضل هرچه هم كم باشد،
اهميت پيدا ميكند .در كارهاي كالن ،اين طور است .فرق دو َمبلغي كه
باهم اندكي تفاضل دارند ،اگر جنسي كه ميخواهيم با اين مبلغ تهيه كنيم،
يك كيلو و دو كيلو جنس است ،خيلي اهميت ندارد؛ اما وقتي آنچه كه
ميخواهيم جابهجا كنيم ،فرضا ً هزاران تُن از اين جنس است ،آن هنگام
تفاضل در قيمت وقتي هم كم باشد ،حجم زيادي مييابد و اهميت پيدا
ميكند .همه كارهاي كالن ،اين طوري است)1376/2/13( .
 -3انتخاب اصلح؛ هنر مردم
يکي از مسائ ل قابل توجه در نظام مردم ساالري ديني آن است که
تشخيص و انتخاب اصلح برعهده مردم واگذار شده است نه بر عهده
مسئوالن و نخبگان! معظمله به اين وظيفه خطير مردم در نظام مردمساالر
ديني چنين چنين اشاره دارند« :بايد در بين صالحها گشت و صالحتر را
پيدا و او را انتخاب كرد .اين ،هنر شما مردم است)1384/2/17( ».
ايشان همچنين انتخاب اصلح را برعهده مردم گذاشته و با صراحت
اعالم ميدارند« :در نهايت ،رأي مردم تعيين كننده است .آنچه كه اهميت
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دارد ،تشخيص شما و رأي شما است .بايد خودتان تحقيق كنيد ،مالحظه
كنيد ،دقت كنيد ،از انسانهاي مورد اعتمادتان بپرسيد ،تا به اصلح برسيد
و اصلح را انتخاب كنيد)1392/1/1( ».
اين تعب ير البته بدان معنا نيست كه تودههاي ملت نيازمند راهنمايي
و مشورت با نخبگان و آگاهان نيستند؛ بلکه بدان معناست که قرار نيست
نخبگان به جاي تودهها تصميم بگيرند و ملت در امر انتخابات مقلد نخبگان
شوند! به واقع رهنمود و توصيه نخبگان و آگاهان ملت تنها در سطح
ارشاد و راهنمايي باقي ميماند و تصميم نهايي به ملت واگذار ميشود كه
آزادانه و البته آگاهانه به پاي صندوقهاي رأي رفته و نامزدهاي مورد
عالقه خود را تعيين خواهند كرد و هر چه حاصل خروجي اين فرآيند باشد
قطعاً مورد تأييد رهبر معظم انقالب اسالمي نيز خواهد بود .به واقع
«مردم اگر خودشان نامزدهاي انتخاباتي را ميشناسند ،طبق تشخيص
خودشان حتما ً عمل كنند؛ اگر نميشناسند ،از افراد بصير و متدين در
گزينشهاي انتخاباتي استفاده كنند )1390/11/14(».همچنين «در عين
حال مردم ميتوانند به همديگر بگويند ،سفارش كنند ،تأكيد كنند ،توصيه
كنند ،يكديگر را توجيه كنند و به هم كمك كنند براي شناخت اصلح»
()1392/1/1
در همين مسير است که رهبر معظم له خود به عنوان مؤثرترين
مرجع تأ ثيرگذار بر جامعه تالش دارد تا با برشمردن وضعيت كشور و
نيازهاي انقالب اسالمي ،معيارها و شاخصه هاي گزينش نامزد اصلح را
در هر مقطع از انتخابات معرفي کند .البته اين موضوع به معناي معرفي
مصداق نيست .ايشان هيچ گاه وارد معرفي مصداق نشده و به ارائه
شاخصها بسنده کردهند .معظم له تأکيد دارند« :البته بديهي است كه
رهبري از فرد خاصي حمايت نميكند؛ از معيارها حمايت ميكند».
( )1384/2/11همچنين در اظهاراتشان در جوار حرم رضوي(ع) با
صراحت اعالم ميدارند« :رهبري ،يك رأي بيشتر ندارد .بنده حقير مثل
بقيه مردم ،يك رأي دارم؛ اين رأي هم تا وقتي كه در صندوق انداخته
نشود ،هيچ كس از آن ّ
مطلع نخواهد بود ...اينجور نيست كه كسي بيايد
نسبت بدهد كه رهبري نظرش به فالن است ،به بهمان نيست .اگر چنين
نسبتي داده شد ،اين نسبت درست نيست ...البته هر كسي و يا فعاالن
سي اسي ميتوانند ديگران را هم با نظر خودشان همرأي كنند ــ اين اشكالي
ندارد ــ اما از حقير كسي چيزي در اين زمينه نخواهد
شنيد)1392/1/1(».
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 -4وظيفه شرعي براي شناخت اصلح
حال که اهميت و جايگاه انتخاب اصلح به عنوان يک تکليف
شرعي آشکار شد ،بايد به اين نکته نيز توجه شود که تالش براي شناخت
اصلح نيز امر واجبي است که بايد بدان اهميت داد .در نگاه رهبر حکيم
انقالب اسالمي «افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كردهاند ،قانونا
صالحند ) 1380/2/28( «.اما اين بدان معنا نيست كه ما بايد به صرف
رأي دادن قناعت كنيم و به هر كه شد رأي دهيم؛ بلكه مبتني بر نظر ايشان
بايد گشت و اصلح را برگزيد.
معظم له در آستانه انتخابات رياست جمهوري هفتم خطاب به ملت
فرمودند « :ملت بايد تالش خود را بكند ،بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح
بگردد ...همچنان كه شركت در انتخابات يك وظيفه است ،گزينش خوب و
آگاهانه هم يك وظيفه است .البته ممكن است همه ي تالشها به نتيجه نرسد؛
اما انتخاب كنندگان تالش كنند ،براي اين كه گزينش درستي داشته باشند.
اين ،خيلي مه ّم است)1376/2/13( ».
 -5داشتن حجت شرعي براي رأي به گزينه اصلح
بنيان رأي و انتخاب در نظام مردمساالري ديني بر داشتن «حجت
شرعي» بنا نهاده شده است .بر اي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي
دادن به وي بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب و يا
عدم شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از
معيارهاي غيرعقلي عمل نکرد .لذا رهبر معظم انقالب اسالمي با
صراحت ميفرمايند « :بايد بگرديد ،بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛
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
حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأي
بدهيد)1376/2/31(».
آنچه مي تواند يک انتخاب را به حجت شرعي بدل کند،
تصميم گيري مبتني بر ضوابط شرعي و با محوريت عقالنيت است .به
واقع اگر کسي مبتني بر ضوابط شرعي در بررسي افراد عمل کرد و در
تشخيص اين ضوابط با افراد با محوريت عقل عمل نمود و عواطف و
احساسات و حب و بغضها و مناف ع و تعلقات ديگر را کنار گذاشت
ميتوان گفت که انتخابي در ت راز حجت شرعي انجام داده است .مسير
فوق از دو طريق حاصل ميشود:
راه اصلي و اولين گام در اين مسير آن است که فرد خود به تحقيق
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و تفحص به يقين برسد .در اين مسير بايد به سه نکته توجه شود- 1 :
معيار و مالکها ي انتخاب اصلح را پيش روي خود داشته باشد -2 ،.از
افراد حاضر در صحنه حداقل شناختي اجمالي داشته باشد - 3 ،کارنامه
افراد را بر معيارها و مالکها ارجاع داده و به افراد نمره داده شود .با
تحقق اين سه گام طبيعي است که شناختي براي فرد حاصل ميشود که
ميتواند معيار عمل و انتخاب وي قرار گيرد.
دومين گام زماني است که فرد خود به تنهايي توان و علم الزم
براي شناخت را ندارد .در اينجاست که زمينه براي رجوع به کارشناسان
و مشورت گيري از ايشان فراهم آمده است .طبيعي است که حجت در
شرع در اين زمينه از طريق رجوع به افراد امين و صاحب صالحيت
فردي حاصل ميشود .ره بري معظم انقالب اسالمي به اين مسئله تاکيد
داشتند که« :اگر ميتوانيد ،تشخيص بدهيد؛ اگر نميشناسيد ،از ديگري كه
ميتواند امين باشد ،سؤال كنيد)1380/2/28( ».
با وجود اين دو راه ،ديگر زمينه اي براي سرگرداني و سردرگمي
افراد در مسير انتخاب نخواهد ماند و رأيدهندگان حتي اگر در اين مسير
هم دچار اشتباه هم شوند ،ماجور خواهند بود .رهبر معظم انقالب اسالمي
در ديدار با اقشار مختلف مردم نيز با صراحت به اين مسئله اشاره داشتند
و فرمودند« :اگر انسان بر طبق حجت شرعي كار كرد ،چنانچه بعداً غلط
هم از آب دربيايد ،باز سرفراز است ،ميگويد من تكليفم را عمل كردم؛ اما
اگر بر طبق حجت شرعي عمل نكنيم ،بعد خطا از آب دربيايد ،خودمان را
مالمت خواهيم كرد؛ عذري نداريم ،حجتي نداريم)1392/۲/۲۵( ».
 -6پرهيز از وسواس در انتخاب اصلح
يکي از مالحظات ضرور ي در انتخاب اصلح آن است که ضمن
آنکه براي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي دادن به وي بايد حجت
شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب يا نداشتن شناخت و تحقيق و
تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غيرعقلي عمل
نکرد ،از سوي ديگر ،تالش براي انتخاب اصلح نبايد به وسواس در
گزينش بينجامد .لذا رهبر معظم انقالب انذار ميدهند كه «بعضيها در
شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه زياد ميشوند .شما تالش خود را
بكنيد؛ مشورت خود را بكنيد؛ از كساني كه فكر ميكنيد ميتوانند شما را
راهنمايي كنند ،راهنمايي بخواهيد؛ به هر نتيجها ي كه رسيديد ،عمل كنيد و
رأي بدهيد؛ اجر شما را خداي متعال خواهد داد)1384/3/3(«.
به واقع وسواس در انتخاب اصلح نبايد به عدم شرکت در انتخابات
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به بهانه «ناتواني در تشخيص اصلح» بينجامد! لذا مرجع عاليقدر شيعه در
اين زمينه چنين حکم ميدهند« :هركس كه برود رأي بدهد ،چه رأي او
صائب باشد و به اصلح رأي داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير
اصلح رأي بدهد ،همين اندازه كه از روي احساس تكليف نسبت به آينده
پاي صندوق برود و رأي بدهد ،اين رأي پيش خداي متعال مأجور و
موجب ثواب است و اين شخص ،عالقهمند به نظام و رهبري است .آنچه
كه مهم است ،اين احساس تكليف است .همه آحاد ملت ،اين احساس تكليف
را بايد بكنند)1376/2/13( ».
 -7تکثر گزينههاي اصلح
تالش براي يافتن اصلح البته در ميان ملت نيز از يك فرآيند واحدي
تبعيت نميكند .باالخره تفاوت معيارها ،تنوع سليقهها و اختالف
تشخيصها ،منجر به آن ميشود كه نوع تكثر و تعدد در همان گزينه
اصلح نيز حاصل شود كه اين البته طبيعي است و نبايد نگران آن بود.
رهبر معظم انقالب اسالمي در اين باره باصراحت ميفرمايند« :البته
صالحيتها يك اندازه نيست؛ صالح داريم ،اصلح داريم؛ تشخيصها
مختلف است؛ يكي چيزي را مالك قرار ميدهد و كسي را اصلح ميداند و
كسي چيز ديگر را مالك قرار ميدهد .اشكالي ندارد»()1380/2/28
 -8اصلحگزيني عامل وحدت نه افتراق
مالحظه ديگر آنکه حساسيت و دقت نظر در شايستهگزيني نبايد با
افراطيگريها همراه باشد ،از جمله آنکه «اصلحگزيني» نبايد موجب
اختالفات و درگيري در ميان اقشار جامعه شود و هدف باالتر انتخابات را
که «افزايش همبستگي ملي» است ،خدشهدار کند؛ از اين رو رهبر معظم
انقالب اسالمي با صراحت اعالم ميدارند« :افرادي كه از تأييد شوراي
نگهبان عبور كردهاند ،قانونا ً صالحند .البته صالحيتها يك اندازه نيست؛
صالح دار يم ،اصلح داريم؛ تشخيص ها مختلف است؛ يكي چيزي را مالك
قرار مي دهد و كسي را اصلح ميداند و كسي چيز ديگر را مالك قرار
مي دهد .اشكالي ندارد؛ اينها نبايد موجب اختالف شود .مبادا به خاطر
عالقهمندي يك دسته به يك نامزد رياستجمهوري و دسته ديگر به يك
نامزد ديگر ،بين آحاد مردم شقاق و اختالفي پيدا شود)1380/2/28(».
اهميت حفظ وحدت و پرهيز از مناقشات و دامن زدن به اختالفات
در جامعه تا بدانجاست که معظم له پيش از اين با صراحت معظم له
فرموده بودند « :حفظ وحدت را اصل قرار بدهيم و اگر تكليف شرعييي
هم احساس كرديم ،ولي ديديم عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج
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به وجود آورد و وحدت را از بين ببرد ،قطعا ً انجام آنچه كه تصور
مي كرديم تكليف شرعي است ،حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد
بود»()1368/4/12

فصل دوم :دولت تراز انقالب اسالمي در گام دوم

گفتار ششم :شاخصهاي دولت اسالمي
از سالها پيش رهبر معظم انقالب اسالمي مراحل مختلف فرآيند
تحقق اهداف نهضت اسالمي ملت ايران را ترسيم کردهاند .اين فرآيند پنج
مرحله دارد که گام به گام آن عبارتند از :ايجاد انقالب اسالمي ،تأسيس
نظام اسالمي ،ايجاد دولت اسالمي ،ايجاد كشور اسالمي و ايجاد دنياي
اسالم .تاكنون مراحل اول و دوم شكل گرفته و اكنون در مرحله تشكيل
دولت اسالمي هستيم .تحقق اين فرآيند همان جهتگيري کالني است که
بايد به مطالبه عمومي ملت از دولتمردان تبديل شود تا در صورت تحقق
آن شاهد توسعه و آباداني کشور باشيم.
فرا رسيدن ايام انتخابات رياست ،فرصتي براي بازخواني
شاخصهاي دولت اسالمي و تراز انقالب اسالمي است و تالش برا ي
روي کار آمدن دولتي است که جهتگير ي خود را تحقق اين امر قرار
ميدهد .بدون شک با تشکيل دولت اسالمي مشکالت کشور مرتفع خواهد
شد و مسير براي تحقق عيني تمدن ممتاز اسالمي فراهم خواهد شد.
در اين ميان توجه به ويژگيهاي دولت اسالمي مطلوب انقالب
اسالمي از زبان رهبري معظم انقالب اسالمي ميتواند شاخصي براي
مواجهه با شعارها و برنامههاي نامزدهاي رياست جمهوري باشد .به واقع
هر يک که جهتگير ي خود را تحقق اين شاخصها قرار داده و برا ي
تحقق آن برنامه عملي مشخص کرده باشد ،صالحيت بيشتري براي تکيه
زدن بر صندلي رياست جمهوري سيزدهم خواهد داشت .در يک
فهرست بندي کلي مي توان موارد زير را به عنوان مهمترين شاخصهاي
دولت مطلوب نظام اسالمي برشمرد:
 .1دولت کارآمد
کارآمدي را ميتوان مهمترين شاخص دولت اسالمي دانست.
سنجش کارآمدي بدان معنا که دولت براي تحقق اهدافي طرحريزي شده
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است و فلسفه وجودي آن دستيابي به آن اهداف است ،لذا دولتي دولت
اسالمي و انقالبي است که هر چه بيشتر توانسته باشد اهداف مدنظر را
محقق ساخته و به عبارتي ديگر کارآمدي خود را در عمل به اثبات رساند.
به واقع کارآمدي با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف ،سنجيده شده و معنا
خواهد يافت .کارآمدي به اين معنا است که چه مقدار از اهدافي که براي
دولت تعريف کردهايم تحقق پيدا کرده است و دولت با چه هزينههايي و
طي چه فرآيندي به اهداف رسيده يا نرسيده است .در نتيجه شاخص اصلي
در بررسي مفهوم کارآمدي برشمردن اهداف دولت است .در نظام هاي
سکوالر اين اهداف تنها به تحقق اهداف مادي خالصه ميشود ،اما در
نظام اسالمي ،عالوه بر اهداف مادي ،تحقق اهداف معنوي و ارزشهاي
اسالمي نيز از جمله وظايفي است که در دستورکار دولت ها قرار دارد.
در نتيجه در نظام جمهوري اسالمي «كارآمدي هم بايد در جهت تحقق
خواستها و اهداف اسالمي باشد؛ در جهت پياده شدن و عيني شدن
ارزشها در جامعه باشد)1383/8/6( ».
ناکارآمدي ،دولت را در سراشيبي بحران مشروعيت قرار داده و
حاصل آن اعتبارزدايي از دولت خواهد بود .رهبر معظم انقالب اسالمي
معتقدند« :آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينشهاي ملي و
انتخابات ها مهم است ،اين است كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا
پيدا كند؛ اين اساس مسئله است .اگر مردم دنبال رئيس جمهور يا دنبال
نماينده مجلس ميگردند يا دنبال ديگر كساني هستند كه ميخواهند آنها را
با انتخاب تعيين كنند ،در پي آن هستند كه انسان هاي كارآمدي را بر اريكه
مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح كارآمدي نظام را افزايش بدهند و
مشكالت مادي و معنوي مردم را حل كنند؛ اين خواست مردم
است)1383/8/24(».
مؤلفه كارآمد ي به اندازهاي با اهميت است كه رهبر معظم انقالب
اسالمي در زمينه نسبت بين کارآمدي و مشروعيت چنين ميفرمايند:
«مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است.
بنده روي اين اصرار و تكيه دارم كه بر روي كارآييها و كارآمدي
مسئوالن ،طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متّخذ از شرع و قانون اساسي
است ،بايست تكيه شود .هر جا كارآمدي نباشد ،مشروعيت از بين خواهد
رفت .اينكه ما در قانون اساسي براي رهبر ،رئيسجمهور ،نماينده مجلس
و براي وزير ،شرايطي قائل شدهايم و با اين شرايط گفتهايم اين وظيفه را
ميتواند انجام بدهد ،اين شرايط ،مالك مشروعيت برعهده گرفتن اين

 / 48شاخصهاي دولت اسالمي

وظايف و اختيارات و قدرتي است كه قانون و ملت به ما عطا ميكند؛
يعني اين حكم واليت ،با همه شعب و شاخههايي كه از آن منشعب است،
رفته روي اين عناوين ،نه روي اشخاص .تا وقتي كه اين عناوين ،محفوظ
و موجودند ،اين مشروعيت وجود دارد .وقتي اين عناوين زايل شدند ،چه
از شخص رهبري و چه از بقيه مسئوالن در بخشهاي مختلف ،آن
مشروعيت هم زايل خواهد شد .ما بايد به دنبال كارآمدي باشيم .بايد هر يك
از كساني كه متصدي اين مسئوليتها ،از صدر تا ساقه هستند ،بتوانند
آنچه را كه برعهده آنهاست ،بهقدر معقول انجام دهند .انتظار معجزه و
كار خارقالعاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظار تالش موفق
را كه در آن نشانه هاي توفيق هم مشاهده شود ،داشته
باشيم)1383/6/31(».
در دهه پنجم؛ کارآمدي بايد به روح حاکم بر تمامي ساختارها،
نهادها ،مسئوليتها و برنامههاي نظام مبدل گردد ،چرا که همه تالشها و
برنامهريزيها در زماني معنا مييابد که «معطوف به عمل» بوده و به
دست افرادي کاردان و توانا از ذهنها و مکتوبات خارج شده و عينيت
يابد.
 .2دولت انقالبي
از نگاه رهبري دولت تراز انقالب اسالمي ،دولتي انقالبي است که
مبتني بر روحيه انقالبي امور را در اختيار گرفته و کار را پيش خواهد
برد .بايد يادآوري کرد که مهمترين مجموعه مؤثر در توليد و بازتوليد
گفتمان انقالب اسالمي و انقالبيگري دولت است .دولت با توجه به آنکه
از بيشترين قدرت در سطح جامعه برخوردار است ،بيش از هر مجموعه
ديگر رسالت فراگيرسازي گفتمان انقالبيگري را بر عهده دارد و بايد
تالش کند شعارهاي انقالب و ارزش هاي آن را در افکار عمومي پمپاژ
کند  .البته ،الزمه آن ،اين است که بين گفتمان دولت و گفتمان انقالب
اسالمي تطبيق وجود داشته باشد .در اين صورت است که دولت خواهد
توانست خود را منادي گفتمان انقالب معرفي کند.
رهبر معظم انقالب اسالمي که نسبت به تضعيف روحيه انقالبي در
دولت يازدهم نگرانيهايي داشتند ،در ديدار با رئيسجمهور و هيئت
وزيران چنين تأکيد ميدارند« :به نظر من کاري که عليالعجاله بايد کرد
اين است که در اتّخاذ مواضع انقالبي ،بايد صراحت داشت؛ يعني
رودربايستي نکنيم .مواضع انقالبي را ،مباني امام بزرگوار را صريح
بيان کنيم ،خجالت نکشيم ،رودربايستي نکنيم ،ترس نداشته باشيم.
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»()1394/6/5
معظمله از برخي دولتهاي گذشته چنين انتقاد کردهاند« :يک
دورهاي بر ما گذشت که اسم انقالب و انقالبيگري و اينها به انزوا افتاده
بود؛ سعي ميکردند به عنوان يک ارزش منفي يا ضد ارزش ،از اين
چيزها ياد کنند؛ مقاله مينوشتند ،حرف ميزدند ،گفته ميشد».
()1391/6/2
 .3دولت شجاع و عزتمند
دولت مطلوب نظام اسالمي ،دولتي عزتمند است که خواهد توانست
منافع ملت را در سطح نظام بينالملل حفظ کند و گرنه انفعال و وادادگي
باالخص در برابر قدرتهاي زياده خواه جهاني ،چيزي جز ناکارآمدي و
خسران و بر باد دادن ثروت ملي به همراه نخواهد داشت .دولت انقالبي
مبتني بر سه اصل عزت ،حکمت ،مصلحت ،تدبير امور را در دست
گرف ته و مناسبت سياست خارجي خود را تنظيم ميکند و از مواجهه با
دشمن واهمهاي ندارد.
دولت انقالبي به دشمن اعتماد ندارد و حاضر نيست در برابر
دشمن کوتاه بيايد و منافع ملي را قرباني مصالح زودگذر کند .دولت
انقالبي دولتي شجاع است که ترسي از تهديدات دشمن نداشته و در برابر
گزافهگوييهاي دشمن منفعل نمي شود و براي تطميع و برخورداري مادي
حاضر به معامله با دشمن و دست کشيدن از آرمانهاي انقالب و مردم
نمي شود .به فرموده حکيم انقالب اسالمي؛ «روحيه و آرمان انقالبي ،بدين
معني است كه ميل به زندگي راحت و مرفه ،جامعه و مسئوالن را به
سازشكاري و تسليم در برابر زورگويي قدرتهاي جهاني و غفلت از
توطئه استكبار و بي اعتنايي به پيام جهاني انقالب نكشاند .آن روزي كه
خداي نخواسته جمهوري اسالمي ،رفاه و آبادي را هدف عمده خويش قرار
داده و در اين راه حاضر به چشمپوشي از آرمانهاي انقالبي و جهاني و
فراموشي از پيام جهاني انقالب شود ،روز انحطاط و زوال همه اميدها
خواهد بود)1368/4/23(».
 .4دولت جهادي
الگوي مديريت در دولت تراز انقالب اسالمي ،مديريت جهادي
است .مديريت جهادي به مثابه آن نوع مديريتي است که در شرايط کمبود
و وجود موانع متعدد ،با احساس تکليف ،تعهد انقالبي و رسالت ،بتواند
کارآمدي خود را در اداره جامعه ثابت کند و در حل معضالت جامعه
توفيق داشته باشد .اين الگو از جمله سازوکارها و مؤلفههايي است که
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دولت جمهوري اسالمي با تجهيز به آن ميتواند ّ
حالل مشکالت کشور
باشد .دولت جمهوري اسالمي که اکنون در مواجهه با جنگ تمام عيار
اقتصادي دشمن قرار دارد ،بيش از گذشته به پذيرش گفتمان الگوي
مديريت جهادي نيازمند است .مديريت جهادي ،يعني علم و هنر رهبري و
کنترل فعاليتهاي دستهجمعي ،مبتني بر مبارزه در تمامي عرصههاي
علمي ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...براي نيل به اهداف راهبردي و
کالن يک سيستم و رفع موانعي که بر سر رسيدن به آن وجود دارد.
مديريت جهادي مؤلفههايي دارد که اگر در مديريتي متعين و جاري
و ساري باشد ،ميتوان آن را جهادي ناميد:
1ـ خدمت با نيت الهي :در مديريت جهادي خدمترساني به مردمي
نه براي کسب مال و مقام دن يوي ،بلکه در جهت قرب الهي و رضايت
پروردگار انجام مي شود و مدير جهادي در قبال خدمتي که به مردم ارائه
ميدهد ،هيچ گونه چشمداشت مادي و دنيوي ندارد و هدف خود را رضايت
پروردگار خويش ميداند.
2ـ تخصص ،علم و درايت :تخصص ميتواند سبب افزايش
بهرهوري شود و توجه به علم زمينه را براي بهروزرساني خدمات و
فعاليتها آماده ميکند و هر دوي اينها ميسر نميشود ،مگر در سايه
درايت و کارداني.
 3ـ تداوم و استقامت در کار :مدير جهادي به راحتي در برابر
مشکالت دستها را به نشانه تسليم باال نميبرد؛ بلکه از ناکاميها و
شکستها پلي براي پيروزي ميسازد و چون که به درستي هدف و نيت
خود ايمان دارد به حرکت خود ادامه ميدهد تا به سر منزل مقصود برسد.
4ـ شوق خدمت و روحيه خدمتگزاري بيمنت :در مديريت جهادي
اصل بر خدمترساني به مردم و رفع مشکالت آنان است و مدير جهادي
در اين راه از هيچگونه اقدامي فروگذار نميکند و چون نيت او الهي و
براي رضايت پروردگار است ،فعاليت خود را بدون هيچگونه منتي انجام
ميدهد و در مقابل آن از مردم انتظاري ندارد.
5ـ انعطافپذيري و سرعت عمل :در مديريت جهادي سرعت عمل
و رفع نواقص و کمبودها يکي از مؤلفههاي مهم و حياتي خدمترساني
محسوب مي شود؛ زيرا ايجاد وقفه در فعاليتها و کار امروز را به فردا
انداختن نتيجهاي جز نارضايتي مردم به همراه نخواهد داشت.
6ـ اعتمادبه نفس و خودباوري :يک مدير جهادي در درجه اول بايد
اعتمادبه نفس و خودباوري داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت نميتواند
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برنامههاي خود را پيش ببرد و تحتتأثير فشارهاي گروهي و جناحي از
اهداف و برنامههاي خود دور ميشود.
7ـ جوانگرايي و اعتماد به نسل جوان در مديريت :در مديريت
جهادي در کنار مديران و چهرههاي باتجربه و کارآزموده سعي ميشود
که از جوانان نيز استفاده شود تا در آينده در صورت کنار رفتن مديران
باتجربه ،جامعه از نيروهاي شايسته و کاردان تهي نشود و نيروهاي جوان
بتوانند جاي آنها را پر کنند.
8ـ ابتکار عمل و خالقيت :خالقيت و نوآوري داشتن در فعاليتها و
پرهيز از تکرار و الگوبرداري از برنامهها و راهکارهاي ديگران يکي
از مؤلفههاي موفقيت در اين نوع مديريت محسوب ميشود و مدير جهادي
بايد شخصي خالق و هوشمند باشد و در راه رسيدن به اهداف خود از
روشهاي خالقانه بهره بگيرد.
 9ـ کارگروهي و مشارکت اجتماعي :در مديريت جهادي سعي
ميشود که از تکروي و حرکتهاي انفرادي پرهيز شود و در مقابل بر
کارگروهي و مشترک بسيار تأکيد ميشود.
 10ـ پرهيز از فساد و مراقبت از انحراف :در مديريت جهادي
پاکدستي مديران و مسئوالن يک اصل مهم و حياتي است و عامل تداوم و
بقاي اين نوع مديريت محسوب ميشود.
 11ـ توجه به کيفيت و قانونمندي :رعايت قانون و خارج نشدن از
مرزها و خط قرمزهاي قانوني بايد سرلوحه فعاليتهاي يک مدير جهادي
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؛
مديريت جهادي در برهههاي حساس مانند هشت سال دفاع مقدس نشان
داده است که توانمند است و چنانچه در شرايط کنوني نيز به الزامات آن
توجه شود مي تواند همچون گذشته توانمندي خود را به اثبات برساند.
بي شک مديريت در دولت اسالمي مديريتي با الگوي دولت جهادي است و
دولتي را ميتوان کارآمد خواند که مديران آن به مديريت جهادي اعتقاد
داشته و آن را الگوي کار خود قرار داده باشند.
 .5دولت پرکار و پرنشاط
رابطه مستقيمي بين کارآمدي و پرکاري وجود دارد .بيشک نتيجه
پرکاري و تالش مضاعف دولت و دولتمردان ،رفع مشکالت کشور و
حرکت در مسير آباداني خواهد بود که در يک کالم در کارآمدسازي دولت
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قابل تأکيد است .اما نکته اساسي در اين ميان آن است که منشأ پرکاري را
بايد در وجود روحيه جهادي و انقالبيگري جستوجو کرد .دولتي که در
اين روحيه ضعف دارد و اعضاي آن را افرادي تشکيل ميدهند که از
روحيه انقالبي فاصله دارند ،نميتواند دولتي پر کار و پر نشاط را
رونمايي کند و محافظهکاري و کمکاري بر آن غلبه خواهد کرد.
 .6دولت تحولآفرين
تحرک و ايجاد تحول در حوزه کاري و در حدود و چارچوب
اختيارات و جلوگيري از تکرار و روزمرگي و غلبه بر وضعيتهاي
متصلبشدهاي که خود مانع کارآمدي و کيفيتبخشي به کار است ،يکي
ديگر از شاخصههاي دولت تراز انقالب اسالمي است .دولت اسالمي،
دولتي تحولخواه و تحولآفرين است و بين دولت موجود و دولت مطلوب
فاصله ميبيند و از آنجا که براي تغيير و ارتقا به ميدان آمده است ،تالش
ميکند با تدبير و پرهيز از شتابزدگي تحوالت را پيگيري کند و نگذارد
که روحيه محافظهکاري بر تکرار روندهاي اشتباه و ناکارآمد گذشته
اصرار ورزد .بر همين مبنا رهبر معظم انقالب اسالمي« ،جرئت در
ايجاد تحول» را از حالت روحي مثبت دولتمردان دانسته و تأکيد دارند:
«نفس اينکه انسان حالت دليري در مقابل مشکالت داشته باشد و تصميم
بگيرد که براي رفع مشکالت اقدام بکند ،چيز باارزشي
است)1389/6/2(».
 .7دولت شايستهساالر
شايستهساالري ،کليدواژه راهبردي دولت تراز انقالب اسالمي
است .بدون شک دولتي موفق است که امور اداره خود را در اختيار
شايستگاني گذاشته باشد که از تعهد و تخصص الزم براي پست و سمت
محوله برخوردار باشند .جايگزيني ويژهخواران به جاي شايستگان
سرانجامي جز ناکارآمدي دولت نخواهد داشت .در اين ميان بده و
بستان هاي جناحي و گزينش مديران و مسئوالن دولتي مبتني بر
توصيههاي سياسي بزرگترين آفتي است که دولت را با بحران کارآمدي
مواجه خواهد کرد  .اين مهم باالخص در زماني که کشور در شرايط
حساس جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن قرار دارد ،بيش از پيش
خودنمايي ميکند .غلبه مالحظات سياسي – جناحي بر شايستهساالري،
دولت را در بهکارگيري بخشي از توان و استعداد نيروي انساني کشور
محروم ميکند ،تنها بدان دليل که فالن فرد صاحب صالحيت در اردوگاه
حزبي ما قرار ندارد! دولت سيزدهم نيز براي آنکه در مسير کارآمدي
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قرار بگيرد ،نيازمند آن است که در تشکيل کابينه ،به شايستهساالري بيش
از هر مالحظه ديگر بها دهد .شايستهساالري ،تخصصگرايي را نيز به
همراه دارد و حاصل آن ارتقاي علمي برنامهريزي دولت خواهد بود که
رابطه مستقيمي با قدرتمند کردن دولت دارد.
 .8دولت مردمي و خدمتگزار
مردمي بودن دولتها در زمانه ما يکي از شاخصههاي مهم
مطلوبيت نظامهاي سياسي است .مهم ترين شاخصه مردمي بودن در گام
اول به قدرت رسيدن از طريق فرآيند مردمساالر و انتخاباتي با مشارکت
حداکثري است که تمامي دولتهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي از
چنين فرآيندي به قدرت رسيدهاند؛ به اين معنا که با کسب اکثريت آرا از
پشتوانه مردمي و مقبوليت حداکثري برخوردار بودهاند.
سطح باالتري از مردمي بودن دولت ،چگونگي تعامل با مردم پس
از به قدرت رسيدن است .مشورت با مردم ،بها دادن به آرا و نظرات
ايشان در تصميمگيريها و بهرهبرداري از فكر و عمل مردم در اعتالي
كشور ،نماد ديگري از جلوه هاي مردمي بودن دولت است؛ به اين معنا که
مردم در عرصه هاي ساختن کشور بازيگر اصلي محسوب شده و علم و
ت وان و استعداد آنهاست که قرار است نظام اسالمي را شکل دهد .نظام
سياسي که مبتني بر استقالل فرهنگي ،سياسي و اقتصادي شکل گرفته
باشد و هرگونه استيال و وابستگي به بيگانگان را نفي کند ،بيشک با
روي کردن به مردم تالش خواهد کرد براي حل معضالت و مشکالت به
استعدادهاي دروني خويش بنگرد و چنين است که مردم در امور محوريت
خواهند يافت .اين نگاه خواهد توانست همه توان مادي و معنوي کشور را
در خدمت دولت قرار داده و با اين توان ارزشمند ،راه خدمترساني به
کل ملت و توسعه و پيشرفت کشور حاصل آيد.
اولويت دادن به مطالبات مردم و تالش حداکثري براي رفع
مشکالت تودههاي جامعه به ويژه طبقات محروم و مستضعف ،جلوه
ديگري از دولت انقالبي است .طبيعي است دولتي که ارتباط تنگاتنگي با
مردم ندارد از شناخت اين نيازهاي واقعي جامعه ناتوان است و در
تشخيص اولويتها دچار اشتباه محاسباتي خواهد شد و حاصل آن افزايش
نارضايتي و واگرايي مردم و دولت و فاصله گرفتن از معيار مردمي
بودن و در نهايت بحران ناکارآمدي است.
 .9دولت قانونگرا
قانون به عنوان ساختار بنيادين جامعه و حاکميت و ميثاقي که همه
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بازيگران آن را به رسميت شمردهاند ،نقش کليدي در ايجاد سامان سياسي
در جامعه برعهده دارد .در اين ميان دولت خود تأثيرگذارترين نقش را در
اعتبار قانون خواهد داشت .حال اگر قوه مجريه در مقام قانونگريزي
برآيد ،ديگر نظام اسالمي دچار چالشهايي خواهد شد.
قانون يکي از مهمترين تضمين کنندگان کارآمدي است ،چرا که
دولت کارآمد از درون ساختار و نظام سياسي بيرون ميآيد که همه اهداف
و کارويژه هاي نهادهاي خود را قانوني کرده باشد .لذا دولت راه موفقيت
و دستيابي به اهداف و مقاصد خود را از طريق قوانين مدون دنبال
ميکند .پايبند نبودن دولت به مثابه مهم ترين بازيگران صحنه اجتماع به
قانون ،موجب ترغيب جامعه به آشفتگي و ناامن سازي اجتماعي خواهد
شد که همين امر خود عامل مهمي در ناکارآمدساز دولت خواهد بود.
قانونگريزي همچنين موجب واگرايي بين قواي سهگانه و تشديد اختالفات
خواهد شد که اين کمرنگ شدن تعامالت و همگراييها تأثير مستقيمي در
کارآمدي دولت خواهد داشت.
رهب ر معظم انقالب در نقد عملکرد دولت نهم ،پايبند نبودن به قانون
در برخي موارد را يکي از ضعفهاي دولت دانستند و فرمودند« :يکي
مسئله رعايت قوانين است .قانون را اهميت بدهيد .قانون ـ وقتي که با
سازوکار قانون اساسي پيش رفت ـ حتميت و جزميت پيدا ميکند .ممکن
است همان مجلس يا دولت يا ديگران مقدماتي فراهم کنند که آن قانون
عوض بشودـ با طرحهايي که در مجلس ميآيد ،با لوايحي که دولت
ميدهد ،با تصميمسازيهايي که در بخشهاي مختلف انجام ميگيردـ عيبي
ندارد؛ اگر قانون نقص دارد ،ضعف دارد و غلط است ،عوض بشود؛ اما
تا مادامي که قانون ،قانون است ،حتما ً بايستي به آن عمل بشود و به آن
اهميت داده بشود .من اين را تأکيد ميکنم .در بخشهاي مختلف همينجور
است .ممکن است يک چيزي را شما معتقد باشيد که روال قانونياش
درست طي نشده ،يا متصدي اين کار قوه مجريه نيست؛ وقتي که قانون
مجلسـ با همان سازوکار قانون اساسيـ به دولت ابالغ شد ،قوه مجريه بايد
آن را قانون بداند .حاال اگر چنانچه ضعف يا چيز ديگري وجود دارد،
عوامل ديگري وجود دارد که اگر قانون مشکالتي دارد ،بايستي آن را از
بين ببرند؛ چه در خود مجلس ،چه در شوراي نگهبان و از اين قبيل .به
قانون اهميت بدهيد)1389/6/2(».
 .10دولت فسادستيز
فساد را ميتوان مهمترين مانع موفقيت يک سيستم دانست که بدون
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رفع و مهار آن سخن گفتن از کارآمدي بيمعنا است .علي رغم آنکه در
اذهان اينگونه شکل گرفته که دستگاه قضا در صف اول مبارزه با فساد
بايد قرار داشت باشد ،بايد گفت اين دولت است که بايد پيشگام مبارزه با
فساد باشد .مهم ترين بستر براي ايجاد و رشد فساد ،محيطهايي است که
متولي آن دولت است! بيشترين گردش مالي کشور در دستگاههاي دولتي
صورت مي گيرد و همين امر چشم طمع مفسدين را به خود جلب ميکند.
در کنار فرصتهاي مالي ،فرصت.هاي موقعيتي و فرصتهاي اطالعاتي
است که رانتخواران و مفسدان به شدت در فکر به خدمت گرفتن آن
هستند و بخش عمدهاي از فسادهاي اقتصادي و اجتماعي حاصل سوء
استفاده از همين فضاي رانتي است.
دولت تراز انقالب اسالمي دولتي است که بتواند در اولين گام ،فساد
را از وجود و بدنه خود ريشهکن کنند .اين امر خطير با تقويت
قانونگرايي ،شايسته ساالري و تقويت بازرسي و نظارت بر عملکردها
ممکن خواهد شد .در گام بعدي دولت بايد تالش کند تا از رشد فساد در
سطح جامعه جلوگيري کند و با غلبه بر فساد ،بسترهاي سالمت خود را
فراهم آورد.

گفتار هفتم :الزامات و موانع تحقق دولت انقالبي
تحقق دولت انقالبي به همين سادگي ها هم نيست! مرتفع کردن
موانع موجود پيش روي اين حرکت و توجه به مالحظات الزم براي
موفقيت ،اقداماتي است که براي عملياتي کردن فرآيند دولت سازي اسالمي
بايد بدان توجه نمود.
الف .الزامات تحقق دولت انقالبي
براي تحقق دولت اسالمي در انتخابات  1400نيازمند توجه به
اصول و راهبردهاي کالني هستيم که بدون توجه به آن تحقق اين امر
ممکن نخواهد بود.
 )1توليد گفتمان جذاب و فراگير
يکي از مهمترين الزامات موفقيت جريان انقالبي در مسير تحقق
دولت اسالمي آن است که اين جريان بايد بتواند مردم را با خود همراه
ساخته و آرا ي آنان را در سبد راي خود ببيند .الزمه اين مهم ،داشتن هنر
جذب و اعتمادسازي است .واقعيت آن است که اکثريت مردم خواهان حل
مشکالت معيشتي کشور و برخورداري از زندگي راحت و آرام هستند.
زيستي که آينده آن قابل پيشبيني بوده و مبتني بر عدالت و شايستگيها
تنظيم شده باشد.
رهبر معظم انقالب اسالمي به جوانان مؤمن انقالبي تأکيد دارند:
«آن وقتي کار ،شکل عمومي و مردمي پيدا خواهد کرد که اين فکر شما،
اين جهتگيري شما تبديل به يک گفتمان عمومي بشود[ .شما] در اين
مجموعه دوازده هزار [گروهي] که ايشان ميگويند ،ده درصد جوانها ي
کشور ،يا مثالً پانزده درصد جوانهاي کشور هستيد؛ آن  ۹۰درصد يا ۸۵
درصد ديگر چرا بايد از اين حرکت جهاد ي مبارک ،از اين کار محروم
بمانند؟ سعي کنيد ترويج کنيد و اين ترويج در صورتي آسان خواهد شد که
به گفتمان تبديل بشود .ما در طول گذشتهي خودمان ،در مسائل گوناگوني
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اين را داشتهايم که حاال مثالهايش در ذهنم هست و ديگر نميخواهم
[بگويم] .شما ميتوانيد با ترويج اين گفتمان عدّه خودتان را افزايش بدهيد؛
همچنان که کيفيت خودتان را زياد ميکنيد ،کميت خودتان را هم ميتوانيد
افزايش بدهيد که يکي از وسايلش همان است که به ايشان گفتم[ :يعني]
کار تبليغاتي است؛ تبليغات درست ،تبليغات هنري» ()1398/5/19
ايشان معتقدند« :وقتي گفتمانسازي شد ،آنوقت همه به اين فکر
خواهند افتاد و در همه يک انگيزهاي به وجود ميآيد؛ کأنّه يک جادّه وسيع
و يک بزرگراهي به وجود ميآيد که همه ميل ميکنند از اين بزرگراه
حرکت کنند)1395/6/3( ».
الزمه جذابيت و اعتمادسازي براي يک گفتمان توجه به موارد زير
است:
 .1گفتماني جذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از نيازها ي
واقعي جامعه باشد و براي حل معضالت و مشکالت مردم راهکاري ارائه
کرده باشد .گفتمانهاي انتزاعي شايد براي مدتي اذهان عمومي را مشغول
خود سازند ،اما خيلي زود بياعتباري و عدم سودمندي آنان آشکار
ميشود و اعراض هواداران را به همراه خواهد داشت.
امروز اولويت و فوريت نيازهاي جامعه ،ايجاد ثبات و امنيت در
عرصه اقتصاد و تامين حداقلهاي معيشتي است که متأسفانه ر سالهاي
اخير به دليل بي تدبيري گفتماني که صالحيت اداره کشور را نداشته ،ايجاد
شده است! گفتماني که به جاي اتکا به توانايي داخلي ،حل مشکالت
معيشتي را در گرو حل مناقشات بين المللي و ياري گرفتن از بيگانگان
دانست و پيشرفت کشور را با فرصت سوزيهاي چند ساله کندنمود.
 .2اين گفتمان بايد بتواند به زبان نسل جوان امروز کشور که
همگي متولدا ن پس از انقالب و بطور خاص دهه  1370و 1380
هستند آشنا بوده و به آن زبان سخن بگويد .وگرنه اگر زبان اين نسل فهم
نشود ،بدون شک ارتباط معنايي با اذهان ايشان برقرار نخواهد شد.
 .3اين گفتمان بايد بتواند پاسخگوي پرسشهخاي ذهني افکار
عمومي باشد و هيچ ابهامي را در مسير ي که برا ي پيشرفت و آباداني
کشور طرحريزي کرده است ،باقي نگذارد .الزمه اين امر نيز وجود
بسترهاي مختلف و آسان براي پاسخگويي ،ارتباط تنگاتنگ با مردم ،فعال
شدن مطبوعات و رسانهها ،حضور مستمر فعاالن اين جريان در ميان
مردم و رفع سؤاالت و ابهامات است.
 .4اين گفتمان بايد توان دفاع عقالني از خود را داشته باشد و در
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مواجهه با شبهاتي که گفتمانهاي رقيب و معرض مطرح ميکنند بدون
پاسخ نگذارد .با زبان ليل و مستدل سخن بگويد و چهرهاي منطقي از خود
نشان دهد .بدون شک سيل گستردهاي از هجمهها در ايام باقي مانده عليه
جريان انقالبي که خواهان تحقق دولت اسالمي است آغاز خواهد شد و از
هر فرصتي براي تخريب گفتمان انقالبي بهره خواهند گرفت.
 .5گفتمان انقالبي براي فراگير شدن بايد از همه ابزارها ي
رسانهاي باالخص در فضاي مجازي بهره گيرد .امروز بخش عمده هدايت
افکار عمومي را فضاي مجازي برعهده رفته که بدون تسلط برآن امکان
فراگيري هيچ گفتمان ممکن نخواهد بود.
 .6گفتمان انقالبي براي کسب جذابيت نيازمند تجهيز شدن به زبان
هنر است .اين هنر است که مي تواند مفاهيم متعالي را در اذهان عمومي
بکارد و در قلب و جان افراد با هر سطحي از فهم و دانش نفوذ دهد و
ماندگار سازد .بيهنري آفت کار فرهنگي و گفتمانسازي است.
 )2تقويت روحيه انقالبي
پيشرفت و توسعه کشور و حرکت در مسير رفع مشکالت جامعه
را ميتوان مهم ترين اولويت کشور دانست که جهت حرکت تمامي
مسئوالن کشور را تعيين ميکند .همه فعاليتها در عرصههاي مختلف،
بايد گره اي از مشکالت مردم بگشايد و کشور را يک گام به اهداف
طرحريزي شده نزديکتر کند ،وگرنه اقدامي خالف ميثاق ملي و مصالح
کشور خواهد بود؛ اما سوق دادن تمامي جهتگيريهاي کشور به سوي
پيشرفت و تجميع همه توانها و انرژيها براي تعالي جامعه نيازمند
پيشفرض ها و الزاماتي است که بدون آن چنين رسالت عظيمي به ثمر
نخواهد رسيد.
حقيقت آن است که اقدامات بزرگ در کشور محصول ارادههايي
قوي بوده است که در مسير دين و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشدهاند.
آثار نقش آفريني اين بزرگان را ميتوان در تاريخ اين سرزمين و در
عرصه هاي سياسي ،امنيتي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي مشاهده کرد؛
لذا براي رفع مشکالت کشور بايد امور را به دست افرادي سپرد که از
روحيه انقالبي برخوردارند و با همه وجود آرمانهاي انقالب و ملت را
باور دارند .از اولويتبخشي به افراد متزلزل در راه دين و انقالب بايد
پرهيز کرد .در يک کلمه روحيه انقالبيگري را بايد رمز و موتور تحول
و دال مرکزي گفتمان پيشرفت کشور دانست.
رهبر معظم انقالب اسالمي بارها بر ضرورت تقويت روحيه
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انقالبي گري در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي سخن گفتهاند و در نقد
عملکرد آناني که در مسير فراگيري روحيه انقالبي سنگاندازي ميکنند،
فرمودها ند« :خداوند نخواهد گذشت از آن کساني که با قلمشان ،با بيانشان
سعي ميکنند روحيه انقالبي را در بين مردم ما و جوانهاي ما تضعيف
کنند؛ خدا از اينها نميگذرد ...روحيه انقالبي جان اين ملّت است ،روح
اين ملّت است .آن وقت آن قلمي که اين روحيه را در مردم تضعيف کند و
تشکيک کند در انقالب ،اين را خدا خواهد بخشيد؟»()1398/2/11
بدون شک در باب روحيه انقالبي ميتوان گفت که1 :ـ تداوم
انقالب با روحيه انقالبي ممکن است2 ،ـ تحقق تمدن اسالمي در گرو
تربيت نسل انقالبي است3 ،ـ پيشرفت کشور با روحيه انقالبي ممکن
است 4 ،ـ عزت و اقتدار ملي در گرو حفظ روحيه انقالبي است5 ،ـ
روحيه انقالبي ،حافظ کشور در برابر دشمن است6 ،ـ تقويت ساخت
دروني در گرو روحيه انقالبيگري است7 ،ـ روحيه انقالبي مانع رواج
انديشههاي غيرانقالبي براي استحاله انقالب است.
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
گذشته نيز تمسک به اين روحيه رمز موفقيت و پيشرفت نظام اسالمي
بوده است .به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمي« :بعد از رحلت امام ،ما
هر جا انقالبي عمل کرديم ،پيش رفتيم و هر جا از انقالبيگري و حرکت
جهادي غفلت کرديم ،عقب مانديم و ناکام شديم؛ اين يک واقعيتي است.
بنده در اين سالها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصيري در اين مطلب باشد،
متوجّه اين حقير هم هست .هر جا انقالبي بوديم ،جهادي حرکت کرديم ،بر
روي آن ريل حرکت کرديم ،پيش رفتيم؛ هر جا کوتاهي کرديم و غفلت
کرديم ،عقب مانديم .ميتوانيم برسيم ،به شرط اينکه انقالبي حرکت کنيم و
انقالبي پيش برويم)1395/3/14(».
 )3اتخاذ راهبرد وحدت
وحدت را ميتوان يکي از مهمترين اصول و ارکان نظام اسالمي
دانست که مويدات فراواني براي اهميت آن در متون ديني و کالم بزرگان
برشمرده اند .اسالم به مسئله وحدت و اتحاد از ديدگاه اجتماعي آن
نگريسته و بر اهميت اين مقوله ميان انسانها ،مسلمانان و اديان الهي تأکيد
کرده است .اتحاد و يگانگي در سايه وحدت عقيده ،محکمترين نوع اتحاد
است که قرآن بر آن تأکيد ورزيده است .قرآن ،بر اساس همين وحدت
عقيده ،مؤمنان را برادران يکديگر خوانده است« :انما المؤمنون اخوه»
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(حجرات)10/
در اين ميان جامعه اسالمي در عين حالي که همواره توصيه به
وحدت شده ،در معرض واگرايي و تشتت قرار داشته است .وجود
شکافهاي اجتماعي و اختالفات مختلف موجب رشد چندگانگيها و
دستهجات مختلف شده که گاه موجب تنش و درگيري در جامعه شده و اين
وضعيت قدرت ملي و وحدت ملي را با نقص و ضعف روبهرو کرده
است .هرچند بخشي از اين واگراييها در بستر طبيعت ذاتي جامعه بشري
و وجود اختالفات و تنوع در حوزه شناخت ،نگرش ،عواطف و احساسات
ريشه دارد ،اما بخشي ديگر محصول عوارضي است که ناشي از
منفعتطلبيها و زيادهخواهيها و حب و بغضهاست.
وحدت در اصطالح سياسي به معناي تالش براي نزديکي شدن و
حذف فاصله ها و هم نظري و هم افقي در فهم شرايط و رسيدن به
هدفگذاريهاي يکسان مبتني بر منافع مشترک است .رويکرد وحدتگرا
رويکردي است که در آن براي رفع اختالفات تالش ميشود ،اما اين بدان
معنا نيست که همه اختالفات قابل مرتفع شدن است که چنين امري امکان
پذير نخواهد بود؛ بلکه بدان معناست که بيش از آنکه بر اختالفات توجه
شود ،اين اشتراکاتند که مورد توجه قرار گرفته و محور همگرايي و
ائتالف قرار ميگيرند.
رهبر معظم انقالب اسالمي در اين باره چنين توضيح ميدهند:
«منظور ما از وحدت چيست؟ يعني همه مردم يكسان فكر كنند؟ نه .يعني
همه مردم يك نوع سليقه ي سياسي داشته باشند؟ نه .يعني همه مردم يك
چيز را ،يك شخص را ،يك شخصيت را ،يك جناح را ،يك گروه را
بخواهند؟ نه؛ معناي وحدت اينها نيست .وحدت مردم ،يعني نبودن تفرقه و
نفاق و درگيري و كشمكش .حتي دو جماعتي كه از لحاظ اعتقاد ديني مثل
هم نيستند ،ميتوانند اتحاد داشته باشند؛ ميتوانند كنار هم باشند؛ ميتوانند
دعوا نكنند)1379/1/26( ».
مقوله وحدت در مقاطع مختلف انقالب اسالمي اهميت فراواني
داشته و همواره مورد تأ کيد بزرگان انقالب بوده است ،اما امروز اين مهم
به ضرورتي حياتي در ميان نيروهاي انقالبي بدل شده است و بدون وقوع
آن ،حرکت در مسير تحقق دولت اسالمي هموار نخواهد بود.
در مورد سطوح وحدت ميتوان از دو سطح وحدت راهبردي و
وحدت تاکتيکي سخن گفت.
اساسا ً وحدتي را ميتوان راهبردي ناميد که طرفين وحدت در
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چهار عنصر ماهيت ،اهداف ،رويکردها و روشهاي نيل به هدف ،يکسان
يا بسيار به هم نزديک باشند .ممکن است که دو جريان عينا ً مانند يکديگر
نباشند؛ اما وجود اشتراکات فراوان سبب متحد ماندن اين دو جريان خواهد
شد.
وحدت تاکتيکي در حالتي رخ مي دهد که حداقل يکي از مؤلفههاي
مذکور بين طرفين داراي خدشه جدي و معارض هم باشند .ريشه اين گونه
وحدت ها در عقل ابزاري يا عملگرايي سياسي است .در اين حالت فقط
رسيدن به يک هدف موقتي براي طرفين وحدت موضوعيت دارد و براي
رسيدن به آن حاضر است به صورت موقت و غير عميق با طرف يا
طرف هاي ديگري اتحاد داشته باشد و طبيعي است که پس از دستيابي به
هدف ،وحدت موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
آنچه مشخص است در مقطع کنوني اين وحدت راهبردي است که
خواهد توانست مشکالت کشور را حل کرده و مسير تشکيل دولت اسالمي
بدست جريانن انقالبي را هموار کند .رهبر معظم انقالب اسالمي نيز تأکيد
دارند که« :نبايد به وحدت به چشم تاكتيك نگاه كرد؛ وحدت يك اصل
اسالمي است» ()1368/7/11
در اين ميان تحقق وحدت با موانعي مواجه است که اين موانع را
بايد در يکي از عوامل زير جستجو کرد:
 .1پيروي از شيطان و تمايالت نفساني :يکي از عواملي که
ميتواند اتحاد و انسجام را در معرض تهديد و فروپاشي قرار دهد تبعيت
از شيطان و اسير تمايالت نفساني شدن است .قرآن مجيد پس از دعوت
مردم به اتحاد و انسجام و يکپارچگي حول محور دين ،بر اين مسئله تأکيد
ميکند که تبعيت از شيطان ميتواند آسيب جدي به اين امر وارد نمايد.
تبعيت از شيطان و تمايالت نفساني سرمنشأ همه انحرافات از جمله
اختالف و نزاع است (بقره  )208 /و اگرچه اين ،پديدهاي تازه نيست ،اما
اين مطلب نشان ميدهد هرجا مؤمنان بر مدار واليت الهي نباشند و واليت
شيطان را قبول کنند ،اختالف وجود دارد .از آيات ديگر قرآن کريم به
خوبي بر ميآيد که يکي از اهداف مهم شيطان ايجاد عداوت ،دشمني و
کينهدوزي ميان مردم است که همين مسئله مقدمهاي ميشود براي اختالف
و دو دستگي .رهبر انقالب تأکيد دارند که «اختالفات غالبا از هوسها ي
نفساني بر ميخيزد .اگر كسي بگويد اين عمل من كه اختالفانگيز بود،
تفرقهانگيز بود ،براي خداست ،اين را باور نكنيد)1387/4/4( ».
 .2سهمخواهي و زيادهخواهي :عامل ديگري که مانع وحدت
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نيروهاي انقالبي است ،سهمخواهي و زيادهخواهي آدمي است که برخاسته
از خوي مادي و حيواني آن است و در مطالبات اجتماعي و
صورتبنديهاي سياسي – اجتماعي نيز خود را ظهور و بروز ميدهد.
لذا انقالب واقعي پيش از آنکه وارد ميدان فعاليتهاي اجتماعي شود ،بايد
توانسته باشد بر اهوا و نفسانيت خود با خودسازي انقالبي غلبه کرده و در
ميدان فعاليت سياسي منافع انقالبي را بر منافع فردي غلبه دهد وگرنه
همواره با معضلي به نام سهم خواهي مواجه خواهيم بود که مانعي پيش
روي وحدت به حساب ميآيد.
 .3خود برتربيني (برتري طلبي) :يک ديگر از ريشههاي عميق
واگرايي و عدم پايبندي و مقيد شدن به وحدت و همگرايي را بايد در
خودبرتربيني و ميل به تفوق و برتريطلبي آدمي دانست که حتي در ميان
پرچمداران انقالبيگري که از خودسازي الزم برخوردار نيستند ،ميتواند
ظهور و بروز يافته و مانع وحدت جرياني شود.
 .4جهل و بيبصيرتي و درک نکردن ضرورتها :وحدت مبتني
بر شناخت وضعيت و ضرورتها و کمبودها و اولويت ها و فوريتهاي
موجود در جامعه و تالش براي رسيدن به وضعيتي بهتر شکل ميگيرد که
تشخيص آن ني ازمند علم و بصيرت الزم است .اين تشخيص از طريق
چشماني تيزبين و اذهاني هوشمند قابل درک و فهم است و ذهنهاي کوته
بين و فاقد بصيرت و تيزبيني الزم که از فهم عمق مسائل ناتوانند،
نخواهند توانست به عمق ضرورت وحدت دست يابند .لذا معموال در مسير
واگرايي و تشتت پيش ميروند و از عوارض اين واگرايي ناآگاهند.
 .5فراموشي اشتراکات و بزرگ نمايي اختالفات :وحدتگرايي و
درک ضرورت آن به نوعي برخاسته از نگاهي است که ميتواند
اختالفات را کوچک ديده و اشتراکات را بيشتر از آن مورد توجه قرار
دهد .واگرايي اما با بزرگنمايي اختالفات و فراموشي اشتراکات ايجاد
ميشود ،اختالفاتي که گاه با عواطف و احساسات و کينهها و حسادتها و
 ...نيز آميخته شده و آنچنان صعبالعبور مينماياند که امکان رسيدن به
وحدت ممکن نخواهد بود.
 .6انسداد گفتوگو :در مجموعهاي که امکان گفتوگو و مصاحبت
وجود نداشته باشد ،امکان همگرايي و وحدت نيز وجود نخواهد داشت.
فتح باب گفتوگو و توضيح دادن آنچه در ذهنها ميگذرد رافع بسياري از
اختالفات است .در فضاي سياسي که امکان و بسترهاي ذهني و عيني
گفتوگو فراهم باشد ،ميل به واگرايي و حل اختالفات و حرکت در مسير
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همگرايي فراهم است و بلعکس در فضايي که بازيگران و فعالين سياسي
– اجتماعي از طريق رسانه ها و بطور غرمستقيم با هم سخن ميگويند و
بستري براي تبادل نظر و رايزني و تعامل وجود ندارد ،بدون شک
حرکت در مسير وحدت و همگرايي با مشکالت فراواني روبهرو خواهد
بود .ابهام گويي و عدم شفافيت نيز يکي از عوامل و موانعي است که به
دليل نبود فرهنگ گفتوگو بسترساز و تشديد کننده سوء تفاهمات و
اختالفات خواهد بود.
 .7نبود مکانيسمي براي وحدت :رسيدن به وحدت حاصل فرآيندي
است که از دل مکانيسمي مشخص و تعيين گام به گام مراحل ممکن
خواهد بود .چنين مکانيسم هايي معموالً تعريف نشده و نبود آن بر تداوم
اختالفات و واگرايي ها ميافزايد ،مکانيسمي که در آن شاخصها و
معيارها ،وجود فصل الخطاب ،تضمين هاي عملي ،و مواردي از اين قبيل
ديده نشده باشد.
در کنار شناخت موانع وحدت بايد يادآوري نمود که تحقق وحدت
درون گفتماني داراي مالحظات و الزاماتي است که انتظار ميرود همه
معتقدين به انقالبيگري به آن پايبند باشند:
 .1تقدم وحدت بر بسياري از ارزشها :يکي از مهمترين مالحظات
و نکات قابل تأمل آن است که توجه کنيم که وحدت آنقدر ارزشمند و
حياتي است که بر بسياري از اصول و ارزشهاي مطرح تقدم دارد که در
صورت عدم امکان جمع همزمان آنها ،تحقق وحدت مقدم خواهد بود .اين
باور که از نوعي جهان بيني متعالي و انقالبي و مبتني بر فهم شرايط زمان
و مکان برميخيزد ،با ادبيات مختلفي مورد تأکيد رهبران انقالب اسالمي
واقع شده است .يكي از جمالت راهبردي حکيم انقالب اسالمي در مواجهه
«تكليفگرايي» و «وحدت» ،اين عبارت است كه فرمودند« :حفظ وحدت
را اصل قرار بدهيم و اگر تكليف شرعيا ي هم احساس كرديم ،ولي ديديم
عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج به وجود آورد و وحدت را از
بين ببرد ،قطعا ً انجام آنچه كه تصور ميكرديم تكليف شرعي است ،حرام
است و حفظ وحدت واجب خواهد بود»()1368/4/12
اين گزاره به خوبي ميتواند بخش قابل مالحظه اي از مشکالت
پيش روي جبهه انقالب را در مسير وحدت حداکثري را در اين مقطع
حساس کشور مرتفع کند.
 .2کنار گذاشتن تنگ نظريها :واقعيت آن است که در درون هر
مجموعهاي اختال ف نظر و تکثر آرائي وجود دارد که گريزي از آن
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نيست .منطق وحدت و ائتالف نيز مبتني بر فراموشي همه اختالفات و
يکسان سازي تمامي افکار و نظرات شکل نگرف ته است .بلکه سخن از
توجه به مسائل اساسي و وجوه مشترک و به حاشيه راندن اختالف آرا و
ساليق و مباحث درجه دومي دارد که براي دستيابي به اهداف بزرگتر
فعال بايد از بزرگنمايي آنان چشم پوشي نمود .به واقع الزمه وحدت،
داشتن چشمي خطاپوش و کنارگذاشتن نگاههاي تنگ نظرانهاي است که
جز به نقاط ضعف ديگران نمينگرد و دايره جبهه انقالبي را آنقدر تنگ
ميبيند که همه افراد و گروهها جز اندکي از اين دايره بيرون خواهند ماند!
با چنين نگاه بدبينانهاي نميتوان انتظار داشت که وحدت و همگرايي شکل
گيرد و افکار و قلوب به يکديگر نزديک شود!
 .3پايبندي به مکانيسم وحدت :يکي ديگر از الزامات وحدت،
پايبندي همه افراد و گروهها به نتايج مکانيسمها و فرآيندهاي تصويب شده
است .به واقع در اين ميان آنچه اصالت دارد همين توافقها و فرآيندهاست
نه نتايج! لذا نامزد نهايي جريان انقالبي هر که باشد ،بايد تمامي افراد و
گروه ها خود را ملزم به حمايت از وي بدانند و قاعده بازي را تا پيروزي
نهايي در انتخابات رعايت کنند .بيشک پايبند نبودن به اصول کار و
فرآيند طراحي شده موجب خروج از اردوگاه اصولگرايي است که با عدم
همراهي بدنه و هواداران همراه خواهد بود.
 .4پذيرش فصل الخطاب :در مرحله گفتوگو و رفع اختالفات ،گاه
امکان رسيدن به تفاهم کامل وجود ندارد و بخشي از اختالفات باقي
ميماند .در اين شرايط راهي جز مراجعه به فصل الخطاب نيست .اين
فصل الخطاب که ميتواند يک فرد يا جمع و شورا و گاه حتي افکار
عمومي و نظر اکثريت مردم باشد ،به عنوان مرجع حل اختالف عمل
کرده و حرف آخر را خواهد زد .اما پيش از آن پايبندي به نظر نهايي
فصل الخطاب شرط الزم براي تحقق اين امر است .کساني که حاضر
نيستند به عهد خود پايبند بوده و نظر فصل الخطاب را عليرغم مخالفت با
نظرشان بپذيرند ،نخواهند توانست در روند وحدت و ائتالف و همگرايي
وارد شوند.
 .5پرهيز از طرح سخنان اختالفافکن :در مسير وحدت هرگونه
اظهارنظر غيرمسئوالنه و اقدامي که موجب تشديد اختالفات شده و آتش
کدورت و بددلي را شعله ور سازد بايد نفي گردد .در اين شرايط
نامناسبترين اقدام ،طرح ايدههايي است كه موجب در هم ريختگي
صفبنديهاي گفتماني موجود جامعه ميشود! لذا بزرگان و صاحبان
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تدبير در برابر طرح چنين ايدههايي بايد با جديت ايستادگي نموده و آن را
ايدهاي تفرقهافكن بدانند كه از سوي اردوگاه رقيب براي به هم زدن بازي
طرحريزي شده است.
 .6پذيرش منطق وحدت :يکي از الزامات وحدت و همگرايي تأکيد
بر وجوه مشترک و کوتاه آمدن از اختالفاتي است که چندان اولويت نداشته
و براي دستيابي به اهداف متعالي ميتوان از آنها عبور کرد .واقعيت آن
است که اگر همه طرفهاي مذاکرات وحدت بخواهند بر مطالبات
حداکثري خود پافشاري کنند  ،امکان همگرايي وجود نخواهد داشت! بلکه
راهکار صحيح و اصولي و انقالبي آن است که طرفين با اولويتبندي در
اعتقادات و مطالبات ،بر مباني و اصول اصلي و اليتغير خود تأکيد
ورزيده و از مطالب درجه دوم در صورت نياز کوتاه آمد .طبيعي است
که طيف هاي مختلف انقالبي در اصول اصلي و اليتغير اختالفي نخواهند
داشت و با تقدم روحيه مدارا و همدلي بر مطالبات درجه دوم مسير
وحدت همراه خواهد شد.
ب .موانع تحقق دولت انقالبي
در مسير تولد و رشد هر پديدهاي ،ممكن است آسيبها و آفتهايي
بروز كند و از تحقق يا استمرار آن جلوگيري کند؛ از اين رو اگر پديدهاي
بخواهد ايجاد گردد يا دوام پيدا كند ،بايد عالوه بر وجود مقتضي ،مانع يا
موانعي وجود نداشته باشد .موانع همان آسيبها و آفتهايي هستند كه اگر
زدوده نشوند ،ادامه حيات آن پديده را با مشكالت جدي روبهرو ميمننند.
گام سوم حرکت تکاملي انقالب که تشکيل دولت اسالمي باشد،
همچون مراحل پيشين با آسيبها و تهديداتي مواجه است که گذر از اين
مرحله بدون شناخت دقيق آنها ميسر نخواهد بود .در نگاه رهبر معظم
انقالب اسالمي دولت اسالمي دو دسته دشمن دارد :يك دسته دشمنان
شناخته شده هستند .همه سلطه گران و ديكتاتورهاي دنيا به داليل واضح
دشمن دولت اسالمياند؛ چون دولت اسالمي با اصل سلطه و ديكتاتوري
مخالف است .كساني هستند كه به دين يا به ورود دين در عرصه زندگي
معتقد نيستند  -به اصطالح سكوالرها  -اينها هم با دولت اسالمي مخالفند؛
مي گويند اقتصاد بايد از دين جدا باشد ،سياست از دين جدا باشد ،زندگي
اجتماعي از دين جدا باشد ،تحركات و نشاطهاي مردمي عمومي از دين
جدا باشد .مخالفتها هم در طيف وسيعي انجام ميگيرد؛ از مخالف بودن،
تا مخالفت كردن ،تا معارضههاي جدي كردن .مترفين بينالمللي  -يعني
ثروتمندان عظيم جهاني كه نفت و منابع عمدهي جهاني را در اختيار
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خودشان مي خواهند و براي اين كار دارند حداكثر تالش علمي و عملي را
ميكنند  -اينها هم جزء دشمنان بيروني دولت اسالمياند .عرض كرديم
دشمنها لزوما ً دشمني نميكنند؛ بعضي از آنها دشمنند ،بعضي دشمني
كردن شان به صورت مخالفت و اعتراض است ،بعضي وارد ميدان
ميشوند و گالويز مي شوند .بنابراين انواع و اقسام دشمني وجود دارد و
بايد با هر كدام به نحوي برخورد كرد.
دسته دوم دشمنان دروني هستند؛ يعني آفتها ،بيماريها و
ميكروب ها .مرگ ما بيش از آنچه ناشي از اين باشد كه ديگري بيايد ما را
بكُشد ،ناشي از اين است كه در درون خودمان اختالفي بهوجود ميآيد.
غالبا ً مرگهاي ما ناشي از ويروسي ،ميكروبي ،بيمارياي و سلول
عاصياي است كه سرطان درست ميكند؛ كمتر ناشي از اين است كه
كسي بيايد آدم را بكُشد .دولت اسالمي هم همينطور است؛ بايد مواظب
دشمنهاي درونياش باشد؛ اينها آفتهايش است)1384/6/8(.
افراد و مجموعههاي بشري همواره از دو سو آسيب ميبينند ،اول
از درون خود كه منشأ آن ضعفهاي بشري و هوسهاي مهار گسيخته و
ترديدها و بيايمانيها و خصلتهاي منهدم كننده است ،و دوم از دشمنان
بيروني كه بر اثر طغيان و افزونطلبي و تجاوز و ددمنشي ،محيط زندگي
را بر انسانها و ملتها تنگ و فشار آلود ميسازند و با جنگ و ظلم و
تحميل و زورگويي ،بالي جان آنان ميشوند )1375/2/4(.مهمترين
آسيبهاي دروني تحقق دولت اسالمي را مبتني بر کالم حکيم انقالب
اسالمي مي توان چنين فهرست کرد:
 -1هوي و هوسپرستي -2 ،آرزوهاي طوالني -3 ،سستي ايمان
انقالبي -4 ،انفعال و خودباختگي - 5 ،نسيان -6 ،ارتجاع -7 ،فرمگرايي
و ظاهربيني بدون توجه به محتوا -8 ،كج فهمي و جمود و تحجر- 9 ،
دنيازدگي -10 ،اشرافيگري -11 ،خطر نفوذ دشمن -12 ،نفوذ صاحبان
ثروت و قدرت در ارکان نظام -13 ،قرار گرفتن افراد بياعتقاد به
آرمانهاي نظام در جايگاه مسئوليت -14 ،اختالف و دودستگي در
جامعه -15 ،دعواها و اختالفات سياسي -16 ،القاي صف بنديها و تقسيم
بنديهاي کاذب -17 ،همكاري نکردن بخشهاي مختلف نظام- 18 ،
فراموشي اهداف و آرمانهاي انقالب -19 ،بياعتنايي به ارزشها به نام
توسعه -20 ،بيتوجهي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض -21 ،عدم
پاسخگويي -22 ،نشناختن مشكالت مردم.
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گفتار هشتم :دولت جوان انقالبي
ورود انقالب اسالمي به دهه پنجم عمر پر برکت خود اقتضائاتي را
به همراه دارد که بدون توجه به آن نميتوان در حرکت در مسير تحقق
آرمانهاي انقالب موفق بود .شايد مهمترين اقتضاي آن را بايد در بيانيه
گام دوم انقالب اسالمي جستوجو کرد که حکيم انقالب اسالمي در آن بر
«عظمت نقش نيروي جوان متع ّهد» در پيشبرد گام هاي انقالب اسالمي
تأکيد ورزيده و ايشان را محور تحوالت دهههاي آتي پيش روي کشور
دانستهاند .البته به فرموده ايشان «نه هر جواني؛ جواني که احساس تع ّهد
کند ،احساس مسئوليت کند ».در اين ميان بخش عمده انتظارات از جوانان
مؤ من انقالبي حرکت مبتني بر منطق «آتش به اختيار» و در قالب
«تشکلهاي خودجوش انقالبي» تصور ميشود .تعابير و توصيههايي که
رهبري نيز در طول سالهاي اخير داشتند در اذهان عمومي جوانان چنين
رويکردي را القا ميکرد.
معظم له سيره حضرت امام(ره) را گوشزد ميکنند و ميفرمايند:
«امام به جوانان اعتماد و اعتقاد داشتند .لذا مثالً فرماندهان ّاوليه سپاه
اوليه سپاه را اينها گذاشتند  -اين مجموعه عظيم را
پاسداران  -که هسته ّ
تشکيل دادند و سپاه در جنگ آن همه نقش آفريد .وقتي اينها به امام معرفي
شدند و امام اينها را شناختند ،به هيچ وجه نگفتند که شما جوانيد ،چطور
ميخواهيد اين کار را بکنيد؛ نخير ،بلکه استقبال هم کردند .يا مثالً در
اولين کابينهاي که
کابينه شهيد رجايي ،يک عدّه جوانان خيلي خوب بودندّ .
جوانان را به معناي واقعي کلمه وارد مسئوليت کرد ،کابينه شهيد رجايي
بود)1377/11/13( ».
اما کالم رهبري در جمع دانشجويان که اولين روز خردادماه سال
 1399انجام شد ،پيامي متفاوت و رنگ و بوي ديگري داشت! معظمله در
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بخشي از اين ديدار با برشمردن حرکت عمومي انقالب مبتني بر بيانيه گام
دوم ،به موضوع راهکارهاي عملي تحقق نقش آفريني جوانان پرداخته و
در نهايت ميفرمايند« :نتيجهي اينها چه ميشود؟ اينجا من اين جور
يادداشت کردهام که سرانجام [اينها] ،کشاندن نسل جوان متع ّهد به عرصه
مديريت کشور [است] ... ،ورود در عرصهي مديريت براي نسل جوان از
اين راهها اتّفاق ميافتد و طبعا ً اگر نسل جوان وارد عرصه مديريت شد ،و
مديران ارشد نظام از جمله جوانهاي متع ّهد [شدند] -که من گفتم جوانها ي
متع ّهد حزباللهي ،يعني واقعا ً بايد حزباللهي باشند؛ به معناي درست کلمه
حزباللهي -آن وقت آن حرکت عمومي کشور طبعا ً استمرار پيدا ميکند،
سرعت پيدا ميکند و انجام ميگيرد».
اين صراحت در باب ضرورت کشاندن نسل جوان متعهد
حزباللهي به عرصه مديريت کشور ميتواند نويدبخش تحولي بزرگ در
عرصه اداره کشور باشد که نيازمند تأمل در ابعاد آن هستيم .به واقع آغاز
دهه پنجم انقالبي اسالمي و پيوند آن با صدور بيانيه گام دوم انقالب
اسالمي ،افقي جديد را پيش روي جمهوري اسالمي گشاده است که بايد
بدان به مثابه فرصتي براي پيشرفت و ارتقاي کشور نگريست .ميداندار
اين عرصه و موتور محرکه آن قرار است که جوانان مؤمن انقالبي باشند
که با همت و اراده و توان جواني ،اهداف انقالب اسالمي را در مسير فتح
قلههاي کشور ،يک گام به جلو ببرند.
الف .اهميت و ضرورت جوانگرايي
 )1جواني و حرف هاي نو براي تحول
تغيير و تحول و زندگي در شرايط و دنيايي متفاوت ،بطور طبيعي
زاينده افکاري جديد خواهد بود .نسل جوان بطور طبيعي داراي ايدههاي
نو براي اداره جامعه است؛ چرا که از منظرگاه متفاوت به مسائل مينگرد
و دنياي ذهني او متفاوت از پيشينيان است .اين ويژگي ميتواند مولد
فرصتهاي مناسبي براي تحول و تکاپو در هر جامعهاي باشد .در کنار
اين ظرفيت ذاتي ،ميل به تحول و تغيير و پيشرفت نيز در جوانان موج
ميزند .جوان در ابتداي پويايي زندگي است و انگيزه ها براي
برخورداري از لذات زندگي و تجربه آزمون هاي متفاوت او را به جنب و
جوش انداخته است .جوان ميخواهد جهان را آنگونه که ميپسند و در
آرزوهاي خود ميپروراند بسازد و بر اين باور است که ميتواند!
دوران جواني را ميتوان نقطه اوج تجلي اراده ساالري دانست.
نيروي جواني برآمده از سه مؤلفه انرژي ،اميد ،ابتكار است که ميتواند
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آن را مبدل به موتور محرک جامعه کند .به فرموده رهبري« :جوان،
محول كنند و آن را
سرشار از اميد و نشاط است و مايل است كاري به او ّ
با شجاعت و خطرپذيري انجام دهد )1381/8/13( ».و محصول چنين
شخصيتي بدون شک توليد افکار جديد و شنيدن سخن نو خواهد بود و اين
همان چيزي است که مديريت کشور در دهه پنجم انقالب اسالمي به آن
نيازمند است.
 )2جواني و پيشراني
جواني با پيشقدمي و پيشراني نسبتي ديرينه دارد و تاريخ بشريت
گواه صادقي است بر اين ادعا که جوانان همواره پيشگام تحوالت مهمي
سياسي – اجتماعي و حتي اقتصادي بودهاند .جوانان همانطور که در
خيزش اسالمي ملت ايران و تداوم استقرار جمهوري اسالمي نقشآفرين
بودند ،امروز نيز پيشگام و پيشران حرکت انقالب به سمت اهداف و
آرمانها به حساب ميآيند .اين پيشراني ميتواند تمام سرمايههاي کشور را
نيز در جهت پيشرفت کشور به خدمت آورد .به همين جهت رهبري معظم
انقالب اسالمي تأکيد دارند که «انديشه پيران و فکر و تجربهي آنها
آنوقتي به کار ميآيد که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشد؛ پيشران
حرکت انقالب ،جوانها هستند)1395/9/3( ».
انقالب اسالمي که در فرآيند پنج مرحله اي خود براي رسيدن به
تمدن اسالمي ،اکنون در مرحله سوم تحقق دولت اسالمي قرار دارد ،در
اين مرحله نيز به مديران جواني نيازمند است که بتوانند به وظايف انقالبي
خود عمل کنند .به واقع جوانان همانطور که در خيزش اسالمي ملت ايران
عليه رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسالمي نقش آفرين بودند ،امروز
نيز پيشگام و پيشران حرکت انقالب در شکل دادن به دولت اسالمي به
حساب ميآيند .از نگاه رهبري «مجموع آحاد ملّت و کشور مأموريت
دارند انقالبشان را حفظ کنند؛ اين وظيفه همه ماست؛ ا ّما جوان پيشران
است ،موتور حرکت است)1395/9/3( ».
اينچنين پيشراني البته در هر جواني يافت نميشود ،لذا اين سؤال
پيش ميآيد که «آن جواني که ميتواند پيشران حرکت عظيم کشور به
سوي تمدّن نوين اسالمي باشد کدام جوان است؟ چه جور جواني است؟
بنيه معنوي اينجا معنا پيدا ميکند؛ جواني که با انگيزه است ،با ايمان
است ،با خرد است ،قدردان توان خويش است ،اهل کار است ،اهل ابتکار
است ،تو ّکل به خدا دارد ،اعتماد به نفس دارد .درست نقطه مقابل آنچه
دشمن در مورد جوانهاي ما ميخواهد؛ دشمن ميخواهد جوانهاي کشور
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ما بيانگيزه باشند ،بيايمان باشند ،بياميد باشند ،اسير شهوات باشند ،تنبل
باشند ،بيکاره باشند ،نق بزنند ،کار نکنند ،دچار اعتياد باشند ،شکننده
باشند؛ جوانهاي کشور را اين جوري ميخواهند .هدف کارهايي که دارند
روي جوانهاي ما انجام ميدهند اينها است؛ درست نقطه مقابل آن چيز ي
که ما الزم داريم)1398/9/6(».
 )3توانا در پيشبرد اهداف
توانايي انجام کارها و برآمدن از وظايف و مأموريتها هر چند امر
مهم و ارزشمندي است ،اما مديريت پويا و راهبردي نيازمندي توان
بيشتري نيز هست و آن پيشبرد و هدفگذاريهاي جديدي است که ميتواند
تضمين کننده آينده يک سازمان باشد و افقهاي روشن پيش روي حرکت
يک مجموعه را آشکار سازد و با ريلسازي مناسب و به موقع اهداف و
آرمانها را دستيافتني کند .اين توان بطور ويژهاي در جوانان به واسطه
روحيه تحول خواهي و رويکرد انقالبي و خلق و خوي ساختارشکنانه
ايشان تمرکز يافته است که با مبسوط اليد شدن و قبول مسئوليتها شکوفا
خواهد شد .رهبر معظم انقالب اسالمي از سالياني دور تأکيد دارند:
«تجربه من اين است كه اگر ما به جوان اعتماد كنيم  -آن جواني كه
شايسته دانستيم به او مسئوليت بدهيم و صالحيتش را داشت؛ نه هر جواني
و هر مسئوليتي  -از غير جوان ،هم بهتر و مسئوالنهتر كار را انجام
ميدهد؛ هم سريعتر پيش ميبرد ،هم كار را تازهتر و همراه با ابتكار
بيشتري به ما تحويل خواهد داد؛ يعني روند پيشرفت در كار حفظ ميشود.
برخالف غير جوان كه ممكن است كار را بالفعل خوب انجام دهد ،اما
روند پيشرفت در آن متوقّف خواهد شد .غالبا ً اينگونه است».
()1377/2/7
 )4توانا در حل مشکالت کشور
براي حل مشکالت و معضالت کشور راههاي مختلف ارائه شده و
نسخههاي متنوعي پيچيده شده است .از يک منظر نظريات مطرح در اين
باب را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد .دسته اول ديدگاهي است که
وابستگي به بيگانه و بهره برداري از توان قدرتهاي بزرگ را راهکاري
براي حل مشکالت کشور ميدانند و اعتماد به الگوي توسعه غربي را
پيشنهاد مي دهند .ديدگاهي ديگر بر اتکا به خود و توان و استعدادهاي
داخلي تکيه دارد و با محور قرار دادن دکترين «ما ميتوانيم» نسخههاي
بومي را براي درمان دردها چارهساز ميبيند .دال مرکزي چنين نگاهي،
اعتماد به جوانان کشور و اميد به نيروي جواني است .جوانان در طول
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چهار دهه اخير نشانه دادهاند که قابل اتکا هستند و نه تنها توانايي حل
مشکالت کشور را با تدبير و سختکوشي و تفکر و خوشفکري دارند،
بلکه گاه تنها راه حل کشور نيز هستند! و به جز آنان کس ديگري توانايي
حل برخي مشکالت کشور را نداشته است .اين نوع باور به جوانان را
مي توان در کالم رهبر معظم انقالب اسالمي مشاهده کرد .معظم له در
بررسي اين دو الگوي توسعه چنين ميگويند« :سازش با آمريکا مشکالت
کشور را حل نميکند ،بلکه افزايش خواهد داد؛ مشکالت سياسياي اگر
داشته باشيم ،مشکل اقتصادي اگر داشته باشيم؛ مشکالت ما را خودمان
بايد حل کنيم؛ مشکالت ما را شما جوانها بايد حل کنيد)1395/8/12( ».
اين نگاه به جوانان که برآمده از اعتماد کامل ايشان به توانايي آنان
است ،امروز بايد به گفتمان فراگيري نزد مسئوالن کشور نيز بدل شود و
آثار خود را در دستگاههاي مختلف نشان دهد ،که يکي از نشانههاي
جوانگرايي در نيروي انساني و سپردن مسئوليتهاي بيشتري به جوانان
است .نسلي که با خالقيت و پويايي و ابتکار و پشتکار ميتواند بخش
عمدهاي از گرههاي ايجاد شده در بوروکراسي تنبل سازمانهاي مختلف را
حل کند.
 )5اثبات استعدادها و توانايي در عمل
ادعاي جوانگرايي ،ادعايي خام و بافتهاي نظري و ذهني نيست که
ما به ازاي خارجي نداشته باشد ،بلکه با صراحت ميتوان گفت جوانان با
حضور در عرصههاي مختلف ،توانايي و کارآمدي خود را به اثبات
رسانده و کارنامه درخشاني براي خود رقم زدهاند .از نگاه رهبري «هر
چه زمان به پيش ميرود ،اميد ملت ايران به نسل جوان درس خوانده و
بالندهاش بيشتر ميشود .جوانان اين ملت در همه ميدانها توانستهاند
برتريها و درخشندگيهاي خود را به اثبات برسانند)1387/11/27( ».
معظمله يادآوري ميفرمايند« :اگر صحبت كارهاي فناوري پيچيده
است ،همين جوانها هستند؛ انرژي هستهاي را هم جوانهاي ما دارند سر
پا ميكنند؛ در سلولهاي بنيادي هم جوانهاي ما دارند فعاليت ميكنند؛ و
در فناوري زيستي ،فناوري نانو ،و انواع و اقسام فناوريها ،هر جا
ميرويم جوانهايند؛ جوانهايي كه نه دوران جنگ را ديدند ،نه امام را
مالقات كردند ،نه از اول انقالب خاطرهاي دارند .پس اين حركت ،حركت
پوينده و بالنده است .به ميدان عمل و خدمت و تالش كه ميرسيم ،همين
حركت عظيم بسيج سازندگي را ميبينيم؛ به ميدان سياست و اعالم حضور
كه ميرسيم ،حركت  9دي را ميبينيم ،حركت  22بهمن را ميبينيم،
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حضور عظيم در انتخابات را ميبينيم؛ اينها معناش چيست؟ معناش اين
است كه امروز جوانان ما  -كه اكثريت قاطع ملت ما هستند  -و عموم
ملت ما در همان جهت حركت انقالب اسالمي و با همان ضرب دست
انقالب ،رو به فزايندگي هستند ،دارند پيش ميروند( .بيانات در ديدار
جهادگران بسيج سازندگي )1389/6/31
رهبر معظم انقالب تالش دارند تا نمونه هاي فراواني از کارهاي
بزرگي که از طريق جوانان انجام شده را به مسئوالن کشور گوشزد کنند
و حاصل فرآيند اعتماد به جوانان را براي ملت نيز رونمايي کنند .لذا در
کالم ايشان مثال هاي متعددي از اين موفقيت ها بارها آورده شده است.
نمونه بارز اين موفقيت ميدان توليد علم و فناوري است که معظمله تأکيد
دارند« :هر جا که ما بر ابتکار و استعداد جوانان با انگيزه ،مؤمن و
مخلص تکيه کرديم و آنها را ارج نهاديم ،چشمههاي جوشان پيشرفت
پديدار شد که پيشرفتهاي هستهاي ،دارويي ،سلولهاي بنيادي،
نانوتکنولوژي و برنامههاي صنعتي دفاعي نمونههاي عيني اين واقعيت
هستند)1393/2/23( ».
 )6ايستاده در برابر دشمنان
روحيه جواني با ايستادگي و زير بار زور نرفتن نيز سازگاري
ممتازي دارد .جوان به واسطه آنکه کمتر تعلق دارد و روحيه محافظه
کاري بر شجاعت و غرور و حريت جواني غلبه نکرده است ،به ذات يک
انقالبي است .لذا در برابر دشمن نيز جرئ ت و جسارت بيشتري از خود
نشان مي دهد و همواره در صف اول مقابله قرار داشته است.
تقابل امروز جمهوري اسالمي با دشمن نيز که به روزهاي سخت و
حساسي رسيده و استکبار جهاني با همه توان براي ضربه زدن به نظام
اسالمي و ملت ايران به ميدان آمده است ،نيارمندي ميدانداري جوانان
است .مواجهه همهجانبهاي که با محوريت جنگ اقتصادي دشمن اين
روزها شاهد آن هستيم ،سناريوي چند اليهاي است که راه مقابله با آن نيز
هوشمندي و تدبير مسئوالن و ملت را ميطلبد .يکي از مالحظات مهم در
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.
به تعبير رهبري« :امروز نيز جوانان ما با روحيه و حماسهاي شورانگيز
مهياي دفاع ،از دستاوردهاي انقالب اسالمياند .امروز نيز ملت ما و
جوانان ما در همه ميدانها آماده اند تا از افتخارات خود دفاع كنند».
()1381/11/17
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جوانگرايي در مديريت و حضور جوانان متعهد حزب اللهي در
امور تصميم گيري کالن کشور اين امتياز را براي کشور و ملت به همراه
خواهد داشت که از تهديدات و ارعاب دشمن نهراسيده و شجاعانه در دفاع
از حقوق ملت در عرصه هاي مختلف قدم بردارند.
ب .مالحظات جوانگرايي
سخن گفتن با صراحت از ضرورت سپردن عرصه مديريت به
جوانان را مي توان راهبردي ممتاز دانست که تحقق آن ضرورتي اساسي
براي امروز و آينده کشور است و انتظار آن است تا زمينههاي تحقق آن
فراهم آيد .اين مهم در مسير تحقق نيازمند توجه به برخي مالحظات
اساسي است تا از مسير صحيح دچار افراط و تفريط نشود و اين فرصت
تاريخي به خاط ر برخي خطاها به تهديد بدل نشود .به واقع همين امر
مقدس و ضروري نيز با آسيب و آفاتي همراه است که بيتوجهي به آن
ميتواند منجر به انحرافاتي در آينده مديريت کشور شود.
 )1مفهوم دقيق جوانگرايي
جوان گرايي مفهومي عام و کلي است که متناسب با هر مأموريت و
مسئوليتي بايد آن را تعريف کرد .به عنوان نمونه نماز جمعه از جمله
امور اجتماعي – سياسي است که خطيب آن بايد از شايستگيهايي از
جمله صالحيت علمي – فقهي ،وجاهت و مقبوليت عمومي ،اعتبار اخالقي
و  ...برخوردار باشد .بدون شک جوانگرايي در نماز جمعه به معناي
انتخاب ائمه جمعه  20تا  30ساله نيست! چرا که اين امر موجب ضعف
نماز جمعه و کاهش حضور نمازگزاران خواهد شد .لذا بايد دقت کرد که
برداشتي سطحي و قشري از جوانگرايي ،اين تدبير راهبردي را دچار
انحراف نکند.
رهبر حکيم و فرزانه انقالب اسالمي در توصيههاي خود در اين
زمينه که در ديدار تصويري با نمايندگان تشکلهاي دانشجويي صورت
گرفت ،اعالم داشتند« :من البتّه  -همچنان که قبالً هم در سال گذشته تأکيد
مکرر هم گفتهام  -به دولت جوان و حزباللهي معتقدم و به آن
کردم و
ّ
اميدوارم و البتّه دولت جوان صرفا ً به معناي اين نيست که بايد يک رئيس
دولت جوان ،آن هم مثالً جوان به معناي  ۳۲ساله داشته باشد؛ نه ،دولت
جوان[ ،يعني] يک دولت سر پا و بانشاط و آمادهاي که در سنيني باشد که
بتواند تالش کند و کار بکند و خسته و از کارافتاده نباشد؛ منظور اين
است .بعضيها تا سنين باال هم به يک معنا جوانند؛ حاال همين شهيد
عزيزي که شما از او اسم برديد -شهيد سليماني ،و بنده شب و روز به ياد
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او هستم -شصت و چند سال سنّش بود ،ايشان که خيلي جوان نبود؛ اگر دَه
سال ديگر هم زنده ميماند و بنده زنده ميماندم و بنا بود که من مش ّخص
بکنم ،او را در همين جا نگه ميداشتم ،يعني کنار نميگذاشتم او را که
جوان هم نبود .بنابراين بعضي اوقات افرادي که در سنين جواني هم
نيستند ،کارهاي جوانانهي خوبي را ميتوانند انجام بدهند .به هر حال به
نظر من عالج مشکالت کشور ،دولت جوان حزباللهي و جوان مؤمن
است که مي تواند کشور را از راههاي دشوار عبور
بدهد)1399/2/28(».
 )2جوانگرايي و بهره گيري از تجربيات مجربان
در منطق رهبري تأکيد بر جوانگرايي در تضاد با بهرهگيري از
توان مجربان نيست .ايشان مجموعهاي را کامل ميبينند که اين دو در
کنار هم جمع شده و مقوم يکديگر باشند .لذا وقتي نسبت به اين موضوع
ابهام پيش ميآيد چنين ميفرمايند« :يک موضوع ديگري که بد نيست
مطرح بکنم و اينجا يادداشت کردهام ،اين است که شنيدم سؤال ميشود که
بنده در يک برنامه تلويزيوني  1که ظاهراً اخيراً پخش شده ،يک بار
گفتهام که دولت جوان حزباللهي بايد سر کار بيايد ،يک بار هم گفتهام که
مجربين استفاده نشود .بعضيها گفتند چطور؟ اينها با هم
صالح نيست از
ّ
نميسازد .من عرض ميکنم نه ،اينها با هم ميسازد ،اينها با همديگر هيچ
منافاتي ندارد .ببينيد ،من معتقد به تکيه به نيروهاي جوانم [و به اين]
اعتقاد راسخ دارم؛ مال امروز هم نيست ،از قديم بنده چنين اعتقادي داشتم.
معناي اعتماد به نيروهاي جوان اين است که ّاوالً در برخي از
مديريتهاي مهم کشور از جوانها استفاده بشود و به جوانها اعتماد
بشود؛ ثانيا ً از ابتکارهايي که انجام ميدهند و حرکت اينها و حوصله و
نشاط کار اينها استقبال بشود .گاهي اوقات جواني به همه جا مراجعه
کرده ،يک کار مه ّمي را پيشنهاد کرده که ميتواند انجام بدهد ،جواب
ندادهاند ،مراجعه ميکند به ما؛ بعد که ميدهيم دست کارشناس ،تصديق
ميکند ،ميگويد درست است ،اين کار ،کار مه ّمي است و اين شخص
ميتواند اين کار را انجام بدهد .خب من معتقدم که کشور بايستي از
ابتکارات جوانها ،از نشاط جوانها ،از روحيه ي کار و پُرانگيزه ي
جوانها حدّاکثر استفاده را بکند؛ اينها بچّههاي ما هستند ،بچّههاي کشورند
و کشور حق دارد که از اينها استفاده کند .بنابراين ،هم مسئله مديريتها
است ،هم اين [نکته] .منتها اينکه ما ميگوييم در مديريتها از اينها استفاده
 - 1مستند غيررسمي
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بشود ،معنايش اين نيست که نسل قبلي را بکلّي بشوريم بگذاريم کنار! نه،
بر حسب اقتضا ،يک جا مديريت يک جوان ،يک جا مديريت يک فرد
اول انقالب هم همين جور بوده؛ حاال بعضيها
ّ
مجرب و کارکشته .از ّ
گفتند که امام در تهران يک امام جمعه چهلساله را گذاشتند که اين حقير
بودم؛ خب بله ،همان وقت در کرمانشاه هم يک امام جمعه هشتادساله را
گذاشتند؛  1در يزد و در شيراز و در مشهد و در تبريز و مانند اينها،
علماي بزرگ ،مرداني را که در حدود هفتاد سال سنّشان بود گذاشتند؛
اول انقالب امام بزرگوار در رأس سپاه يک
اقتضائات مختلف است .در ّ
2
جواني را گذاشتند که کمتر از سي سال داشت ،در رأس نيروي زميني
ارتش مردي را گذاشتند که حدود شصت سال داشت؛ 3اقتضائات اين
جوري است .يک جا اقتضا دارد که يک مدير جوان بر سر کار بيايد،
مجرب [بر سر کار بيايد] .حاال در مورد
يک جا اقتضا دارد که يک مدير
ّ
دولت جوان حزباللهي انشاءهللا بعدها ،نزديک انتخابات ،بنده صحبت
تصور
خواهم کرد؛ يعني حرفهايي دارم که بعد عرض ميکنم؛ ا ّما اينکه
ّ
مجربين استفاده بشود ،با استفادهي از جوانها منافات
بشود اگر ما گفتيم از
ّ
دارد ،نه ،اين هيچ منافاتي ندارد)1399/10/19( ».
به واقع استفاده از تجربه مديران گذشته ،مالحظه جدي است که در
فرآيند جوانگرايي و چرخش نخبگان بايد براي آن تدبيري انديشيد .اين
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.
در هيچ جاي دنيا چنين گنجينه ارزشمندي را به سادگي به هدر نميدهند.
براي اين کار بايد اتاقهاي فکر و تيمهاي مشاورهاي منسجم و مستمر
تشکيل داد و از تجربيات مديران گذشته استفاده کرد و آن را در خدمت
مديران جوان قرار داد .به واقع جوانان بايد پاي بر عمارت ساخته شده
گذ شتگان بگذارند و مسير را تا رسيدن به قلههاي پيشرفت و توسعه کشور
ادامه دهند.
 )3جوانگرايي مبتني بر فرآيند و مکانيزمي منطقي
طراحي مکانيسمي براي چرخش نسلي و تربيت مديران جوان
ضروري است .به واقع بايد فرآيندي مدت دار و نهادينه شده را طراحي
کرد که هر مديري قبل از رسيدن به پايان مدت اشغال و خط بازنشستگي،
 - 1آيتهللا عطاءهللا اشرفياصفهاني
 - 2سردار محسن رضايي
 - 3امير قاسمعلي ظهيرنژاد
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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
کرد  .نبايد فراموش کرد که در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمي پذيرش
مديريتهاي اجرايي کشور ،جايگاهي براي کسب تجربه از طريق آزمون
و خطا نيست و انتظار ميرود که مديريتها با کمترين خطا همراه باشد.
الزمه اين کار تصويب قوانيني اداري معطوف به تحقق اين مهم و پيگيري
جدي و عملياتي کردن آن در سازمانهاي مختلف است .اگر اين اتفاق
بيفتد ،بدون شک بخش مهمي از مشکالت ناشي از تغيير مديريتي کشور
حل شده و با گسست مديريتي در کشور مواجه نخواهيم بود.
 )4جوانگرايي و شايسته ساالري
نکته قابل مالحظه ديگري که بايد در فرآيند جوانگرايي توجه کرد،
آن است که در منطق رهبري جوانگرايي در تقابل با شايستهساالري
نيست .اينگونه نيست که بتوان با تأکيد بر جوانگرايي ،شايستگان را حذف
کرد يا آنکه امور را به دست جواني سپرد که شايستگي و تخصص انجام
کاري را ندارد! بدون شک نگرش رهبري بر سپردن امور به جوانان
شايسته و صاحب صالحيت است و بايد نسبت به اين شاخص دقت الزم
نمود تا رويکرد حکيمانه اتخاذ شده به فساد و ناکارآمدي نينجامد .به واقع
جوانگرايي در چارچوب منطق شايستهساالري قابل تحقق است و هر
انحرافي از شايسته ساالري نقض غرض و خروج از مسير صواب خواهد
بود.
 )5جوانگرايي و آفت آقازادگي
مالحظه پاياني آنکه آفت ديگر جوانگرايي ،آقازادگي است! واقعيت
آن ا ست که کسب قدرت و در اختيار داشتن مناصب کليدي ،موقعيت
حساسي است که بسياري براي دستيابي به آن چشم طمع دارند و حاضرند
براي دستيابي به آن هر اقدامي کرده و خطوط قرمز فراواني را زير پا
بگذارند .متأسفانه تجربيات تلخ سال هاي اخير حکايت از آن دارد که
حضور انگشت شمار جوانان در مناصب مديريتي و تصميم سازي کشور،
اغلب تحت نفوذ روابط ژنتيکي دو جريان سياسي غالب و آقازاده محوري
بوده است .اين روند فسادانگيز ميتواند آينده فرآيند جوانگرايي در
مديريت کشور را تهديد کرده و به انحراف بکشاند و به وضعيتي ضد
آنچه انتظار ميرفت تبدي ل کند! براي مقابله با اين خطر از هم اکنون بايد
چاره انديشيد و کاري کرد تا روند دستيابي به مديريت در کشور مبتني بر
شايسته ساالري رقم بخورد و مسير براي سپردن امور به جوانان شايسته و
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صاحب صالحيت فراهم آيد.

فصل سوم :وضعيتشناسي جريانهاي سياسي در
آستانه انتخابات

گفتار نهم :اردوگاه جريان انقالبي
بعد از به قدرت رسيدن جريان اصالحات در دوم خرداد  1376و
ناكامي طيف راست سنتي در انتخابات ،زمينه شكلگيري جريان جديدي از
درون بخشهاي مذهبي و حزبهللا جامعه فراهم آمد كه به تدريج نام
اصولگرايان بر خود نهاد .اصولگرايان در اولين گام توانستند فاتح دومين
انتخابات شوراهاي شهر و روستا شده و در اوج دوران دوم خرداد ،بر
رقيب قدرتمند خود فائق آيند و با تقويت پايگاه اجتماعي و افزايش
هواداران و مطلوبيت شعارها فاتح مجلس هفتم و هشتم و رياستجمهوري
نهم و دهم شوند .اين همه در حالي صورت گرفت كه در مجموع
اصولگرايان با توجه به حضور رقيب قدرتمند در صحنه ،به صورت
يكپارچه و متحد در صحنه انتخابات حاضر شده بودند.
جريان اصولگرا بعد از خروج رقيب سياسياش از حاكميت و
رقابت سياسي در ماجراي فتنه  88و در آستانه انتخابات مجلس نهم ،در
مسير واگرايي حركت كرده و تالش براي وحدت به ثمر نرسيد و با
اخراج حلقه انحرافي از اردوگاه اصولگرايان و حضور مستقل جبهه
پايداري در انتخابات شاهد تكثر در اردوگاه اصولگرايان بوديم .تفرقي که
در انتخابات سال  ،1392عاملي ناکامي در انتخابات رياست جمهور ي
بود .اين جريان در انتخابات رياستجمهوري دور دوازدهم در سال
 1396در مسير وحدت و همگرايي مجدد حرکت کرد و تحت عنوان و
صورت بندي جديد «جبهه مردمي انقالب اسالمي» در صحنه سياسي
کشور حاضر شد و اکنون تحت عنوان جبهه انقالب اسالمي در انتخابات
 1400حاضر خواهد شد.
مهمترين تشکلهاي سياسي در اين اردوگاه عبارتند از :جامعه
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مدرسين حوزه علميه قم ،جامعه روحانيت مبارز تهران ،گروههاي سنتي
شامل (حزب مؤتلفه ،جامعه مهندسين ،پيروان خط امام و رهبري ،جامعه
زينب ،انجمن اسالمي پزشکان ،)...،جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي،
جمعيت رهپويان انقالب اسالمي ،جبهه پايداري ،جبهه ايستادگي (جريان
حامي محسن رضايي) ،جبهه ياران کارآمدي و تحول ايران اسالمي
(يکتا) ،جريان نواصولگرايي (جريان حامي محمدباقر قاليباف)،
جريانهاي مستقل دانشجويي.
الف .قوتها و فرصتها
در شرايط کنوني کشور معطوف به انتخابات  ،1400اين جريان
از قوتها و فرصتها و نيز ضعفها و چالش هايي برخوردار است که
در ادامه به آنها ميپردازيم:
 )1سوابق اجرايي قابل قبول
تجربه مديريتي نيروهاي اصولگرا در شوراهاي شهر و سازندگي
شهر تهران به ويژه در دوران مديريت قاليباف و بعضا ً در دولتهاي نهم
و دهم ،آنان را به عنوان مجموعهاي توانمند در کار اجرايي معرفي کرده
است .افکار عمومي چنين حس ميکنند که نيروهاي انقالبي بيش از اينکه
اهل شعارهاي روشنفکرانه باشند ،اهل کار و عمل بوده و مهمتر اينکه
صصي نميدانند .البته
اقدامات آنان را خالي از پشتوانه کارشناسي و تخ ّ
دشمنان خارجي و رقباي داخلي با آگاهي از اين مزيت نيروها به شدّت در
پي تخريب آن هستند ،اما در مجموع اين مزيت راهبردي يکي از
تکيهگاه هاي حضور جريان انقالبي در حوزه سياست و پيروزي بر رقيب
بوده و هست.
 )2برخورداري از نيروهاي توانمند اجرايي
آنچه درباره سابقه مديريتي نسبتا ً کارآمد نيروهاي انقالبي گفته شد،
سبب شده تا در اين نيروها باور «ما ميتوانيم» نهادينه شود و همين باور
منجر به تربيت و رشد مديران اجرايي جوان در ميان نيروهاي انقالبي
شده است.
 )3آگاهي از مسائل و مشکالت کشور
رويکرد مردمي انقالبيون و اصولگرايان و حضور بيشتر آنان در
جامعه زمينه آشنايي بيشتر و آگاهي ميداني از مشکالت و مسائل کشور را
فراهم کرده است .جريان انقالبي از لحاظ فکري ،اصل رسيدگي به
مستضعفين و محرومين در مکتب حضرت امام خميني(ره) را مهم دانسته
و نسبت به آن متعهد است و همين موضوع رفتار آنان را به سوي توجه
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بيشتر به جامعه و طبقات پايين شکل ميدهد و سپس به افزايش شناخت
آنان از مسائل و مشکالت واقعي کشور منجر ميشود.
قوه قضائيه
 )4عملکرد اميدبخش دستگاه ّ
هرچند قوه قضائيه ماهيت و عملکرد جرياني ندارد ،اما با توجه به
اينکه شخص رئيس اين قوه ،حجتاالسالم رئيسي ،در دور اخير انتخابات
رياستجمهوري ،نامزد اصولگرايان و رقيب اصلي آقاي روحاني بود ،از
نظر افکار عمومي ،کارآمدي و اقدامات قاطع قوه قضائيه ميتواند نشاني
از کارآمدي اصولگرايان تلقي شود و به دنبال آن سرمايه اجتماعي
اصولگرايان تقويت گردد .نکته ديگر اينکه اصول فکري و تجربه رفتاري
اصولگرايان بيان گر نزديکي بيشتر آنان به ارزش عدالت است و به
عبارت ديگر افکار عمومي جامعه ،اصولگرايان را بيش از اصالحطلبان
به دنبال تحقق عدالت ميدانند و اين موضوع نيز مزيتي ديگر براي
نيروهاي انقالبي و اصولگرايان محسوب ميشود.
 )5مجلس انقالبي
نيروهاي انقالبي تقريبا ً بيش از  220کرسي مجلس يازدهم را در
دست دارند .اين وضعيت به مثابه فرصتي براي نيروهاي انقالب در جهت
خدمت به مردم به حساب ميآيد که ميتواند در معرفي چهره کارآمد اين
جريان مؤثر باشد .بدون شک عملکرد مؤثر مجلس يازدهم در حل
مشکالت کشور ميتواند نقاط قوت اصولگرايان را بيش از پيش تقويت
کند.
 )6برخورداري از پايگاه رأي اعتقادي
جريان ارزشيـ انقالبي از پايگاه رأي ثابت و فعالي برخوردار
است که عمق اسشتراتژيک اين جريان محسوب ميشود و با نگاه ارزشي
و تکليفگرايانه در حمايت از اين جريان به ميدان ميآيند .وجود چنين
پايگاه رأيي براي جريان انقالبي ميتواند بيثباتيهاي سياسي در اين
جريان را کاهش دهد.
 )7تعهد و گرايش به سياستهاي کالن نظام
جمهوري اسالمي ايران در طول بيش از چهل سال از عمر خود به
تجربيات ارزشمندي در زمينه حکومتداري رسيده است و حاصل آن
اتخاذ سياستهاي کالن نظام از جمله سند چشمانداز  20ساله ،سياستهاي
اصل  44قانون اساسي ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،سند جامع آموزش
تحول قضائي و ...بوده است .در اين
و پرورش ،سياستهاي کلي و سند ّ
ميان نيروهاي انقالبي و اصولگرا بيش از ساير جريانات خود را به
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اجراي اين سياستها متعهد ميدانند .همين رويکرد به اجراي سياستهاي
کالن امتياز مهمي براي انقالبيون محسوب ميشود ،چرا که آنان را به
مسائل واقعي کشور بيشتر پيوند ميدهد؛ آنها را متعهد به قوانين کشور
معرفي کرده و موضعشان را مشروعيت بيشتري ميدهد و در مجموع
جريان انقال بي را در افکار عمومي به عنوان يک جريان خواهان عمل و
اقدام و نه اهل شعار و گفتار معرفي ميکند.
 )8فرصت براي اتخاذ رويکرد انتقادي
کارنامه پرانتقاد دولت دوازدهم در حل مشکالت اقتصادي،
بسترهاي انتقاد از آن را از سوي جريان منتقد فراهم آورده است .اين
فرصتي است تا جريان انقالبي در توضيح و تبيين ريشههاي وضع موجود
و مشکالت اقتصادي ،بتواند با زبان انتقادي با مردم سخن بگويد .با توجه
به جذابيت زبان انتقادي و استقبال از آن در فرهنگ سياسي مردم ،اين
موضوع فرصتي براي اصولگرايان و انقالبيون در انتخابات 1400
فراهم ميکند.
 )9تالش براي جوانگرايي و پوستاندازي
نيروهاي انقالب پرچم جوانگرايي را مدتهاست که برافراشتهاند.
تا پيش از انتخابات مجلس در اسفند ماه سال گذشته ،جريان انقالبي نه در
ترکيب چهرهها و نه در ايده و شعار ،در مقايسه با گذشته ،تغيير چنداني
نداده بودند ،اما در ترکيبي که اين جريان در انتخابات سال گذشته ارائه
داد و اتفاقا ً موفق به جلب آرا شد ،غلبه با جوانان بود .هرچند شرايط
انتخابات رياستجمهوري با مجلس متفاوت است ،اما شعار جوانگرايي
ميتواند به مثابه فرصتي براي اين جريان به حساب آيد.
ب .ضعفها و چالشها
 )1چالش همگرايي و وحدت
يکي از معضالت پيش روي اصولگرايان وجود کاستي در مسير
همگرايي و وحدت است .اضالع جريان انقالب در عين همگرايي با
اختالف نظراتي مواجه هستند و در مقابل هنوز مکانيسمي براي همگرايي
طراحي نکرده اند .بزرگان مؤثر و محوري در ميان اين جريان نيز ديگر
در جمعشان حاضر نيستند و اين فقدان خود به مانعي براي ائتالف تبديل
شده است .تجربيات گذشته نشان داده است ،اين مسير چندان نيز هموار
نيست و سر آخر معلوم نيست که وحدت و رسيدن به نامزدي واحد تا چه
اندازه ممکن شود.
 )2افزايش انتظارات از مجلس انقالبي
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مجلس يازدهم با اکثريت نيرو هاي انقالبي و اصولگرا ،اگرچه
اميدهاي فراواني را براي کاهش مشکالت جامعه برانگيخته است ،اما
آسيب هايي نيز متوجه اين مجلس است .از جمله آنکه افکار عمومي انتظار
سرعت بخشي بيشتر در امر رسيدگي به مشکالت مردم است .انتظار
فزايندهاي که عدم پاسخگويي به آن که بخشي از آن خارج از توان مجلس
است ،به چالشي براي جريان انقالبي بدل شده است.
 )3عملکرد مجلس تحت رصد کامل رسانهاي جريان مخالف
با توجه به نقش مهمي که عملکرد مجلس ميتواند بر قدرتگيري
جريان انقالبي در انتخابات رياستجمهوري سال  1400داشته باشد ،از
بدو تشکيل تاکنون مورد هجمه رسانهاي جريان رقيب و ضدانقالب بوده تا
از آن اعتبارزدايي کنند .در اين ميان عملکرد مجلس تحت نظر است و
خط تخريب با همه توان از اولين فرصت براي ضربه زدن استفاده
ميکند.
 )4ضعف در توجه به مسائل فرهنگي– اجتماعي
فقدان برنامه جذاب و جوانپسند در عرصه فرهنگ يکي از
چالشهايي است که جريان انقالبي به آن مواجه است .متأسفانه در
سالهاي گذشته متأثر از تهاجم گسترده فرهنگي ،ذائقه و سبک زندگي
بخش عمدهاي از جامعه رنگ و بوي ديگري گرفته و اين امر کار را بر
جريان انقالب سخت کرده است .تغيير هنجارها که در جامعه مشهود
است ،برآمده از تغيير ارزشهايي است که متأسفانه به دليل غفلت دولتها
و متوليان امر فرهنگ در طول ساليان اخير صورت گرفته است.
ج .آخرين وضعيت و چشمانداز آينده
در مورد آخرين وضعيت اردوگاه جريان انقالبي ميتوان چنين
نوشت که تالش براي وحدت آغاز شده است ،اما تا رسيدن به وحدت
حداکثري هنوز راه طوالني در پيش است .وجود نامزدهاي متعدد و متکثر
احتماالً چالش هايي را براي اين جريان به همراه خواهد داشت .مدعيان
زيادي در اين اردوگاه ظرفيت نامزدي براي انتخابات را دارند که هر
کدام نيز از هواداراني برخوردارند .مديريت اين تعداد از نامزد احتمالي
نيازمند تدابير متقن و کار تشکيالتي مدام و مستمر است.
هم اکنون «شوراي ائتالف نيروهاي انقالب» به دبيري «پرويز
سروري» در حال تالش براي رسيدن به وحدت است و رايزنيهاي خود
را با اضالع مختلف اردوگاه اصولگرايان آغاز کرده است .اين شورا با
محوريت افرادي چون غالمعلي حدادعادل و مهدي چمران مديريت
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مي شود و همان شورايي است که در انتخابات اسفند  1398محوريت
وحدت جريان انقالبي را در انتخابات مجلس برعهده داشت.
از سويي ديگر مجموعهاي با عنوان «شوراي عالي وحدت
اصولگرايان» نيز با محوريت جامعه روحانيت مبارز فعاليت خود را
آغاز کرده و در تالش براي سامان دادن به اوضاع اردوگاه نيروهاي
انقالب است .کمال سجادي ،سخنگوي جبهه پيروان نيز گفته است:
«باتوجه به اينکه ما ،جامعه مدرسين و جامعه روحانيت را به عنوان
گروههاي مرجع ميشناسيم و با توجه به ارتباطي که در طول ساليان
متمادي همواره با جامعه روحانيت مبارز داشتهايم ،لذا سعي داريم که
جايگاه و حالت پدري اين تشکل در جريان اصولگرايي حفظ شود».
اعضا ي هيئت عالي شامل آيتهللا موحديکرماني ،آقايان
پورمحمدي ،سيدرضا تقوي و محمدحسن ابوترابيفرد از جامعه روحانيت،
آقايان محمدرضا باهنر ،منوچهر متکي ،اسدهللا بادامچيان ،شهابالدين
صدر و عبدالحسين روحاالميني از احزاب ،آقاي حسين هللاکرم از
مجموعه پيشکسوتان جبهه و جنگ و سيدمحمد حسيني از تشکل استادان
هستند .ظاهرا «جامعه مدرسين»« ،جبهه پايداري»« ،هيئت رزمندگان»،
«زنان» و «دانشجويان و جوانان» نيز قرار است نمايندگان خود را در
آينده مشخص کنند که در مجموع تعداد اعضاي شوراي عالي  ۱۷نفر
ميشود .همچنين به شوراي ائتالف اصولگرايان نيز سه کرسي پيشنهاد
شده است تا مجموعه شوراي عالي وحدت يکپارچه شود.
تالش براي ائتالف و همگرايي و وحدت ميان اين دو کانون درحال
انج ام شدن است و بدون شک هر نوع رقابت درون جرياني در ميان
نيروهاي انقالبي ،احتمال موفقيت آنها را به شدت کاهش خواهد داد.

گفتار دهم :اردوگاه اصالحطلبان
فتنه  ،88آتشي بود كه در خرمن جريان چپ قديم و اصالحطلبان
جديد افتاد و تمام سرمايه بيش از سه دهه فعاليت سياسي آنها را تباه کرد.
در اين ماجرا ،اردوگاه اصالحطلبان به چند دسته تقسيم شد و آنان را تا
مرز فروپاشي پيش برد .اما اين جريان توانست در آستانه انتخابات
رياستجمهوري سال  1392به صورت حداقلي خود را بازسازي کند و
با مديريت صحنه انتخابات و حمايت از نامزدي که کانديداي اختصاصي
اين جريان نبود ،پيروز انتخابات شود و اين پيروزي را در سال 1396
نيز تداوم بخشد.
اين اردوگاه در آستانه انتخابات  1400نيز فعال بوده و همه تالش
خود را براي بازيگري فعال در اين عرصه آغاز کرده است .اضالع
مختلف اين جريان مدتهاست که چند پروژه و راهبرد کالن متفاوت را
براي فعاليت سياسي خود طراحي کرده است که همچنان به دنبال تحقق آن
است.
پروژه اول «مشروطهخواهي» است که سعيد حجاريان از آن چنين
ياد ميکند« :جهتگيري کلي اصالحطلبي چنانکه بارها بدان اشاره
کردهام ،در ميانمدت ذيل پروژه «مشروطهخواهي» تعريف ميشود».
پروژه دوم «توسعه سياسي و دموکراسيخواهي» است که به گفته
احمد غالمي ،سردبير روزنامه شرق طيف ديگري از اصالحطلبان که
خصيصهاي تئوريک دارند از آن حمايت ميکنند« .استراتژي آنان بر
مبناي توسعه سياسي و دموکراسي استوار است».
پروژه سومي که بخشي از اصالحطلبان در اين سالها دنبال
کردهاند« ،نرماليزاسيون» است که به گفته حجاريان« :دولت نرمال پيش
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زمينه و شرط الزم دولت دموکرات است ،اما شرط کافي براي آن
نيست ».در اين نگاه «نرماليزه کردن در پيشرفتهترين حالتش به
دموکراتيزه شدن ميانجامد اما در حداقليترين شکل آن ،مقدمهاي است بر
دموکراتيزاسيون».
پروژه چهارم به دنبال «تغييرات ساختاري و استحاله نظام» است
که امثال مصطفي تاجزاده دنبال کننده آن هستند .در دل اين پروژه سياست
«حذف رهبري» از قانون اساسي دنبال ميشود .مصطفي تاجزاده با
صراحت ميگويد« :رهبري و رياستجمهوري بايد ادغام شوند و دورهاي
شود ،چون ما ديگر نميتوانيم چهره مادامالعمر داشته باشيم ،البته با
اختيارات محدود و روشن» از انتخابات آزاد سخن گفته ميشود.
جهتگيري که به گفته تاجزاده در آن بايد « به سمت يک انتخابات آزاد
برويم که همه بيايند از جمله اصالحطلبان؛ يعني مخالفان و اپوزيسيون هم
بتوانند شرکت کنند».
اهداف و پروژههاي ياد شده در انختبات  1400نيز همچنان کالن
پروژههاي اين جريان محسوب ميشود که به فعاليتهاي انتخاباتي،
شعارها و برنامهريزيهاي آنان جهت خواهد داد.
الف .قوتها و فرصتها
 )1توانايي موجسواري بر تغييرات فرهنگي– اجتماعي جامعه
فضاي فرهنگي اجتماعي کشور با اين واقعيت مواجه است که اوالً
سرعت تحوالت در اين حوزه به شدت باالست و ثانيا ً سمت و سوي اين
تغيير و تحوالت ،الزاما ً ارزشي نبوده و در هماهنگي با ارزشهاي مألوف
و پذيرفته شده دين و انقالب اسالمي نيست ،بلکه در برخي موارد ،ماهيت
و سمت و سوي غربگرايانه ،جهاني و دگرانديشانه دارد .براي نمونه،
ميتوان به تغيير الگوي پوشش ،الگوي مصرف ،الگوي تفريح و
سرگرمي و ...در سالهاي اخير در کشور اشاره کرد که همگي نمودهايي
از تغيير در فضاي فرهنگي ـ اجتماعي کشور هستند که در سطحي
عميقتر ،بيانگر تغيير ذائقهها ،نگرشها و ارزشها در ميان اليههايي از
جامعه است .تحت اين شرايط ،پديدهها و اموري که در گذشته چندان مورد
توجه نبود و حتي ممکن بود از سوي جامعه طرد شود ،امروز در فضاي
کشور مورد استقبال قرار ميگيرد و اتفاقا ً آهنگ آن ،در فضاي عمومي
کشور نيز طنينانداز ميشود.
اصالح طلبان که در حوزه فرهنگ بسط چنين ارزشها و
هنجارهايي را مطلوب ميدانند و خود بدان تعلق دارند ،فضاي ايجاد شده
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را فرصتي براي عرضه اندام دانسته و در جهت اثبات خود و جذب
هوادار از آن بهره ميگيرند.
 )2دست برتر اصالحطلبان در شبکههاي اجتماعي مجازي
توانايي بهرهگيري مناسب از رسانهها و شبکههاي مجازي ،به
منظور انجام عمليات رواني حسابشده و هدفمند عليه رقيب و جلوه دادن
خود به عنوان گزينه مطلوب ،از متغيرهاي مهم در رفتار انتخاباتي
اصالحطلبان است که اگرچه با رعايت بايستهها و اخالق انتخاباتي منافات
دارد ،اما به هر حال واقعيتي است که بر نتيجه انتخابات تأثير ميگذارد.
در مجموع اصالحطلبان از اين منظر که اغلب فعاالن فضاي مجازي با
ايدهها و پيام هاي اين جريان همسويي دارند ،دست برتر را در اين فضا
دارند و همچنين همسويي بيشتر سلبريتيها با اصالحطلبان و نفوذ باالي
آنها در فضاي مجازي ميتواند به جذب بيشتر افکار عمومي در فضاي
مجازي به سوي گفتارها و پيامهاي اصالحطلبان منجر شود.
 )3ايفاي نقش در جايگاه اپوزيسيون
طيف راديکال اصالحطلبان که از زمان ظهور رويکرد انتقادي و
ساختارشکنانه داشتهاند ،همواره ژست انتقادي به وضع داشته و از جايگاه
اپوزيسيون به مواجهه با عملکرد نظام پرداختهاند .حتي زماني که خود
براي ساليان متمادي متولي اداره اجرايي کشور بودهاند.
اين موضوع ،باتوجه به فرهنگ سياسي حاکم بر جامعه که در
طول تاريخ شکل گرفته و در آن ،عناصر پُر رنگي از تمايل به نقد
حاکمان و ساختارهاي رسمي وجود دارد ،ميتواند جذاب باشد .آنچه
ميتواند موفقيت در استفاده از اين نوع ادبيات را تقويت کند ،وجود
مشکالت اقتصادي معيشتي در کشور است که البته اصالحطلبان از اين
زاويه ،نميتوانند زبان انتقادي داشته باشند ،زيرا بخشي از مشکالت
معيشتي در کشور محصول عملکرد خود آنهاست .با اين حال ،آنها تالش
ميکنند تا با حيلههاي مختلف اين مشکالت اقتصادي را به زعم خود نتيجه
دخالت نهادهاي حاکميتي در اقتصاد معرفي کنند و در همين حوزه هم که
صر هستند ،اقد ام به فرافکني و رفع تقصير از خود کنند و خود را
خود مق ّ
به بدنه معترض جامعه نزديک کنند!
 )4تالش براي نزديکي به غرب
اصالحطلبان در سالهاي اخير سعي کرده اند ميان مسائل سياست
خارجي و اقتصاد کشور ارتباط برقرار کرده ،حل مشکالت اقتصادي را
در گرو عاديسازي رابطه با غرب و آمريکا تعريف کنند و از اين طريق
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به شرطي کردن اقتصاد کشور بپردازند .در شرايط کنوني با توجه به
پيروزي بايدن در آمريکا و وعده وي براي بازگشت به برجام ،فضاي
طرح دوباره مذاکره به سود اصالح طلبان را بيش از قبل فراهم کرده
است ،ضمن اينکه چهره بهظاهر آشتيجويانه بايدن در مقابل ترامپ
جنايتکار ،رويکرد مذاکره با آمريکا را در افکار عمومي بيشتر موجّه
مي سازد ،در حاليکه تهديدات مهمي درون آن نهفته است .البته در بحبوحه
بزک کردن دوباره آمريکا در رسانههاي اصالحطلب ،وقوع حادثه ترور
دانشمند شهيد ،محسن فخريزاده ،به وسيله عوامل رژيم صهيونيستي و
حمايت ترامپ از اين موضوع ،ماهيت ستيزهجويانه آمريکا با ايران را
بار ديگر به نمايش گذاشت و رويکرد مذاکره را ميتواند به حاشيه ببرد؛
اما با توجه به اينکه چند ماه تا انتخابات  1400ايران باقي مانده و به
احتمال زياد جو بايدن هم در اين زمان سيگنالهاي مثبت و فريبندهاي را
در زمينه مذاکره با ايران صادر کند ،بنابراين در مجموع فضاي سياسي
ميان ايران و آمريکا فرصتهايي بيش از قبل جهت بهرهبرداري
اصالحطلبان در بر دارد.
ب .ضعفها و چالشها
 )1کم توجهي به اولويت کشور
اصالحطلبان همواره معتقد به تق ّدم توسعه سياسي بر توسعه
اقتصادي بودهاند و اساسا ً افکار عمومي کشور آنان را کمتر در مقام
مديران دغدغهمند نسبت به اقتصاد و معيشت جامعه ميشناسد.
اصالحطلبان هم به لحاظ پيشينه عملکردي و نقشي که در روي کار
آوردن دولت کنوني داشتند و ناکارآمديهاي اين دولت به پاي آنها نوشته
شده و هم به لحاظ گفتماني (تأکيد بر تحقق آزادي و توسعه سياسي) ناتوان
از برقراري ارتباط با مهمترين مسئله اجتماعي ،يعني فقر و معيشت
هستند .اين وضعيت خواهناخواه ،قدرت کنشگري اصالحطلبان را محدود
ميکند و ميان آنان با جامعه فاصله مياندازد.
 )2ريزش سرمايه اجتماعي
عملکرد دولت روحاني و فراکسيون اميد اصالحطلبان در مجلس
دهم از يک سو و از سوي ديگر ادبيات سلبي و غيرصادقانه
اصالح طلبان در زمينه مسئول ندانستن خود در کمکاريهاي دولت
روحاني سبب شده است تا بدنه اجتماعي اين جريان دچار سرخوردگي
شود .بنابراين اصالحطلبان امروز از افت مشارکت بدنه اجتماعي خود در
انتخابات  1400نگراني جدي دارند و حتي ميتوان کالن مسئله اين
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جريان را افت مشارکت پايگاه رأي آنان دانست که در انتخابات اسفند 98
خود را نشان داد.
جريان اصالحات اکنون در يک وضعيت بحراني قرار دارد؛ زيرا
باتوجه به کارنامه ضعيف دولت ،شوراي شهر تهران و مجلس دهم ،با
شعار صرف آزادي نميتواند پايگاه رأي خود را بسيج کند .از همينرو
صادق زيباکالم ،از فعاالن سياسي اين جريان ،به صراحت اشاره ميکند
که «فرقي نميکند که کانديد اصالحطلبان در  1400آقاي جهانگيري باشد
يا فرد ديگري .حتي خود آقاي خاتمي هيچ شانسي در انتخابات 1400
ندارد؛ زيرا بدنه اجتماعي اعتقاد و باور خود را از دست داده است».
 )3اختالفات درون تشکيالتي و ضعف در رهبري
اختالفات درون جرياني اصالحطلبان نيز اين روزها در اوج خود
قرار دارد .اصالحطلبان از يک سو ميراثدار دولت روحاني شدهاند.
دولتي که در نگاه عموم جامعه مسئول اوضاع امروز کشور است! تالش
آنان براي جدايي سبد اردوگاه شان از اعتداليون مورد قبول افکارعمومي
قرار نگرفته است .از طرفي راهکار مشخصي نيز براي خروج از
وضعيت کنوني ندارند.
در کنار اين قصه از لحاظ تشکيالتي نيز اوضاع به شدت آشفته
است .شوراي عالي سياستگذار ي تعطيل شده و شوراي اجماعساز هم با
مناقشات و انتقادات فراواني تولد يافته است که معلوم نيست تا چه اندازه
راهگشا باشد.
شخصيتهاي کليدي چون رئيس دولت اصالحات و ...نيز اين
روزها کم اعتبارتر از آنند که بتوانند در لحظات حساس با پيامي کوتاه
همه اضالع اين اردوگاه را گرد هم جمع کنند! اجازه طرح چهرههاي
جديدتري براي محوريت يافتن در اين اردوگاه نيز وجود ندارد .به زعم
برخي فعاالن سياسي ،نامهنگاريهاي اخير آقاي موسويخوئينيها در اين
روزها با هدف محوريت يافتن در اين اردوگاه دنبال ميشود .اقدامي که با
واکنش تند بخشي از فعاالن سياسي اصالحطلبان روبهرو بوده است.
صادق زيباکالم به تازگي گفته است« :آقاي موسويخوئينيها به هيچوجه
نمي تواند در جايگاه رهبري اصالحات قرار بگيرد و اگر صد بار ديگر
نامه بنويسيد در اين اصل تغييري ايجاد نميشود و آقاي خوئينيها اگر
قرار است با اطالع آقاي خاتمي يا بدون اطالع او ،سخنگو يا ليدر جنبش
اصالحات باشد ،يک فاجعه براي اصالحات رقم خورده و عقبگردي
بزرگ براي اين جريان است و به نوعي ليدري موسويخوئينيها تير
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خالص به شقيقه جنبش اصالحات است».
 )4ابهام در هويت اصالحطلبي
اصالحطلبي از ابتداي شکلگيري با مسئله ابهام هويتي مواجه بوده
و تاکنون نتوانسته است چيستي ،اهداف و خط و مشي خود را به روشني
تعريف کنند .اينکه اصالحطلبي چيست؟ اصالحطلب کيست؟ و
اصالحطلبان چگونه ميانديشند؟ سؤاالتي است که در سالهاي اخير
باالخص تعريف مشخصي براي آن ارائه نشده است .از زمان ارائه
تعاريف ناظر به دوران حاکميت دولت اصالحات قريب به  20سال
ميگذرد ،و بخش قابل مالحظهاي از هواداران و بدنه اجتماعي آن دوران
را درک نکردهاند .شرايط سياسيـ اجتماعي نيز دستخوش تحوالت اساسي
شده است که آن تعاريف ديگر پاسخگوي ضرورتهاي امروز نيست.
ائتالف و هم آميختگي اصالح طلبان و اعتداليون نيز بر بحران
هويت اردوگاه اصالحطلبان افزوده است .مرزهاي هويتي با آميختگي
اصالحطلبان با فتنهگران و ضدانقالب و اپوزيسيون و ...بر هم ريخته
است .فقدان مرجعيت و مکانيسمي در اين عرصه نيز مزيد بر علت شده و
بر اختالالت هويتي افزوده است .در اين ميان فقدان هويت اصالحطلبي
موجب ريزش هواداران و کاهش جذب هواداران جديد شده و پايگاه
اجتماعي آنان را تضعيف کرده است.
غالمحسين کرباسچي ،دبيرکل حزب کارگزاران معتقد است:
«اولين و بزرگترين مشكل اصالحات ،مشكل هويتي است .اين مسئله
ريشه در امروز و ديروز ندارد؛ اصالحات از اولين روز نتوانست يا
نخواست تعريفي كامل از خود ارائه كند؛ به اين معني كه بيان كامل و
جامعي از اهداف خود و اينكه ميخواهد چه كارهايي را انجام دهد ...اگر
يك جريان سياسي مي خواهد مقابل حوادث سياسي اجتماعي واكنش نشان
بدهد و تصميم گيري كند ابتدا بايد مباني هويتي خود را تعريف كند؛ به
نظر ميرسد كه اصالحات و اصالحطلبان در اين دو دهه خود را تعريف
نكردهاند».
محمدرضا تاجيک نيز بر اين باور است که« :فقدان گفتمان ،يعني
فقدان نظام مع نايي .فقدان نظام معنايي يعني فقدان تعريف مشخص از
درون و برون ،خودي و دگر ،امر و كنش اصالحي و غيراصالحي».
ج .آخرين وضعيت و چشمانداز آينده
در مورد چگونگي مواجهه با انتخابات  1400نيز اختالفات بسيار
است .اصالحطلبان هرچند در يک اردوگاه قرار دارند ،اما اين بدان معنا
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نيست که مجموعه اي يکپارچه بوده و اختالفات در ميان آنان وجود ندارد.
نقدهاي درون گروهي اردوگاه اصالحطلبان نيز در ماههاي اخير با شدت
بيشتري دنبال مي شود .باالخص پس از ناکامي در انتخابات اسفند 1398
که جريان رقيب توانست اکثريت مطلق مجلس يازدهم را در اختيار گيرد.
اصالح طلبان به شدت نگرانند که اين شکست دومينووار تکرار شده و در
انتخابات  1400کنترل قوه مجريه و شوراها شهر و روستا نيز از اختيار
اين جريان خارج شود و باز هم دوران خانه نشيني حداکثري و دوري از
قدرت فرا رسد و حاکميت يکپارچه در اختيار جريان رقيب قرارگيرد!
آنان معتقدند اين نقدها شايد مؤ ثر افتد و راهکاري براي خروج از
وضعيتي را که ميتواند موجب به محاق رفتن يک دههاي اين اردوگاه
شود فراهم آورد.
چگونگي شرح وضعيت کنوني و راهکارهاي خروج از آن خود به
موضوع جديدي براي اختالف تبديل شده و قرار گرفتن آن در کنار ديگر
عوامل مورد مناقشه ،امروز اردوگاه اصالحطلبان را به اضالع مختلفي
بدل ساخته است .در يک نگاه کلي اصالحطلبان را در اين مقطع ميتوان
به دو ضلع راديکالهاي ساختارشکن (تغييرخواهان) و اعتداليون
محافظهکار (بهبودخواهان) تقسيم کرد.
دسته اول را افرادي چون تاجزاده و علويتبار در داخل کشور و
بخشي از جريانهاي اپوزيسيون خارج کشور مديريت و پرچمداري
مي کنند که به شدت به دنبال تغيير قانون اساسي و پيشبرد فرآيند آشکار
سکوالريزاسيون در کشورند .براي رسيدن به اهداف خود نيز بر طبل
جنجال و آشوب در کشور ميدمد و با صراحت به ارکان نظام از رهبري
تا شوراي نگهبان و ...حمله ميکنند ،پرچم رفراندوم را علم ميکنند ،امثال
آقاي امجد را بزرگنمايي مي کنند و به اظهارات آن ضريب ميدهند و
تالش دارند تا با هر کالمي از اين دست به تابوشکني بپردازند .انتخابات
را نيز فرصتي براي شورش عليه نظام ميبينند و فرصتي براي تداوم
همين سياست.
دسته ديگر اما با طمأنينه بيشتري قدم برداشته و حاضر نيستند خود
را در مقابل نظام اسالمي معرفي کنند .اين طيف که شامل اعضاي
کارگزاران سازندگي ،بخشي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز ،و
افرادي چون بهزاد نبوي و ...هستند ،خود را منتقد وضع موجود معرفي
مي کنند ،اما نه منتقدي ساختارشکن که با صراحت پرچم هجمه به ارکان
نظام را بلندکرده باشد .آنان معتقد به اصالحات در چارچوب قانون اساسي
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بوده و عالوه بر نقد ،تعامل با ارکان نظام را نيز در دستورکار خود
دارند .انتخابات را نيز فرصتي براي ماندن در قدرت ميبينند و خط
تحريم را پيشه نميکنند.
در اين ميان موضوعات مختلفي به محور اختالفات اين دوضلع
اصالحطلبي بدل شده است .يکي از موضوعات مورد مناقشه در اردوگاه
اصالح طلبان چگونگي مواجهه با عملکرد دولت اعتدال است .دولتي که با
حمايت تمام قد اصالحطلبان در سال  1392به قدرت رسيد .عملکرد
ضعيف اين دولت و کاهش روزافزون محبوبيت آن همچون آواري بر سر
اين اردوگاه خراب شده است! و کار را براي پاسخگويي به هواداران و
افکار عمومي سخت کرده است .به نحوي که آنان را از موفقيت و کسب
اعتماد مجدد افکار عمومي نااميد کرده است .در اين ميان طيف راديکال
اصالح طلبان به شدت در تالشند تا خرج خود را از اين دولت جدا کرده و
بر طبل نقد و مرزبندي بکوبند و اعالم برائت کنند! طيف ميانهرو اما
همچنان خود را در ائتالف با اعتداليون ميبيند و حامي دولت معرفي
ميکند و در تالش است تا دولت را تطهير کرده و آن را عامل همه
نابسامانيهاي امروز کشور معرفي نکند!
اصالح طلبان ميانه رو از ضرورت حضور حداکثري در انتخابات
و تالش براي کسب قدرت سخن ميگويند و معتقدند پس از واگذاري
مجلس ،بايد تالش کرد تا قدرت در دستگاه اجرايي را در اختيار گرفت،
وگرنه جريان اصالحطلبي دچار انحالل و فروپاشي خواهد شد .نامه چند
ماه پيش موسويخوئينيها و دعوت به حضور حداکثري در انتخابات را
در اين راستا ميتوان تحليل کرد .اين طيف خود را در ائتالف با
اعتداليون ميداند و جريان اعتدال هم خود را جداي از اين طيف نميبيند.
لذا سياست واحدي را دنبال ميکنند و وضعيت جريان اعتدال را هم با
همين مختصات بايد ارزيابي کرد.
از سويي ديگر بخش راديکال اصالحطلب ،اما به نحوي خروج از
حاکميت را در دستورکار خود قرار داده و رفتارهاي ساختارشکنانه خود
را دنبال ميکند .اينان معتقدند اوضاع به گونهاي است که ماندن در
حاکميت منافع اصالحطلبان را تامين نخواهد کرد .حضور هفت ساله در
قدرت دستاوردي برايشان نداشته و موجب ريزش هواداران شده است.
بيرون ماندن از قدرت و اتخاذ رويکرد اپوزيسيوني ،گويا برايشان
منفعت بيشتري دارد! در اين مسير حتي پيشنهادات عجيبي و غريبي هم
مطرح ميشود .براي نمونه عباس عبدي آقاي روحاني را دعوت به استعفا
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و کنارهگيري ميکند يا تاجزاده از حذف رياستجمهوري و ادغام آن با
رهبري سخن ميگويد!
البته اين اظهارات بدون پاسخ نمانده است .براي نمونه محمدهاشمي
از اعضاي حزب کارگزاران ميگويد« :شخصي اين درخواست را مطرح
ميکند که ارزش عکسالعمل نشان دادن هم ندارد .آقاي عبدي از چه
موضعي چنين سخني را ميگويد .او کيست که از رئيسجمهور درخواست
استعفا ميکند يا دستور ميدهد».
سياست اين دو ضلع در معرفي نامزدهاي انتخاباتي نيز متفاوت
است .طيف راديکال بر انتخاب گزينه حداکثري با قد و قواره تمام عيار
اصالح طلب تأکيد دارد و از گزينههايي ،چون صفاييفراهاني ،محمدرضا
خاتمي و ...سخن ميگويد و در صورت عدم احراز صالحيت مدعي است
پرچم تحريم و عدم مشارکت را باال خواهد برد.
طيف دوم هرچند بر حضور با نامزد اصالحطلب تأکيد دارد ،اما
بر اين باور است که در صورت ر ّد صالحيت يا عدم رأيآوري ميتوان
سناريوي سال  1392را تکرار کرد ،لذا بر ائتالف با اعتداليون تأکيد
دارد.

گفتار يازدهم :جريان احمدينژاد
يکي از جريانهاي سياسي مؤثر در فضاي سياسي کشور جرياني
است که با محوريت آقاي محمود احمدينژاد شکل گرفته است .اين جريان
هرچند در سال هاي اخير فرصت چنداني براي نقشآفريني در صحنه
انتخابات نيافته است ،اما به هر حال در فضاي رسانهاي انتخابات همواره
نام او وجود داشته است.
جريان احمدينژاد پس از مدتها دوري از قدرت ،از ماهها مانده
به انتخابات خود را براي ورود به عرصه رقابت انتخاباتي و تالش براي
کسب مجدد قدرت اجرايي آماده ميکند .گذراندن دوره هشت ساله
رياست جمهوري روحاني اين فرصت را براي اين جريان فراهم کرده که
شخص آقاي احمدينژاد يا يکي از منسوبان به وي مجددا در عرصه
رقابتهاي انتخاباتي حاضر شوند .اين جريان در سال  1396نيز تالش
داشت تا براي رقابت با روحاني به ميدان بيايد ،اما نهي مقام معظم
رهبري و همچنين عدم احراز صالحيت از سوي شوراي نگهبان،
سناريوي انتخاباتي آنان را ناکام گذاشت .اما با تغيير شرايط اميد دارد که
اين بار يک سوي رقابت انتخاباتي باشد.
الف .قوتها و فرصتها
 )1کارنامه خدمترساني قوي دولت نهم
کارنامه قابل قبول دولت نهم در حمايت از طبقات محروم و
مستضعف و حل مشکالت آنان و رسيدگي به امور روستاها و شهرهاي
کوچک ،اتخاذ سياستهاي حمايتي از طبقات کم درآمد همچون اعطاي
يارانهها ،سهام عدالت ،طرح مسکن مهر و ...موجب شده تا اين جريان
در ميان طبقات پايين جامعه هوادار داشته باشد.
 )2سادهزيستي و مردمي بودن
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شخصيت مردمي و سادهزيستي شخص احمدينژاد و سخن گفتن به
زبان تودهها و پرهيز از پيچيدهگويي ،رمز ديگر داشتن پايگاه اجتماعي در
ميان تودهها است .او همچون مردم عادي و طبقات محروم زندگي ميکند،
لباس مي پوشد ،در محافل ايشان شرکت ميکند ،از دردهايشان آگاه است
و به سادگي ميتواند با آنها ارتباط برقرار کند.
 )3رويکرد انتقادي
خوي نقادي و در افتادن با جريان هاي مافيايي قدرت و صراحت
لهجه وي در نقد مفاسد اقتصادي و بلند کردن پرچم عدالتخواهي و
فسادستيزي نيز عامل ديگري براي تقويت پايگاه اجتماعي او است .اين
رويکرد معموال با افراطگري و تخريب همراه است ،که از ميزان
اثرگذاري آن مي کاهد ،اما از سويي بخشي از اقشار خاکستري را به خود
جلب ميکند!
 )4ضعف عملکرد دولت اعتدال
عملکرد ضعي ف دولت اعتدال در طول هشت سال ،بازگشت اين
دولت به برخي از سياستها و تصميمگيريهاي دولت نهم و دهم که
متأ سفانه مغرضانه و غيرکارشناسي حذف شده بود ،تخريب ناصواب و
غيرمنصفانه عملکرد دولت نهم و دهم توسط دولت بياعتبار شده يازدهم و
دوازدهم ،از جمله عواملي است ک ه کفه مقايسه دولت روحاني و
احمدينژاد را به نفع احمدينژاد سنگين کرده است.
ب .ضعفها و چالشها
جريان احمدينژاد در دوران دشواري به سر ميبرد و فضاي در
اختيار فعاليت وي کوچکتر از برنامهها و آرمانها و آرزوهاي اوست.
مسائل و دغدغههاي اين جريان را چنين ميتوان برشمرد:
 )1در معرض فراموشي و ازدست دادن پايگاه اجتماعي
يکي از دغدغههاي اصلي جريان احمدينژاد را بايد نگراني از
فراموشي و حذف از بازيگري در عرصه سياسي دانست .هر چند اين
جريان از هسته سختي برخوردار است که همان حلقه هواداران
ايدئولوژيک است؛ اما حضور نداشتن در عرصه رسمي قدرت ،به تدريج
موجب فراموشي از اذهان عمومي و از دست دادن پايگاه اجتماعي و
هواداران آن مي شود .اين جريان که خلق و خوي پوپوليستي بر آن سايه
افکنده است ،به شدت نگران آن است که تنها منبع قدرتشان ،يعني مردم
و هواداران آن به تدريج از وي بريده و به ديگر جريانهاي سياسي
بپيوندند.
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 )2ناکام از حضور در قدرت
اين جريان پس از واگذاري قوه مجريه و ناکامي در ورود به
مجلس شوراي اسالمي و ر ّد صالحيت گزينههاي اصلي آنان در انتخابات
رياستجمهوري سالهاي  1392و  ،1396عرصهاي براي حضور در
قدرت نميبيند .چهرههاي شناخت ه شده قابلي که بتوانند در تراز
رياست جمهوري مطرح شوند نيز در دل حلقه محدود و بسته اطرافيان
احمدينژاد وجود ندارد .همين وضعيت در انتخابات  1400نيز باقي است
و تداوم اين وضعيت هر چه بيشتر در به محاق رفتن اين جريان اثرگذار
خواهد بود.
ج .آخرين وضعيت و چشمانداز آينده
جريان احمدي نژاد همچنان براي حضور در عرصه سياسي کشور
برنامه هايي دارد.
 )1سناريوي «منجي سازي»
مهمترين سناريويي که جريان احمدينژاد در دست گرفته است تا
بتواند به حيات سياسي خود ادامه دهد ،تداوم پرچمداري گفتمان
عدالت خواهي و معرفي خود به منزله پيشگام تحقق آرمان مساوات و
برابري در جامعه است .خلق و خوي مردمي احمدينژاد ،ابزار مهمي در
خدمت تحقق اين سناريو است.
روي ديگر سکه عدالتخواهي ،سياهنمايي و ترسيم تصويري فاسد
از نظام سياسي و عملکرد بخشهاي گوناگون دستگاههاي اجرايي ،تقنيني،
قضايي و نهادهاي مختلف در کشور است ،تا با اين تصويرسازي اين ادعا
را به مخاطب القا کند که حل مشکالت کشور از طريق تداوم حضور اين
بازيگران سياسي در رأس قدرت ممکن نخواهد بود و اين جريان
احمدينژاد است که ميتواند به عنوان منجي و حالل همه مشکالت کشور
عمل کند .تحقق اين امر نيز در الگوي احمدينژادي آن ،تنها با گرفتن
«ژست اپوزيسيون»« ،مخالفت با وضع موجود»« ،سياهنمايي» و
«افشاگري» ممکن خواهد بود.
سناريوي موضعگيري از مسند منجي جامعه ،در آستانه انتخابات
تداوم خواهد يافت و تالش خواهد شد تا احمدينژاد به مثابه زبان ملت و
مطالبهگر حقوق تودهها براي انتخابات در پيش معرفي شود و در اين
مسير از شگردهاي مختلف رسانهاي بهره گرفته شود.
 )2افشاگري عليه مخالفان
جسارت و روحيه تهاجمي جريان احمدينژاد که در قالب اتهامزني
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و افشاگري و بگمبگم هاي! سياسي عليه رقبا در طول سالهاي اخير ظهور
و بروز پيدا کرده است ،شيوه ديگري است که اين جريان براي مقابله با
تهديد رقبا دنبال خواهد کرد و احتماال جلوهاي ديگري از آن را در
انتخابات  1400توسطاين جريان خواهيم ديد.
 )3هجمه به جريان نيروهاي انقالب
يکي از سناريوهاي رسانهاي اين جريان تخريب جريانهاي رقيب
و به طور خاص جريان انقالبي است .اين جريان معتقد است ،بين جريان
انقالبي و اين جريان ،پايگاه اجتماعي مشترکي وجود دارد و امکان جذب
نيرو از اين اردوگاه بيشتر از اردوگاه اصالحطلبان و اعتداليون است.
نکته ديگر دل پرکينهاي است که اين جريان نسبت به نيروهاي انقالب
دارد؛ زيرا معتقد است اين جريان عامل تخريب و زوال و کمفروغي و
محدودسازي اين جريان از جمله ر ّد صالحيت مشايي و بقايي هستند و اين
جريان براي ديگر افراد نزديک به احمدينژاد در چند سال اخير پرونده
تشکيل داده است .راهبرد اصلي اين سناريو القاي اين گزاره است که
«جريان اصولگرايي از اصول و آرمان هاي خط امام و رهبري فاصله
گرفته و به بازي خرده اي در دست جريان هاشمي بدل گرديده و به دليل
فساد و انحراف دچار ناکارآمدي و محافظهکاري شده و اعتباري نزد ملت
ندارد»؛ از اين رو به طور رسمي از «پايان اصولگرايي» سخن به ميان
ميآورد .از آن سو چنين القا ميکنند که «جريان حقيقي که ميتواند
پرچمدار آرمانهاي انقالب اسالمي و خط رهبري باشد ،جريان حاميان
احمدينژاد است!»
 )4حفظ و تقويت پايگاه اجتماعي
تالش براي حفظ و تقويت پايگاه اجتماعي ،يکي از مهمترين
راهبردها و برنامههاي پيش رو اين جريان است که با شيوههاي مختلفي
دنبال خواهد شد.
يکي از مهمترين برنامههاي اين جريان تالش و حفظ و تداوم
مستمر تعامل و ارتباط با تودههاست .حال که امکان کسب قدرت و داشتن
تريبون رسمي وجود ندارد ،حفظ ارتباطات چهره به چهره با مردم و
بخشي از نخبگان بيش از پيش ضرورت مييابد .براي اين کار راهاندازي
شبکههاي اجتماعي و هماهنگ سازي نيروها و هواداران نيز ضرورت
دارد که اين اقدام از سالهاي گذشته در استانهاي گوناگون دنبال شده
است.
يکي از مهم ترين اقداماتي که در دستور کار اين جريان قرار
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داشت ،تداوم سفرهايي است که از سال  1394آغاز شده بود .دفتر
احمدينژاد در ولنجک نيز در سالهاي پس از رياستجمهوري محل
رفتوآمد گروه هاي متعدد براي ديدار وي بوده است.
البته شرايط کرونايي براي حضور ميداني احمدينژاد محدويتهايي
را ايجاد کرده است ،اما احتماال با نزديک شدن به انتخابات و بهتر شدن
اوضاع کنترلي کرونا ممکن است اين سفرها بار ديگر آغاز شود.

فصل چهارم :استکبار جهاني و انتخابات 1400

گفتار دوازدهم :اهداف و راهبردهاي دشمن
سياستهاي استقاللطلبانه و ايستادگي در برابر زيادهخواهيهاي
قدرتهاي بزرگ در طول گذشت چهل و يکسال از عمر بابرکت نظام
اسالمي موجب شده تا جمهوري اسالمي به يکي از مهمترين کشورهاي
جهان در سياست خارجه قدرتهاي استکباري جهان بدل گردد.
استکبارجهاني و صهيونيسم بينالملل به يکباره با قدرتي مواجه گرديدند
که مستظهر به اراده ملت و ايماني برآمده از اتصال به قدرت فرامادي
ال هي بود و با تولد خود همه معادالت قدرت را در غرب آسيا بر هم
ريخت.
از همان بهمن  1357بود که دشمني آنان با نظام اسالمي کليد
خورد و همه سناريوهاي براندازي از تجزيه طلبي تا کودتاي نظامي ،و از
تهاجمي نظامي تا تهاجم فرهنگي بکار گرفته شد تا اين نهال نوپا قوام
نگيرد! در اين ايام يکي از بزنگاههايي که دشمنان تالش کردند تا به نحوي
به جمهوري اسالمي ضربه.اي وارد کنند انتخابات بوده است .لذا انتخابات
در ايران همواره براي غرب با اهميت بوده و تالش کرده تا در حد توان
در آن تاثيرگذار باشد.
انتخابات  1400نيز از اين روند متما يز نيست و دشمنان اين ملت
با تشکيل اردوگاهي براي اثرگذاري بر روند انتخابات با ميدان دادن به
رسانههاي فارسي زبانشان ،و حمايت از اپوزيسيون خارج نشين کار را
آغاز کردهاند .ميداندار اين عرصه بي.بي.سي فارسي ،سايت راديو فردا،
سايت زمانه ،صداي آمريکا ،ايران اين ترنشنال ،سايت منافقين و صدها
سايت و کانال ريز و درشت هستند که در فضاي مجازي و شبکههاي
اجتماعي از توئيتر تا تلگرام و اينستاگرام فعاليت خود را کليد زدهاند.
مهمترين اهداف و سناريوهاي بيگانگان در انتخابات آتي را
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ميتوان چنين برشمرد:
 .1کارشکني در فرآيند تحقق انتخابات مطلوب اسالمي
سياست حداقلي آنان ايجاد اخالل در انتخابات و جلوگيري از تحقق
انتخابات تراز انقالب اسالمي است .همانطور که در فصل اول آورده شد،
شاخصهاي انتخابات مطلوب نظام اسالمي ،را ميتوان تحقق مشارکت
حداکثري ،حفظ آرامش و امنيت انتخابات ،تامين سالمت انتخابات ،رعايت
قانون در انتخابات ،رقابتي بودن انتخابات ،فراگير بودن انتخابات،
اخالقي بودن انتخابات ،اصلح گزيني در انتخابات دانست .حمله به همه
اين موارد را ميتوان جزئي از سناريوي دشمن براي انتخابات 1400
دانست .در اين ميان برخي از شاخصها از اهميت بيشتري برخوردار
بوده و بطور خاص تري مورد هجمه عمليات رواني دشمن قرار دارند.
 . 1ناامن سازي انتخابات و تبديل آن به چالشي امنيتي يکي از
سناريوهاي هميشگي دشمنان براي انتخابات بوده که در انتخابات 1400
نيز ميتوان آن را دنبال نمود .تالش براي ايجاد درگيري و تنش و
دوقطب ي سازي هاي پرتنش و حداکثري که تخم کينه و افتراق را در
جامعه ميافکند ،تحريک گروه هاي تروريستي براي دست زدن به اقدامات
خرابکارانه در آستانه انتخابات ،و حتي ناامن سازي کشور در حين و پس
از برگزاري انتخابات ،سوژههايي نيست که دشمن بدان فکر نکرده باشد!
 .2ناامي د سازي نيز يکي ديگر از سناريوهايي است که توسط
دشمن دنبال شده است .آنان به خوبي ميدانند که بزرگترين قدرت
جمهوري اسالمي مستظهر به راي ملت بودن آن است .اگر اين پشتوانه
مردمي رو به افول رود جمهوري اسالمي با چالشهاي مختلفي مواجه
خواهد شد .لذا همواره تالش کرده تا با القاء ياس و نااميدي و بياعتمادي،
مانع از حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي راي شود و سناريوي
نظام براي تحقق مشارکت حداکثري را ناکام بگذارد .لذا براي دشمن
همواره خط تحريم مهمترين سناريو انتخاباتي بوده است .تنها مورد استثنا
آنجايي است که مشارکت حداکث ري را ابزاري براي به قدرت رسيدن
نامزد مورد حمايت جريان غربگرا دانسته ،و يا آن را ابزاري براي
کودتاي رنگين يافته اند! در اين صورت بصورت موقت تغيير سياست
داده و از خط تحريم دست کشيده اند!
در انتخابات  1400نيز از يک سو تالش براي کاهش مشارکت
دارند و خواهان آنند که آنچه در اسفندماه  1398رخ داده در سطح
گسترده تري تکرار گردد .و از ديگر سو اگر افزايش مشارکت به
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استقرار دولتي غربگرا که حاضر به تداوم مذاکرات با دموکراتهاي مستقر
در کاخ سفيد هستند بينجامد ،ازآن حمايت خواهند کرد.
 .3تضعيف شوراي نگهبان و زير سوال بردن سالمت انتخابات و
متهم کردن آن شورا به انحصارگرايي و متهم کردن نظام به توتاليتاريسم
و ارائه تصويري غيررقابتي از انتخابات ،از جمله راهبردهاي رسانه اي
اين جريان است که براي انتخابات  1400چيدهاند و اين خط را از طريق
رسانه هاي مختلف خود و بهره گيري گسترده از فضا ي مجازي آغازکرده
اند و روز به روز بر شدت آن خواهند افزود .اين سياست عالوه بر
تضعيف ساختار انتخابات ،از اعتماد مردم به متوليان برگزاري انتخابات
کاسته و در کاهش مشارکت سياسي و واگرايي از نظام تاثيرگذار خواهد
بود.
 .2تبديل انتخابات به فرصتي براي استحاله و براندازي
در کنار هدف حداقلي برشمرده ،دشمنان انقالب اسالمي به انتخابات
به مثابه فرصتي براي استحاله نظام اسالمي و حتي براندازي آن نيز
ميانديشند .استحاله انقالب از طريق طرح شعارهاي ساختارشکنانه و
ترويج سکوالريسم که تضعيف کننده اسالميت نظام اسالمي است ،تضعيف
نه ادهاي حافظ اسالميت نظام همچون شوراي نگهبان ،و درعالي ترين
سطح به قدرت رسيدن نامزد غربگرايان در کشور ،آن چيزي است که از
آن ميتوان تحت عنوان فرآيند استحاله سازي ياد کرد .در حالت حداکثري
و نهايي تبديل انتخابات به رفراندومي عليه نظام و انفجاري عليه حکومت
و برپايي شورشي با هدف تغيير رژيم ( )regime changeدنبال
مي گردد .توهماتي که به آمال و آرزوي دشمنان بدل شده و تحقق آن را به
گور خواهند برد!
 .3ممانعت از تشکيل دولت انقالبي
يکي از راهبردهاي مهم انتخاباتي غربگرابان ممانعت از پيروزي
جريان انقالبي در انتخابات و تشکيل دولت انقالبي است .غرب به خوبي
ميداند که در صورت پيروزي يکي از نامزدهاي جريان انقالبي ،حرکت
استقالل طلبانه و کاستن از وابستگي به غرب تشديد خواهد يافت و
مسيرکاستن از اثر تحريم هاي ظالمانه هموار خواهد شد .و تنها ابزار
غرب براي فشارحداکثري نيز مهار و بياعتبار خواهد شد.
پيروزي جريان انقالبي ،براي سياستهاي منطقهاي غرب نيز
تهديدي به حساب ميآيد .چرا که منطق مقاومت با قدرت بيشتري توسط
سياست خارجه جمهوري اسالمي دنبال خواهد شد .هماهنگ شدن بيشتر
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وزارت خارجه و نيروي قدس نيز مولفه ديگري براي تقويت جبهه
مقاومت در منطقه است که تهديدي براي رژيم صهيونيستي و غرب به
حساب ميآيد و اين امر با تشکيل دولت انقالبي ميسر خواهد شد.
دولت انقالبي مسير مذاکرات بدون فايده را دنبال نخواهد کرد و با
تجربه هشت سال مذاکره بر بيهوده بودن آن آگاه است .لذا حربه غرب
براي امتيازگيري و فرصت سوزي بيفايده خواهد ماند.
 .4تالش براي به قدرت رسيدن غربگرايان
يکي از مهمترين سناريوهاي کاخ سفيدي که در آن نه ترامپ که
بايدن حکم ميراند ،تالش براي تشکيل دولتي غربگرا است که بتواند بار
ديگر به ميز مذاکره بازگشته و ضمن تداوم برجام ،برجامهاي بعدي را
نيز دن بال نمايد .دولت بايدن براي موفقيت اين سناريو همه توان و
ابزارهاي خود را به کار خواهد برد .که شرح و بسط اين موضوع در
گفتار بعدي خواهد آمد.

گفتار سيزدهم :سياست حمايت از غربگرايان
حوادث رخ داده در انتخابات نوامبر آمريکا و قدرت گرفتن
دموکراتها در کاخ سفيد ،شرايط متفاوتي را در اردوگاه استکبار جهاني
در مواجهه با انتخابات  1400ايجاد کرده است .اگر ترامپ پيروزي
رقابت نوامبر  2020ميشد ،شايد شرايط متفاوتي بر اين اردوگاه حاکم
بود.
امروز آنچه در اياالت متحده به عنوان سياستها و راهبردهاي
مواجهه با انتخابات  1400در ايران طرح ريزي ميشود ،شباهت
فراواني به سياست و راهبردهاي کشورهاي اروپايي دارد و آنان در
اردوگاه واحدي براي مقابله با جمهوري اسالمي قرار گرفته اند .همه
تالش آنان براي به قدرت رسيدن يک جريان غربگراست که مذاکره با
غرب را به عنوان راهبرد اصلي خود براي حل مشکالت کشور پذيرفته
است و پس از به قدرت رسيدن بار ديگر مذاکرات برجامي را از سر
خواهد گرفت.
در اين ميان براي آنکه اين اتفاق در خردادماه  1400بيفتد ،غرب
براي خود وظايفي را در قالب يک سناريو طرحريزي کرده است که
داراي ابعادي است.
الف .آرامش و گشايش تا انتخابات 1400
اولين راهبرد دموکراتها تا انتخابات  ،1400تنش زدايي و
بازگرداندن آرامش به روابط ايران و آمريکا و گشايشهايي حداقلي در
حوزه اقتصادي است .در اين دوره شاهد برخي اصالحات از جمله کاهش
تحريمهاي بشردوستانه و پايان ممنوعيت سفر مقامات ايراني از جمله
محمدجواد ظريف به آمريکا ،توافق منطقهاي بر پايه اصل «آرامش در
برابر آرامش» خواهيم بود.
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از جمله اقداماتي که در آستانه انتخابات دنبال خواهد شد ،ايجاد
گشايش هاي ارزي و آزادسازي بخشي از داراييهاي مسدود شده در ديگر
کشورها است .چند ميليارد دالري که خواهد توانست در آستانه برگزاري
انتخابات  1400آرامش و گشايش را براي اقتصاد کشور فراهم آورد و
اين ادعا را به افکار عمومي القاء کند که راه حل مشکالت کشور مذاکره
با غرب است!
ب .اميدوارسازي به مذاکره
اين جريان مدعي خواهد شد که با روي کار آمدن دموکراتها،
برجام آثار و ن تايج خود را نشان خواهد داد و باغ برجام به ثمر خواهد
رسيد .علت تاخير در اين مسير نيز حاکميت چهارساله ترامپيستها بود
که آن نيز از صحنه سياست حذف شده است .لذا نبايد اجازه داد که اين
فرصت تاريخي ميان ايران و آمريکا از دست رفته و ديوار بلند خصومت
و تنش و بياعتمادي فرصت کشور براي عبور از تحريم ها و غلبه بر
مشکالت کشور از طريق مذاکره بسوزد!
اين خط موجب آن خواهد شد که بار ديگر دوگانه جنگ و صلح،
مذاکره  -تحريم بر رقابتهاي انتخاباتي سايه افکنده و راي دهندگان را
دچار خطاي محاسباتي کرده و آنان را وسوسه نمايند که بار ديگر به
موافقين مذاکره اعتماد کرده و آنان را براي رفتن به پاستور مناسب ببينند.
ج .حقيقت ماجرا چيست؟
ادعاهايي مذکور در حالي مطرح ميگردد که حقايق موجود از
"عمليات فريب" بودن اين اقدامات حکايت دارد که تنها با هدف فريب
افکار عمومي و ايجاد خطاي محاسباتي ملت طرح ريزي شده است.
براي رد ادعاهاي مطروحه کافي است به اظهارات «جو بايدن»
رئيسجمهور اياالت متحده آمريکا مراجعه کرد که هم در گفتهها و
نوشته هاي متعددي نگاه به تعامل با ايران را در بسترهاي شرطي سازي
افکارعمومي و نتايج انتخابات ايران مدنظر داشته است .بايدن در يکي از
نوشتارهايش که در پايگاه اينترنتي شبکه خبري «سي.ان.ان» در شهريور
 1399انتشار يافت ،به عنوان «راه هوشمندانهتري براي سختگيري بر
ايران وجود دارد! » تاکيد کرد که فشار حداکثري آمريکا عليه ايران شعار
توخالي است و بايد در عمل فشار واقعي بر ايران وارد کرد .به تعبير
ديگر او حامي فشار هوشمندانه تر بر ايران ميباشد .بايدن در اين
يادداشت و همچنين مصاحبه با نيويورک تايمز بر اين تاکيد کرد که برجام
نقطه شروع مذاکرات جديد و آغازي براي تشديد محدوديتهاي هستهاي،
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فشار بيشتر در حوزههاي موشکي ،منطقهاي و حقوق بشري مي باشد.
بايدن در يادداشت خود مينويسد که اگر ايران به تعهدات
سختگيرانه برجام پايبند باشد ،آمريکا نيز به توافق هستهاي بازخواهد
گشت .رييسجمهور دموکرات آمريکا رعايت تقدم و تأخر اتفاقات را
نميکند .اگر به فرض بنا بر از سرگيري تعهدات باشد ،اين آمريکاست که
ابتدا بايد به توافق برگشته و سپس ادعاي پايبندي ديگران به تعهدات را
بکند.
نکته ديگر اين است که بايدن بازگشت به برجام را آغازي برا ي
تشديد محدوديت هاي هستهاي و برجامي عنوان کرده و فشار بيشتر بر
ايران در حوزههاي ديگر نظير موشکي ،منطقهاي و حقوق بشري را در
چشمانداز خود متصور است .به عبارتي ،بايدن هدف از بازگشت به برجام
را نه رفع تحريمها ،بلکه اجماعسازي عليه ايران و فشار بر تهران در
حوزههاي متنوع است .بايدن در بخشي از يادداشت خود مينويسد« :ما به
استفاده از تحريمهاي هدفمند عليه ايران در زمينه نقض حقوق بشر،
حمايت از تروريسم و برنامهاي موشکي ادامه خواهيم داد».
«آنتوني بلينکن» ،مشاور سياست خارجي بايدن هدف دولت آتي
بايدن را ايجاد اجماع به منظور آوردن فشار موثرتر عليه ايران و منزو ي
کردن تهران ميداند .بلينکن اواخر سپتامبر سال جاري در مصاحبه با
«سيبياس نيوز» درباره موضوع ايران و سياست آتي بايدن در اين
زمينه ميگويد« :اگر جو بايدن رئيس جمهور شود ،و اگر ايران به
پايبندي به توافق هستهاي برگردد ،ما هم کار مشابهي خواهيم کرد .اما
آنگاه ،ما آن را به عنوان پلتفرمي استفاده خواهيم کرد تا با شرکا و
متحدانمان تالش کنيم که آن را تقويت و طوالنيتر کنيم .و فکر ميکنم اين
امتيازاتي دارد ،که ما را در کنار شرکا و متحدانمان قرار ميدهد تا
بتوانيم با هم به طور موثرتر عليه ساير فعاليتها ي بيثباتکننده ايران
فشار وارد کرده و اين اطمينان را حاصل کنيم که در خصوص آن
فعاليتها ،ايران منزوي شود و نه آمريکا».
«جيک سوليوان» ،دستيار فعلي جو بايدن و مشاور امنيت ملي
سابق او در دولت اوباما ،از جمله افرادي است که به تبيين سياست
خارجي بايدن ميپردازد .وي درباره سياست آتي بايدن در قبال ايران
ميگويد« :جو بايدن با ايران يک توافق پيرو مذاکره خواهد کرد که عمالً
امنيت آمريکا و اسرائيل و ساير شرکاي منطقهاي ما را به پيش برد و
ايران را پاسخگو و مسئول بداند».
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سوليوان در جاي ديگري نيز گفته است« :ايرانيها بايد واقعبينتر
باشند .تصور کاهش عمده تحريمها از سوي اياالت متحده بدون دريافت
ضمانتهايي از ايران مبني بر آغاز مذاکره فوري بر سر توافقي متعاقب
که در آن دستکم چارچوبهاي زماني توافق بسط داده شده و مسائل
مربوط به راستيآزمايي و موشکهاي باليستيک قارهپيما حل شده باشند،
غيرعملي است».
در همين راستا ميتوان به گزارش  23صفحهاي «ايالن
گولدنبرگ» ،رئيس سابق ميز ايران در دفتر معاون وزير دفاع آمريکا و
مشاور ويژه در امور خاورميانه در فاصله سالها ي  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۲
اشاره کرد .او که از افراد نزديک به دموکراتهاست و به آنها مشاوره
ميدهد در اين گزارش که در اوايل آگوست  2020نوشته شده ،به
گزينهها و سياستهاي احتمالي دولت جديد آمريکا در قبال ايران پرداخته
است .اين گزارش تقريبا ً مشابه نقشه راهي براي دولت احتمالي دموکرات
در نحوه تعامل و تقابل با ايران است.
گولدنبرگ در اين گزارش تصريح ميکند راهبرد بلندمدت دولت
آمريکا در قبال ايران بايد چند هدف کليدي را دنبال کند -۱ :جلوگيري از
دستيابي ايران به سالحهاي تسليحاتي  -۲مقابله با سياستهاي منطقها ي
ايران که برا ي منافع آمريکا در منطقه مضر هستند و  -۳حرکت به سمت
تنشزدايي در منطقه
وي در اين گزارش تحريمهاي يکجانبه دولت ترامپ را کارساز و
اثرگذار دانسته و توصيه ميکند که از آنها براي مذاکرات آتي استفاده
شود« :کمپين فشار حداکثري ترامپ نشان داد که آمريکا به صورت
يکجانبه توانايي ايجاد موانع تجارت بين المللي با ايران و يا جلوگيري از
سرمايه گذار ي در اين کشور را دارد و اين موضوع به عنوان اهرمي
براي آمريکا در مذاکرات آتي به شمار مي رود و همچنين نشان دهنده آن
است که آمريکا به صورت يکجانبه توانايي تسهيل تحريمها عليه ايران را
دارد«.
موارد برشمرده به خوبي حقيقت و پشت پرده اتخاذ سياست "آرامش
و آسايش تا انتخابات  "1400را آشکار ميسازد که حقيقتي جز به قدرت
رسيدن غربگرايان ندارد .نکته آنجا است که حقيقت داستان که سناريو
فشار براي کشاندن ايران به پاي مذاکره است ،احتماال پس از انتخابات
 1400رونمايي خواهد شد که آن زمان براي درک حقيقت دير خواهد
بود.
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فصل پنجم :انتخابات  ،1400جنگ رواني و افکار
عمومي

گفتار چهاردهم :سناريوي رقيبهراسي
يکي از مهمترين مؤلفه هاي مؤثر در انتخابات ،توانايي کنترل و
مديريت افکار عمومي است .در رقابتهاي انتخاباتي هر کس بتواند
کنترل افکار عمومي را در دست بگيرد ،بدون شک خواهد توانست نامزد
مورد عالقه خود را از صندوقهاي رأ ي بيرون آورد .به همين دليل است
که از ماههاي مان ده تا آغاز انتخابات مقدمات براي ورود به رقابت
رسانهاي جريانهاي سياسي آغاز شده و شگردهاي مختلف براي
اثرگذاري بر رأيدهندگان طراحي ميشود.
ادوار انتخابات گذشته نشان داده است ،شگردهاي جنگ رواني
دشمن و رقابت رسانهاي جريانهاي سياسي در انتخابات در ايران از
پيچيدگي هاي فراواني برخوردار است که شناخت آنها نيازمند هوشمندي و
بصيرت و تيزبيني است.
رقيب هراسي يکي از راهبردهاي مذمومي است که گاه جريانهاي
سياسي در طول ادوار انتخابات گذشته از آن استفاده کردهاند .آنهايي که
حافظه تاريخ قوي دارند ،موارد متعددي از آن را ميتوانند به ياد آورند.
در انتخابات آتي نيز اين شگردهاي رسانهاي کليد خورده است.
رقيبهراسي تاکتيک انتخاباتي هميشگي اصالحطلبان بوده است.
از سال  1376با بزرگنمايي خطر به قدرت رسيدن ناطقنوري توانستند
به قدرت برسند .همين سناريو در سالهاي  1392 ،1388 ،1384و
حتي  1396تکرار شد که در برخي موفق بوده و در برخي ناکام ماندند.
در آخرين انتخابات رياستجمهوري در سال  1396بود که آقاي
روحاني و يار پشتيبانش جهانگيري ،سناريوهاي مختلفي را به کار گرفتند
که «رقيبهراسي» و «تخريب رقباي سياسي» نيز از جمله راهبردهاي
رسانهاي آنان به حساب ميآمد .اولين اقدام رسانهاي در اين راستا برچسب
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زدن و تخريب چهره رقبا و معرفي کردن ايشان به عنوان چهرهاي
خشونتطلب و متصلب و اقتداگرا بود .به کارگيري تعابيري چون سردار
گازنبري ،آيتهللا قتل عام ،حاميان دولت پادگاني و ...مواردي بود که در
آن ايام حاميان اين جريان به کرات به کار بردند .در مناظره اول هم شاهد
به کارگيري ناشيانه کليدواژه «گازنبري» از زبان آقاي جهانگيري بوديم.
در آن انتخابات کارنامه رقبا نيز زير ذرهبين قرار داده شد تا
ضعف ها بزرگنمايي و براي اثرگذاري بر اذهان عمومي بازنشر يابد.
عملکرد دوازده ساله شهرداري تهران و پرداختن به مسائلي ،چون امالک
نجومي ،پالسکو ،فساد اداري ،آلودگي هوا ،بلندمرتبهسازي ،هزينه
پروژهها و ساخت و سازها ،ترافيک و ...از جمله مواردي بود که در آن
روزها به عنوان اهرم فشار بر رقيب مطرح و تکرار شد.
رقيبهراسي تا بدانجا ادامه يافت که آقاي روحاني در بخشي از
اظهاراتش اعالم ميدارد« :ارديبهشت  96هم يک بار ديگر مردم ما
اعالم خواهند کرد آنهايي که در طول  38سال فقط اعدام و زندان بلد
بودند ».وي افزود« :شما اينها را نميشناسيد ،من اينها را ميشناسم .اينها
روزي در جلسهاي تصميم گر فته بودند در پياده رو ديوار بکشند!
مي خواهند پياده رو را مردانه زنانه کنند! همانطور که در محل کارشان
بخشنامه جدايي جنسيتي دادند!»
اين سناريو در اين دوره از انتخابات نيز کليد خورده و روزي
نيست که رسانههاي اصالحطلب عليه نامزدهاي احتمالي رقيب اقدامي
تخريبي انجام ندهند .جالب آنکه همسو با اين رسانهها ،رسانههاي بيگانه
نيز فعال شده و همان خط را با ادبيات راديکالتر خود دنبال ميکنند!
شاهدي بر اين ادعا اظهارات مصطفي درايتي ،فعال سياسي
اصالحطلب و عضو حزب اتحاد ملت است که به تازگي در گفتوگو با
روزنامه «آرمان» ناخواسته به تئوري رقيبهراسي اصالحطلبان در
انتخاباتهاي گذشته اشاره کرده و اعتراف کرده است که ديگر اين ترفند
جواب نميدهد! وي ميگويد« :درست است که قبال از عامل ترس استفاده
مي شد که اگر فالن فرد بيايد ،اين اتفاقات نادرست در کشور رخ ميدهد و
اگر فرد ديگري بيايد ،مشکالت ديگري به وجود ميآيد .اکنون ديگر در
مرحله فعلي همين موضوع نيز اثر نخواهد داشت».
اما اين پايان اين راه نيست و بدون شک در ماههاي آتي باقي مانده
تا روز انتخابات بايد منتظر هجمه هاي سنگين براي تخريب رقبايي که
احتمال رأيآوري آنان ميرود ،باشيم.
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دکتر يدهللا جواني ،معاون سياسي سپاه در يادداشتي به شرح
سناريوي رقيبهراسي پرداخته ،مينويسد« :ساخت دوگانههاي دروغين و
ترساندن مردم براي آدرسدهي غلط با انگيزههاي سياسي از هنرها ي
منحصر بفرد جريان غيرانقالبي غربگراست .اين جريان مهارت عجيبي
در دشمنهراسي ،رقيبهراسي ،انکار افتخارات ملي و ايجاد ذهنيت منفي
روي دستاوردهاي اقتدارآفرين و امنيت بخش کشور دارند .يکي از عوامل
اصلي اقتدار کشور که نقش مهمي در تأمين منافع ملي و بخصوص امنيت
ملي دارد ،اقتدار موشکي است .به طور حتم برخورداري جمهور ي
اسالمي از اقتدار موشکي ،مايه افتخار هر ايراني و موجب آسودگي خاطر
ملت براي تأمين امنيت ملي در برابر هر نوع تهديد است .اما همين عامل
افتخار که ديگران حسرت نداشتن آن را ميخورند نه تنها از سوي جريان
غربگرا انکار ميشود ،بلکه اين جريان با ساختن دوگانه موشک يا
معيشت ،تالش ميکند تا به مردم اين چنين القا کنند که ملت بايد از بين
موشک و معيشت يکي را انتخاب کند ،در واقع از منظر سازندگان چنين
1
دوگانهاي ،موشک و اقتدار موشکي در تعارض با معيشت مردم است».

 - 1سايت بصيرت ،99/10/29 ،کدخبر.327744 :

گفتار پانزدهم :انتخابات و دولت نظاميان
يکي از سناريوهاي رسانهاي «رقيبهراسي» که با هدف اغواي
افکار عمومي ،چندماهي است کليد خورده است ،مسئله حضور نظاميان
در انتخابات است .در بسط و گسترش اين ماجرا اصالحطلبان پيشگام
بوده و روزنامههاي زنجيرهاي و شبکههاي فعالشان در فضاي مجازي،
يکي از مهمترين شگردهاي اميدبخش خود براي موفقيت در انتخابات
 1400را بزرگنمايي خطر تشکيل «دولت نظاميان» دانستهاند.
آنان مدعي هستند که يک سوم نامزدهاي احتمالي اين جريان از
نظاميان هستند! منظورشان نامهايي چون محمدباقر قاليباف ،محسن
رضايي ،حسين دهقان ،علي شمخاني ،پرويز فتاح ،رستم قاسمي ،سعيد
محمد! (حتي سيدعزتهللا ضرغامي ،علي الريجاني ،عليرضا زاکاني)
است! کمي که دقت نظر داشته باشيم متوجه اين حقيقت ميشويم که آنچه
مدنظر آنان است ،به واقع سناريوي «سپاههراسي» است و منظور ايشان
از نظاميان ،سپاهيان هستند.
نکته قابل تأمل آنکه رسانه هاي بيگانه نيز در تقويت اين سناريو
وارد ميدان شده و آنان نيز براي موفقيت و اثرگذاري اصالحطلبان آتش
تهيه ميريزند!
الف .اهداف سناريو
اين سناريو با هدف تحقق دستاوردهايي براي اين اردوگاه طراحي
شده است:
 .1اين جريان مدعي است جريان ارزشي و نيروهاي انقالبي اين
بار مصمم هستند که با گزينهاي نظامي وارد کارزار انتخابات شوند .طرح
بحث گزينه هاي نظامي با اين هدف است که به افکار عمومي اينگونه القا
کنند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرايطي است که ديپلماسي و
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گفتو گو با جهان کمرنگ شود ،سايه جنگ بر سر کشور باز گردد،
اقتدارگرايان به قدرت رسند ،آزاديهاي سياسيـ اجتماعي کمرنگ شود و
فعاليتهاي آزاد اقتصادي نيز با محدوديتهاي فراواني مواجه شود و اين
همه با قدرت يافتن گزينه نظامي محقق خواهد شد!
 .2يکي از مهمترين راهکارها براي رقيبهراسي ايجاد
دوقطبيسازيهايي کذايي است که ميتواند به ابزاري براي پيروزي در
ا نتخابات شود .القاي حضور نظاميان در انتخابات ظرفيت ايجاد
دوگانههاي زير را دارد :دوگانه جنگ -صلح  ،دوگانه سرهنگـ حقوقدان،
دوگانه اقتدارگراييـ مردمساالري ،دوگانه مخالفان آزاديـ موافقان آزادي
 .3آنچه اصالحُطلبان به آن دلخوش کردهاند ،آن است که هراس از
به ميدان آمدن نظاميان و تبعات هولناکي که براي آن تصور ميشود،
مي تواند عاملي براي خطاي محاسباتي مردم در پاي صندوق رأي باشد.
بدان معنا که مردم اولويت ها و شاخصهاي واقعي خود را براي انتخاب
رئيس جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزينهاي دل بسپارند که با
شاخصهاي خودشان نيز فاصله داشته ،اما مطلوب اصالحطلبان است.
 .4اين اردوگاه مدتها است با گسل هاي جدي مواجه است؛ رأس
خود را از دست داده و شورايعالي اصالحطلبان را منحل شده ميبيند و
جايگزيني مطمئن هم براي آن طراحي نکرده است .از سويي عملکرد
دولت مورد حمايت آنها آنقدر ضعيف بوده که دودش در چشم
اصالحطلبان رفته و موجب بياعتمادي هواداران به بدنه و ريزش و
واگرايي آنان شده است .فقدان حرف نو هم معضل ديگري است که
اصالحطلبان براي آن تدبيري نينديشيدهاند!
 .5يکي از مهمترين معضالت اصالحطلبان آن است که برنامه
مشخص و جذابي براي ارائه در آوردگاه انتخاباتي  1400ندارند .برنامه
آنها براي حل مشکالت کشور هماني بود که در دولت روحاني رونمايي
شد و حاصلي جز عقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت .ميوههاي وعده
داده شده برجام نيز هيچ گاه در سفره معيشت مردم مشاهده نشد ،بلکه
برعکس شاهد رشد شديد تورم و افزايش مشکالت کشور در اين سالها
بوديم .تأکيد بر تداوم راه دولت اعتدال در  1400اقدام بياثري است که
موجب جذب افکار عمومي نخواهد شد .لذا بايد به شگردهاي رسانهاي
براي فرار از پاسخگويي در قبال برنامه براي حل مشکالت کشور بود که
رقيبهراسي بهترين راهکار آن است.
 .6عملکرد ضعيف اين اردوگاه و وعدههاي بيپشتوانهاي که به

 / 118انتخابات و دولت نظاميان

هواداران در سال  1392و  1396داده شد ،موجب ريزش و بياعتمادي
و تضعيف شديد پايگاه اجتماعي اين جريان شده است .به نحويي که اغلب
آنان حاضر به حضور در انتخابات  1400نيستند .اين جريان به خوبي
ميداند که راهکارهاي ايجابي اصالحطلبان آنقدر جذاب و قابل اعتماد
نيست که هواداران را ترغيب به حضور در پاي صندوقهاي رأي کند.
لذا براي دستهاي خالي اين جريان تنها راهکارهاي سلبي که باقي مانده
است ،رقيبهراسي است.
ب .مغالطات اغواگران
در مواجهه با چنين ادعاه ايي بايد به چند توضيح توجه کرد:
 .1چرا نظامي گري در سياست مذموم است؟ :در کتب نوشته شده
در رشته علوم سياسي ،ورود نظاميان به سياست اقدام مذمومي است که
ميتواند موجب تضعيف و کمرنگ شدن جايگاه مردمساالري و حرکت به
سمت توتاليتاريسم شود .اين نامطلوب بودن از آنجايي است که نظاميان ،با
حفظ رياست آن مجموعه نظامي در جايگاه قدرت تکيه زنند و به واقع قوه
مجريه را به زيرمجموعه اي از ارتش تبديل کنند ،در نتيجه نظاميگري در
کشور حاکم شده ،نهادهاي جامعه مدني تعطيل شده و اقتدارگرايي حاکم
گردد و مردمساالري رخ بربندد! همان مسير ي که در شکلگيري
دولتهاي کودتا قابل تصور است!
سابقه شکلگيري چنين الگويي از حکومت در دوران رضاخاني،
ذهنيت به شدت منفي از اين ماجرا در اذهان عمومي جامعه ايراني ايجاد
کرده است .ضمن آنکه رشد و پرورش ملت ايران مبتني بر آموزههاي
اسالمي و علوي و حسيني ،آنان را از چنان حريتي برخوردار کرده که
حاضر نيستند به هيچ گونه استبداد و خودکامگي تن دهند.
 .2مغالطه «دولت نظامي» و رئيسجمهوري با پيشينه نظامي:
يکي از مغالطات موجود در شگرد رسانهاي اصالحطلبان يکسان انگاري
شکلگيري دولت نظامي و به قدرت رسيدن رئيسجمهوري است که
روزگاري در کسوت نظامي در اين کشور خدمت کرده است .در حالي که
آنچه در ادبيات سياسي نفي شده ،تشکيل دولتهاي نظامي و پيوند
ساختاري ارتش و سياست است.
 .3قانون اساسي چه ميگويد؟! :مطابق قانون اساسي داشتن سوابق
نظامي گري مانعي براي نامزد شدن در عرصه انتخابات رياستجمهوري
نيست .لذا کساني که شعار «انتخابات آزاد» را ابرازي براي کاسبي و
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کسب رأي کرده اند ،معلوم نيست که با کدام منطق قانوني تالش دارند که
مانع حضور اين افراد در انتخابات شوند و ايشان را از حقوق طبيعي خود
محروم کنند! حداکثر آن است که اين افراد نيز اگر بتوانند تأييد صالحيت
خود را از شوراي نگهبان کسب کنند ،خواهند توانست برنامههاي خود را
براي اداره کشور ارائه دهند و اين مردم هستند که با تشخيص خود به
ايشان اعتماد کرده و يا با عدم رأ ي ،پاسخ منفي به اين حضور خواهند
داد!
 .4کدام گزينه نظامي؟! :اکثريت گزينههاي فوق سالهاست از
جايگاه نظاميگري خارج شده و بيش از آنکه به عنوان يک شخصيت
نظامي شناخته شده باشند ،يک رجل سياسي به حساب ميآيند.
به عنوان نمونه قاليباف ،رئيس مجلس کنوني است که قريب دو دهه
شهردار تهران بوده و از سال  1384به عنوان يکي از نامزدهاي اصلي
انتخابات رياست جمهوري فعال بوده است .محسن رضايي نيز سياستمدار
اقتصادداني است که سال هاست در مجمع تشخيص مصلحت فعاليت داشته
و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است .حسين
دهقان نيز جزء چهرههاي اعتدالي است که در دولت آقاي روحاني به
عنوان وزير دفاع نقش آفريني کرده است .علي شمخاني نيز وزير دفاع
دولت اصالحات بوده که هم اکنون دبيري شوراي عالي امنيت ملي را
برعهده دارد .شمخاني در سال  1380نيز در حالي که وزير کابينه دولت
اصالحات بود ،وارد ميدان رقابت با آقاي خاتمي شد و پس از ناکامي
مجدد به کابينه بازگشت.
همه اين افراد در دو دهه اخير بيش از آنکه به عنوان يک رجل
نظامي شناخته شده باشند ،مديران تراز اول کشور در تراز
تصميمگيريهاي کالن بودهاند که در مراکز غيرنظامي و در دستگاههاي
اجرايي و تقنيني فعاليت کردهاند.
سعيد محمد تنها پاسداري است که شايعات ساختگي ورود وي به
ميدان انتخابات توسط اصالح طلبان نشر و گسترش يافته است .در مورد
شايعات مطرح شده در مورد حضور ايشان نيز بايد گفت :اوال چنين
ادعاهايي ساخته و پرداخته اتاقهاي شايعهافکني است ،ثانيا سعيد محمد
بيش از آنکه يک چهره نظامي باشد ،يک مهندس و مدير جوان انقالبي در
عرصه سازندگي کشور است .ثالثا؛ وضعيت رجل سياسي بودن وي نيز
هنوز نامعلوم است (فراموش نکنيم که در ادوار گذشته چهرههاي شناخته
شده اي چون دکتر عليرضا زاکاني ،مورد تأييد شوراي نگهبان قرار
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نگرفتند).
 . 5حاکميت نظاميان در غرب مدعي دموکراسي :در وراي
شوبازي و پروپاگانداي رسانهاي که مدعيان اصالحطلبي در طول اين
سالها عليه حضور شخصيتهاي سياسي با پيشينه نظامي به راه
انداخته اند ،آنچه در غرب قابل مشاهده است ،حضور فعال و گسترده
چهرههاي نظامي در عرصه سياست است .بسياري از ژنرالها ي
کارکشته پس از بازنشستگي نه تنها خانهنشين نميشوند ،بلکه در پستهاي
حساس و استراتژيک به کارگرفته ميشوند تا منشأ اثر براي کشور شوند.
چهرههاي شناخته شده اي چون کالين پاول ،وزير خارجه آمريکا در
دولت جرج بوش ،دوايت ديويد آيزنهاور سي و چهارمين رئيسجمهور
آمريکا ( ۱۹۵۳تا  ،)۱۹۶۱جفرسون فينيس ديويس رئيس جمهور آمريکا
(قرن  ،)19جرج کاتلد مارشال وزير امور خارجه آمريکا (1947ـ
 )1949از جمله ژنرال هاي آمريکايي هستند که در عاليترين سطح
سياست در اين کشور نقشآفريني کردند.
جالب آن است که مقلدان غرب در اين زمينه الپوشاني کرده و
تالش دارند تا نگذارند اين جلوه از غرب نيز آشکار شود.
 .6شايستهساالري و مردمساالري :در نظام اسالمي آنچه مبناي
گزينش مسئوالن است ،شايسته ساالري است که مرجع تشخيص حداقلي آن
مبتني بر قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و مرجع تشخيص
حداکثري آن مردم هستند .بدين معنا که صالحيتهاي عمومي در شوراي
نگهبان بررسي ميشود و از ميان احراز صالحيتشدگان ،گزينه اصلح را
مردم با رأي حداکثري خود با حضور در پاي صندوقهاي رأي انتخاب
ميکنند و کسي که از اين فرآيند بيرون آيد ،بدون شک رئيسجمهور اين
کشور خواهد بود.
 .7جمهوري اسالمي ،مانع حاکميت اقتدارگرايي :نظام جمهوري
اسالمي آنچنان مبتني بر مردم ساالري ديني بنا نهاده شده است که امکان
هرگونه اقتدارگرايي و توتاليتاريسم را بر هر جريان يا فردي بسته است.
وجود دستگاه هاي نظارتي همچون شوراي نگهبان ،مجلس شوراي
اسالمي ،دستگاه قضا ،دستگاه هاي امنيتي بيرون از اختيارا ت قوه مجريه،
و باالتر از همه وجود دو رکن اساسي در جمهوري اسالمي که يکي
جايگاه مهم و خطير رهبري در رأي نظام اسالمي و حضور مردم در پاي
کار جمهوري اسالمي ،ابزارهايي است که هرگونه يکهتازي و خودکامگي
را بسته است .خواه اين استبداد با لباس فرم يک نظامي جلوهگر شود،
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خواه با کت و شلوار يک دانشگاهي و!...

گفتار شانزدهم :قطبيسازي و دوگانههاي دروغين
رقابتهاي انتخاباتي در يک نگاه کلي از دو الگوي نفياي و اثباتي
پيروي مي کنند .در الگوي اثباتي ،نامزد انتخاباتي و تيم همراه او تالش
دارند تا با ارائه برنامههاي خود براي اداره کشور ،آراي رأيدهندگان را
به سوي خود جلب کنند .اما در الگوي نفياي ،به جاي ارائه برنامه ،تالش
مي شود تا با نفي و تخريب رقيب و ترسيم شرايط و آثار سوئي که بر اثر
به قدرت رسيدن آن بر کشور حاکم ميشود ،از ريختن آرا در سبد رأ ي
رقيب جلوگيري به عمل آيد.
هر چند در هر انتخاباتي معموالً از هر دو الگو در تبليغات
انتخاباتي استفاده مي شود ،اما بحث برسر اولويت اين شيوه در تبليغات
است .معموالً جريانهاي سياسياي که برنامه مشخصي براي اداره کشور
ندارند يا اميدوار نيستند که برنامه آنها با استقبال مردمي همراه شود،
حيات و موفقيت خود را در گرو اولويت دادن به الگوي نفي ميبينند ،لذا
بخش عمده تبليغات آنان بر اين اساس شکل ميگيرد.
دوقطبي سازي انتخابات ،شگردي است که از جمله تاکتيکهاي
الگوي نفياي به حساب ميآيد .در دوقطبيسازي موفقيت يک جريان يا
نامزد انتخاباتي در گرو «رقيبهراسي» است؛ چرا که يک جريان به
خودي خود ناتوان از همراهسازي مردم است ،لذا به ناچار تنها راه
موفقيت را در وجود قطبي کامال متضاد در برابر خود ميبيند .اگر اين
قطب متضاد به هر دليلي در رقابتهاي انتخاباتي حاضر نباشد ،اين
جريان که هويت خود را در نفي رقيب تعريف ميکرده دچار انفعال شده و
حرفي براي عرضه در ميدان انتخابات نخواهد داشت!
اظهارات منتشر شده از منسوبان به برخي جريانهاي سياسي
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کشور ،حکايت از آن دارد که دوقطبيسازي به تنها راه موفقيت اين
جريان بدل شده است .براي نمونه صادق زيباکالم در انتخابات سال
 1396گفته بود« :اگر در انتخابات رياستجمهوري آينده احمدي نژاد
نامزد ميشد ،خيليها از ترس اينکه اصولگرايان دوباره قدرت را در
دست گيرند ميآمدند و به روحاني رأ ي ميدادند ،اما حاال که احمدينژاد
نيست شايد همين افراد اصالً رأ ي ندهند و بگويند روحاني راي ميآورند و
ما که دل خوشي از روحاني نداريم و اين نگراني وجود ندارد که
احمدينژاد باشد و بگويند اصولگرايان مملکت را به دست ميگيرند و
متاسفانه نيامدن احمدينژاد به ضرر آقاي روحاني شد».
در برابر اين گونه سناريوهاي ناپاک انتخاباتي بايد هوشيار بود و
اجازه نداد آنهايي که در ارائه برنامهاي مشخص براي اداره کشور
ناتوانند ،با مهندسي فضاي انتخاباتي ،رأ ي مردم را به سمت منافع حزبي
و جناحي خود هدايت کنند .به واقع دوقطبيسازي فضاي سياسي کشور
هرچند ممکن است براي احزاب و گروههاي سياسي دستاوردهايي ،به
ويژه در رقابتهاي سياسي و انتخاباتي داشته باشد ،اما بيشک تبعاتي نيز
براي نظام سياسي و جامعه خواهد داشت.
در مورد موضوع دوگانهسازيهاي دروغين بايد به نکات زيرتوجه
کرد:
 .1ذات انتخابات ،مبتني بر رقابت سياسي شکل گرفته است.
انتخابات ميدان ارائه آرا و نظرات مختلف و مواجهه افکار عمومي با
آنهاست .آن کااليي که جذابتر و مفيدتر براي مشتريان باشد ،با اقبال
عمومي آنان مواجه خواهد شد .طبيعي است که رقابت سياسي گاه با
هيجاناتي برا ي پيروز ي و کسب رأي بيشتر همراه باشد و جريانها ي
سياسي از برخي شگردهاي تبليغاتي و عمليات رواني بهره بگيرند.
دوقطبيسازي ميتواند رقابتهاي انتخاباتي را جذاب کرده و فضا
را براي مشارکت حداکثري فراهم آورد و خيل بيشتري از مردم را به پاي
صندوق هاي رأي آورد .لذا به صرف دوقطبي سازي نبايد نگاه منفي
داشت.
 .2آنچه مذموم است آنجايي است که دوقطبيسازي سيطره خود را
بر تمام فرآ يند انتخابات انداخته و فرآيند انتخابات و راي دادن را که
طبيعتا بايد روند عقالني باشد ،مختل کرد و به فرآيندي غيرعقالني بدل
گرداند و تعصبات غيرعقالني و عوامل عاطفي و هيجاني را جايگزين آن
کند .در اين شرايط دوقطبيسازي که ميتوانست به مثابه فرصتي براي
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نظام عمل کند ،به تهديدي براي آن بدل شود.
 .3دوگانه هايي ارزشمند و مفيد فايدهاند که مبتني بر واقعيتهاي
سياسي ،فرهنگي و متناسب با ضرورتها و اولويتهاي جامعه و برآمده
از نيازهاي واقعي توده هاي جامعه شکل گرفته باشد .دوگانههايي که
اصالت نداشته و جعلي بوده و به طور مصنوعي و با هدف مديريت و
اغواي افکار عمومي ساخته شده ،دوگانه هاي باطلي است که باور آن
توسط افکار عمومي ميتواند انحراف در فرآيند انتخابات را رقم بزند.
دوگانههاي ساختگي ،بازي جريانهاي مافيايي است که هرچند
ممکن است حظي از حقيقت برده باشد ،اما اغلب آنها بيش از آنکه
هدايتگر افکار عمومي باشد ،حربه اي براي اغواگري و فريب هستند!
جريان هاي سياسي نيز در فضاي رقابتهاي سياسي خود اغلب به اين
شيوهها متمسک شده و رقيب را در وضعيت انفعال قرار ميدهند؛ از اين
رو نکته اساسي در مواجهه با اين دوگانه ها آن است که تا چه اندازه با
واقعيت تطبيق دارند؟
 .4يکي از آفات دوقطبيسازي کاذب ،رشد راديکاليسم و
افراط گرايي در انتخابات است .راديکاليسم برآمده از تعطيلي عقل و غلبه
شور و هيجان و عواطف و احساسات بر اراده فرد است که حاصلي جز
برافروخته شدن و پرخاشگري در افراط ندارد.
 .5دوگانه سازي افراطي يکي از عوامل مهمي است که امنيت
انتخابات را تهديد ميکند! انتخاباتي که بايد در آرامش و امنيت کامل
برگزار شود ،به واسطه دوگانه اي دروغين به درگيري و تنش دچار
ميشود .تجربيات تلخ انتخابات رياستجمهوري دهم به خوبي آثار سوء
اين قطبيسازي را آشکار ميسازد! اين مدل وقتي خطرناک ميشود که
باز ي انتخابات به واسطه آن به جاي برد  -برد به بازي برد  -باخت و
حتي باخت  -باخت بدل شود؛ بازيهاي پرشدتي که فضاي جامعه ملتهب
کرده و زمينه مناقشات اجتماعي و درگيري و آشوب را فراهم ميآورد.
 .6دوقطبيسازي يکي از شگردهايي است که پوپوليستها و عوام
فريبان از آن به خوبي استفاده ميکنند .به واقع بهترين و مؤثرترين ابزار
فريب افکار عمومي براي چنين جريانهايي بهرهگيري از دوگانهسازي
است؛ چرا که هرجا عواطف و احساسات بر عقل و منطق غلبه کند،
پوپوليسم رشد خواهد کرد!
 .7يکي از مهم ترين کارکردهاي انتخابات تقويت انسجام و وحدت
ملي است .در انتخابات يک ملت کنار يکديگر جمع ميشوند تا سرنوشت
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آينده کشور خود را رقم بزنند و اين حرکت باشکوه عاملي براي همافزايي
يک ملت است .اما دوقطبي سازان با نفي و تخريب رقيب سياسي و ايجاد
اختالف و دودستگي و تنش در انتخابات به عاملي ضد وحدت ملي بدل
ميگردد و زمينه کدورت و واگرايي را در جامعه فراهم ميآورند و مانع
همگرايي و تقويت فزاينده توان کشور براي کارآمدسازي و تقويت هويت
ملي ميشود.

گفتار هفدهم :هجمه به شوراي نگهبان و چالش
احراز صالحيت
فرآيند بررسي و احراز صالحيتها در قانون اساسي جمهوري
اسالمي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است .اين شورا عالوه بر
وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسالمي ،نظارت بر
کليه انتخابات کشور را نيز برعهده دارد و موظف است صالحيت همه
نامزدهايي را که براي شرکت در هر انتخاباتي (به جز انتخابات شوراهاي
اسالمي شهر و روستا) در وزارت کشور نامنويسي ميکنند ،بررسي کرده
و صاحبان صالحيت را به مردم معرفي کند تا مردم از ميان آنها بتوانند
بهترين يا بهترينها را برگزينند.
يکي از مهمترين مناقشاتي که در طول سالهاي اخير در انتخابات
کشور برجسته شده ،مسئله بررسي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي است که
تمايل دارند در آوردگاه انتخابات رياستجمهوري حضور يابند .اين
موضع در انتخابات  1400نيز چالشبرانگيز شده و بخش عمدهاي از
مناقشات جريانهاي سياسي داخلي و جنگ رواني دشمن بر اين موضوع
متمرکز خواهد بود.
اين موضوع ،يکي از مهمترين مراحل هر انتخابات به شمار
ميرود .در مورد انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،مجري انتخابات
(وزارت کشور) به صالحيت داوطلبان ،رسيدگي ميکند و شوراي نگهبان
نيز بر آن نظارت خواهد کرد .اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي
به صراحت بيان شده است .اما در مورد داوطلبان رياستجمهوري اين
ترتيب رعايت نميشود .بر اساس قانون اساسي ،صالحيت داوطلبان
رياستجمهوري ،پيش از انتخابات رأسا ً در شوراي نگهبان رسيدگي
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خواهد شد .در بند ( )9اصل  110قانون اساسي آمده است...« :
صالحيت داوطلبان رياستجمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در
اين قانون ميآيد ،بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد».
بر اساس اين عبارت ،شوراي نگهبان بر امر بررسي صالحيت
داوطلبان رياستجمهوري نظارت ندارد ،بلکه خود به طور مستقيم به
صالحيت آنان رسيدگي ميکند .در همين راستا ،ماده  57قانون انتخابات
رياستجمهوري اسالمي ايران مصوب  1386/4/5مقرر ميدارد:
«شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به
صالحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يک نسخه از
آن را به وزارت کشور ارسال ميدارد».
در اين بين قانون اساسي جمهوري شرايط الزم براي کانديداتوري
رياست جمهوري را مشخص کرده است .مطابق اصل :115
«رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير
باشند انتخاب گردد :ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراي حسن
نيت و امانت و تقوا ،مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ياران و
مذهب رسمي کشور».
تعيين و بررسي شرايطي چون ايرانياالصل بودن ،تابع ايران
بودن و ...مواردي نيست که با دشواريهايي همراه باشد ،اما مواردي
چون رجل سياسي بودن ،رجل مذهبي بودن ،مدير و مدبر بودن ،مواردي
است که تفسيربردار بوده و نيازمند کميسازي اين مفاهيم کيفي هستيم.
الف .رجل سياسي بودن:
يکي از مسائل مهم در اين ميان تعيين مسئله رجل سياسي است .در
مورد رجل سياسي نيز همين ابهام و اشکال وجود دارد .آيا رجل سياسي
چنان کسي است که مثالً عضو وزارت امور خارجه يا وزارت کشور و
خالصه وزارتخانههايي با فعاليتهاي نوعا ً سياسي باشد؟ يا مثال استاد
ديپلماسي و تاريخ مکاتب سياسي و حقوق اساسي را ميتوان رجل سياسي
تلقي کرد؟ نکته ديگر آنکه براي رجل سياسي بودن حتي اشارهاي هم به
داشتن تخصصي خاص نشده است تا طبق آن افرادي را که داراي سوابقي
خاص هستند ،بتوان به عنوان رجل سياسي معرفي کرد .نکته جالب اين
است که در زمان تصويب اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي در
خصوص مفهوم رجل مذهبي و سياسي بحثي نشده است تا امروزه با
اتکاي به آن بتوان در تفسير اين اصل قانون اساسي بدان استناد جست.
نکته مهم ديگري که اينجا قابل تأمل خواهد بود ،اين است که آيا
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براي تشخيص رجل بودن الزاما بايد سابقه اجرايي فرد را بررسي کنيم؟
آيا صرف سابقه وزارت ،نمايندگي و يا شهردار بودن مبنايي براي
تشخيص اين است که فرد کانديدا جزء رجال سياسي و يا مذهبي است؟ بر
اين مبنا که رجل بودن بايد مبتني بر توانايي خاصي باشد اي بسا وزيري
که با سابقه وزارت رجل سياسي تلقي نشود و اي بسا سياستمداري که
بدون سابقه تصدي به سمت اجرايي رجل مذهبي و سياسي تلقي شود .بر
اين مبنا داللت التزامي ميان تصدي به سمتهاي اجرايي و رجل بودن
وجود ندارد.
اعالم نظرات اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه نشاندهنده
مواضع اين مجموعه نسبت به اين سؤاالت و ابهامات است .حقوقدان
شوراي نگهبان در اين زمينه گفته است« :در امور سياسي اينکه حاال
فردي صرفا ً کارمند دستگاههاي اجرايي هست يا در اين جامعه زندگي
ميکند و به نوعي با اين دستگاههاي اجرايي ارتباطي دارد صرفا سياسي
گفته نميشود .سياسي آن است که نقش مؤثري در تحکيم پايههاي نظام
داشته باشد حضور فعالي در فعاليت هاي نظام داشته باشد و فراتر از يک
1
ارتباط ساده اداري است».
آيتهللا جنتي نيز در اين باره ميگويد« :بايد ديد فردي که ثبتنام
ميکند؛ آيا در حدي سياستمدار و سياستشناس هست و درک عميقي از
جريانهاي سياسي داخلي و خارجي دارد که بتواند نظرات راهگشا براي
برخورد مناسب با مسائل کشور را ارائه بدهد؟»
همچنين عملکرد و تصميمات سياسي افراد نيز معيار و مالکي
براي سنجش مطرح شده است .در اين باره دکتر کدخدايي از حقوقدانان
شوراي نگهبان ميگويد« :فردي که بر خالف مصالح ملي ،با دشمنان اين
ملت و نظام و کساني که به صراحت ميگويند نظام اسالمي را قبول
ندارند ،مالقات ميکند ،بايد خودش ببيند آيا واجد شرط «رجل مذهبي و
سياسي» هست؟!»
آقاي کدخدايي در مواجه با سؤال خبرنگار تسنيم که ميپرسد:
«رجل سياسي بودن چطور احصا ميشود و فرد چطور ميتواند رجل
سياسي و مذهبي باشد؟» ميگويد« :کساني که بتوانند از عهده مباحث
کالن سياسي روز برآيند و تجزيه و تحليل روشني داشته باشند و افراد و
يا مقامات اجرايي آنها را طرف مشورت قرار دهند».
 - 1کدخدايي ،جهان نيوز ،92/2/2 ،کدخبر277005 :
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وي در پاسخ به پرسش ديگري که« :به نظر شما وزرا و يا
مديران کل ميتوانند رجل سياسي باشند؟» ميافزايد« :اينها مصداقي
ميشود .بايد سوابق بررسي شود .ما االن نميتوانيم بگوييم کسي که
مديرکل يا معاون وزير است ميتواند رجل سياسي باشد يا خير .سوابق در
مورد رجل سياسي مهم است .ممکن است مديري باشد که قدرت تحليل
مسائل کالن کشور را نداشته باشد .رجل سياسي بايد تحليل مسائل کالن
کشور را داشته باشد و در مسائل سياسي و اجتماعي آنقدر توانايي داشته
باشد که بتواند مسائل کالن کشور را تحليل و پردازش کند و راهکار ارائه
دهد .ممکن است که راهکارش را عدهاي قبول نداشته باشند ،ولي اين
توان بايد در او احراز شود ،چون در واقع پست رياستجمهوري به تعبير
مقام معظم رهبري ،کامال با پستهاي ديگر متفاوت است».
ب .رجل مذهبي بودن:
رجل مذهبي از ابهام بيشتري حتي نسبت به رجل سياسي
برخوردار است .آيا رجل مذهبي کسي است که به يکي از درجات اجتهاد
به عنوان مجتهد مطلق يا متجزي رسيده باشد؟ يا کسي که نماز به جا
ميآورد و روزه ميگيرد و به واجبات شرعي خود عمل ميکند ،مشمول
اين تعريف ميشود؟ و باالخره مثال به يک محقق مسائل اسالمي و شرعي
که در شناخت تاريخ اسالم و مباني فقه و اصول چيرهدست است ،ولي در
اينکه عامل به اعمال مذهبي باشد مثال ترديد وجود دارد ،مشمول تعريف
ميشود؟
سخنگوي شوراي نگهبان در شرح شاخصه رجل مذهبي ميگويد:
«تا آنجايي که من در شوراي نگهبان بودم الزاما ً اين نيست که رجال
مذهبي سياسي الزاما ً بايد حوزوي باشند؛ يعني دانشآموخته حوزه باشند تا
بتوانيم بگوييم که مذهبي ولي از اين طرف صرف اينکه فردي واجباتش
را انجام ميدهد باز به اين فرد هم گفته نميشود مذهبي ،مذهبي در واقع
شايد به افرادي اطالق بشود که يک انگيزهاي هم در ترويج مذهب داشته
باشد يعني عالوه بر اينکه نسبت به واجبات و وظايف شرعي خودشان آگاه
هستند و معتقد هستند و آنها را انجام ميدهند عالوه بر اين در ترويج
1
مذهب نقشي داشته باشند».
ج .مدير و مدبر بودن:
مسئله ديگر تشخيص شاخص مدير و مدبر بودن نامزدهاست که از
سهولت بيشتري براي ارزيابي برخوردار است .به هر حال رئيسجمهور
 - 1جهان نيوز ،92/2/2 ،کدخبر277005 :
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عاليترين مدير اجرايي کشور است و طبيعي است که کساني ميتوانند
داعيه تصدي چنين پستي را داشته باشند که در سطحي نازلتر ،اوالً
تجربه مديريت اجرايي را داشته و ضمنا اين تجربه با کارنامه موفق و
مثبت همراه باشد؛ چرا که مثالً اگر وزيري که کار خود را با استيضاح و
راي عدم اعتماد مجلس به پايان برده ،ميتوان او را داراي صفت مدير و
مدبر دانست؟
در اين زمينه توصيه هاي مؤکد مقام معظم رهبري رهبري در
سخنراني هاي اخير نيز قابل تأمل است .ايشان در ديدار با مردم قم ضمن
دعوت از صاحبان صالحيت و وظيفه خواندن حضور ايشان در ميدان
رقابت انتخاباتي ،تأکيد ميدارند که «هر کسي که در خود صالحيتي
احساس ميکند و کار اجرايي بلد است ،ميآيد و خود را در معرض
انتخاب مردم ميگذارد .اداره مملکت و کار اجرايي ،کار کوچکي نيست.
کارهاي بزرگ و بارهاي سنگيني بر دوش مجريان سطوح باالست .ممکن
است کساني که در سطوح ديگري کار ميکنند ،ابعاد اين سنگيني را هم
بعضا ً تشخيص ندهند که چقدر اين بار سنگين است .آن کساني که وارد
ميدان ميشوند ،بايد کساني باشند که در خود توانائي کشيدن اين بار را
بيابند)1391/10/19(».
يکي از شاخصهاي مورد توجه شوراي نگهبان که سخنگوي آن
مطرح کرده است ،ارزيابي شعارهاي نامزدهاست .کدخدايي گفته است:
«برخي شعارها شايد براي جذب چند رأي ،مناسب به نظر برسد اما بايد
ديد اين شعارها اصالً قابليت اجرا دارد! چرا نظام اسالمي بايد هزينه آن
را بپردازد .اگر فردي شعارها و برنامههاي غير قابل اجرا ميدهد تا نظر
چند نفر را به خود جلب کند ،نشان ميدهد که اساسا ً «مدير و مدبر»
نيست و بنابراين بايد خودش هزينه آن را بپردازد».
شاخص ديگر مسئله برنامههاي نامزدهايي است که خود را وارد
ميدان انتخابات کردهاند .دکتر کدخدايي ،با تأکيد بر لزوم داشتن برنامه
ميگويد« :وقتي فردي براي يک سفر عادي برنامهريزي ميکند اما براي
اداره کشور هيچ برنامهاي ندارد ،طبيعي است که واجد شرايط براي
احراز صالحيت نخواهد بود .زيرا نميتوان سرنوشت کشور را به او
سپرد».
درمجموع توجه به چند نکته در اين باره حائز اهميت است:
1ـ به نظر ميرسد مفهوم رجل بودن در قانون به کيفيتي اشاره
دارد که در کنار شرط مدير و مدبر بودن بتواند رئيسجمهوري را در
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کشور ما از قابليتهاي خاصي براي اداره امور برخوردار سازد .رجل
بودن ميتواند توانايي و قابليتي باشد که رئيسجمهور را در کنار
همترازان خود برجسته کند و به او مقبوليت عمومي و مذهبي بخشد .رجل
مذهبي بايد از سوي علماء و مراجع ديني مقبوليت داشته باشد و رجل
سياسي بايد از شرايطي برخوردار باشد که از تمامي ظرفيتهاي موجود
کشور براي اداره امور کشور و رفع مشکالت استفاده کند.
شرط رجل بودن آن گونه توانايي و ظرفيتي است که کشور را از
بن بستها خارج کند و همه نخبگان و متفکران و صاحبنظران را در
جامعه از انفعال خارج کند و براي تحقق اهداف انقالب اسالمي و در
چارچوب سياستهاي تدوين شده رهبري به کار گيرد .رجل سياسي بايد
بتواند از سازوکارهاي قانوني و ظرفيتهاي موجود در کشور براي
سازندگي و رفع مشکالت بهره جويد ،بايد همه را در بستر تکاليف و
وظايف قانوني خود به کار وادارد و از همه اين ظرفيتها در
چارچوبهاي قانوني استفاده کند.
 2ـ عدم ارائه فهم حقوقي يکپارچه و بدون تفسير و اختالف از
مفهوم رجل سياسي و مذهبي ،از سوي شوراي نگهبان ،به معضلي تبديل
شده و کار را براي آن مجموعه دشوار کرده است .چرا که در اين ميدان
معموالً احزاب و گروههاي سياسي ،نامزد مورد عالقه خود را فردي
صاحب صالحيت دانسته و عدم احراز صالحيت آن را به سادگي نخواهند
پذيرفت .لذا در مقام مناقشه با شوراي نگهبان برآمده و داليل عدم
احرازصالحيت افراد را کافي و متقن ارزيابي نميکنند .اين ابهام خود به
عاملي براي تنش و درگيريهاي سياسي در طول اين سالها بدل شده و
جريانهاي سياسي مجموعه حقوقي شوراي نگهبان را متهم به جانبداري و
سياسيکاري ميکنند.
 -3شوراي نگهبان طبق قانون اساسي فصلالخطاب همه
اختالفنظرها د ر انتخابات است و همه بازيگران عرصه انتخابات بايد
خود را ملزم به تبعيت از شوراي نگهبان بدانند .تخريب و تضعيف
شوراي نگهبان نه تنها مشکلي از مشکالت انتخابات مرتفع نمي کند ،بلکه
تنها بر مناقشات و تنشها خواهد افزود و کار برگزاري انتخابات تراز
انقالب اسالمي را دشوارتر خواهد کرد .پذيرش جايگاه فصل الخطابي
شوراي نگهبان در انتخابات ،مطالبهاي است که رهبر معظم انقالب
اسالمي از ملت و همه گروههاي سياسي داشته اند .معظم له در دفاع از
قانون انتخابات و جايگاه شوراي نگهبان فرمودند« :سازوکار انتخابات در
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کشور ما ،سازوکار مستحکمي است .اينکه گوشه و کنار بعضيها
اعتراضهايي ميکنند ،واقعا ً غير منطقي است؛ واقعا ً بيجا است .حضور
شوراي نگهبان در قانون اساسيـ که امام هم مکرر روي آن تأکيد
ميکردند -حقيقتا ً يک حضور مبارکي است .تشخيص شوراي نگهبان،
تشخيص يک عده انسانهاي عادل ،بيطرف و بصير نسبت به صالحيتها
است؛ اين يک چيز مبارکي براي ما و براي همه آحاد ملت است».
()1392/2/7

گفتار هجدهم :جريان تحريف ،به موازات خط تحريم
تقابل انقالب اسالمي و استکبار جهاني وارد دهه پنجم شده است.
در طول بيش از چهل سال اخير ،دشمنان اين ملت در تالش بودند تا ملت
ايران را به زانو درآورده و با فروپاشي جمهوري اسالمي ،حکومت دست
نشانده خود را به روي کار آوردند .در اين مسير با همه توان در ميدان
بوده و تمامي مکر و فريبکاري و شگردهاي تخريبي خود را براي ضربه
زدن به جمهوري اسالمي به کار گرفتهاند.
يکي از قديميترين ابزارها ،ابزار تحريم بوده است .تاريخ گواهي
ميدهد اول خرداد  ۱۳۵۹اولين باري است که دولت آمريکا بر ضد نظام
نوپاي اسالمي به طور رسمي مجموعه اقدامات تنبيهي و به زبان سادهتر
تحريمهاي اقتصادي را اعمال کرد .اين تحريمها در واکنش به تسخير النه
جاسوسي در تهران عليه ايران وضع شد .دولت آمريکا پس از آنکه تمامي
راههاي سياسي و نظامي ممکن براي واداشتن ايران به آزادساز ي
جاسوسانش در تهران را تجربه کرد و بدون جواب ماند ،حربه تازهاي به
نام محاصره اقتصادي را عليه جمهوري اسالمي ايران به کار گرفت.
تحريمهاي ضدايراني از آن تاريخ تاکنون به انواع و اقسام حالتها دنبال
شده است و تغيير دولتها در آمريکا موجب لغو آنها نشده است ،تنها کمي
از شدت آن کاسته يا افزوده شده است.
موضوع تحريم و شرح ابعاد آن همواره مورد تأکيد رهبر معظم
انقالب اسالمي در طول اين سالها بوده است .معظم له تالش کردهاند با
بصيرتافزايي و آگاهيبخشي از آثار اين سناريوي بکاهند و کشتي انقالب
را از اين گردابها برهانند .معظم له در رهنمودهاي خود در روز عيد
قربان امسال سناريوي دشمن براي مقابله با جمهوري اسالمي را تشريح
کرده و ضمن اشاره به خط تحريم ،از تکميل جورچين «تحريم» با حربه
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«تحريف» سخن گفتند و فرمودند« :به موازات تحريم ،يک جريان
تحريف هم هست؛ در کنارش يک جريان تحريف هست؛ تحريف حقايق،
واژگون نشان دادن واقعيات؛ چه واقعيات کشور ما ،چه واقعيات مرتبط با
کشور ما؛ اين هم يکي از کارهايي است که آنها انجام ميدهند .هدف از
اين تحريف دو چيز است ،دو کار را ميخواهند انجام بدهند :يکي ،ضربه
به روحيه مردم است ،يکي [هم] آدرس غلط دادن براي رفع مشکل تحريم
است».
موضوع آنقدر اهميت دارد که معظم له تأکيد داشتند« :و من به شما
بگويم که اگر جريان تحريف شکست بخورد ،جريان تحريم قطعا ً شکست
خواهد خورد؛ زيرا که عرصه ،عرصه جنگ ارادهها است؛ وقتي جريان
تحريف شکست خورد و اراده ملّت ايران همچنان قوي و مستحکم باقي
ماند ،قطعا ً بر اراده دشمن فائق ميآيد و پيروز خواهد شد«.
پيوند خوردن داستان تحريم و تحريف ،سناريويي جديد از
راهبردهاي چنگ روا ني دشمن است که تالش دارد تا افکار عمومي را
دچار خطاي محاسباتي کرده و نامزد مورد حمايت خود را بر کرسي
رياست جمهوري بنشاند .ابعاد خط تحريف و شناخت ماهيت و چگونگي
اثربخشي آن نيازمند توجه به چند نکته است.
 .1شکستن روحيه مقاومت
سکه تحريم همواره روي ديگري نيز داشته است و آن جريان
رسانهاي است که تالش ميکرده تا تحريم را اثرگذار کند! به واقع در اين
سناريوي تهاجمي عليه جمهوري اسالمي ،پيش از آنچه تحريمها در عمل
بر اقتصاد کشور و معيشت و زندگي مردم اثرگذار است ،اين اذهان
عمومي است که بايد ابتدا شکست را پذيرفته و ناکامي ناشي از محاصره
اقتصادي را احساس و باور کند .تثبيت تصوير ذهني از شکست ،بيش از
شکست در عمل ميتواند اراده هاي يک جامعه را سست و دستهاي آنان
را به نشانه تسليم باال ببرد .اما اگر يک جامعه در ذهنهاي خود شکست
را تکرار نکرده و اميدوارانه به صحنه مواجهه با دشمن بينديشند ،و
اراده هاي آنان سست نشده باشد ،شکست آنان در ميدان عمل نيز به سادگي
ميسر نخواهد شد .محصول چنين ارادهاي شکلگيري «مقاومت» است که
در آوردگاه جنگ و مبارزه ،مهمترين مؤلفه قدرت نرم به حساب ميآيد!
به واقع شکست مقاومت ،رخدادي است که اول در ذهنها و قلبها
صورت مي گيرد و آنگاه آثار عيني آن در رفتار بيروني افراد و جوامع
ظهور و بروز پيدا ميکند! فرد يا ملتي که در برابر متجاوز تاب مقاومت
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نداشته و شکست ميخورد ،به واقع پيش از اين در ذهن خود تسليم شده
است!
فرآيند مذکور در شکستن روحيه مقاومت ،به خوبي از طريق
استکبار جهاني در قريب به پنج قرن مواجهه استعمارگرانه با کل جهان
تجربه و شناسايي شده است .غارتگران غربي به هر جا که رفتند ،تالش
کردند تا جوانههاي مقاومت را لگدمال کنند و اجازه ندهند تا خيزشي براي
ايستادگي شکل گيرد.
 .2خط تحريم– خط تحريف
روحيه مقاومت کي شکست ميخورد؟! ميز مذاکره به چه نحوه
چيده ميشود؟ چگونه ميتوان يک قهرمان مبارزه را به پاي ميز مذاکره
کشاند؟! اينها نمونه از پرسشهاي اساسي است که پاسخ به آنها ميتواند از
ترفندهاي عمليات رواني دشمن رمزگشايي کند .در جواب ميتوان گفت،
شکست «منطق مقاومت» ،محصول دو اقدام است :تحريف واقعيت و
ايجاد ترس و رعب! فرد يا جامعه مقاوم ،آنگاه دست از مقاومت خواهد
برداشت که يا دچار خطاي محاسباتي ناشي از عدم شناخت توان و
وضعيت شود و صحنه منازعه را به درستي تحليل و ارزيابي نکند .عامل
دومي هم در اين ميان است آنگاه که فرد يا جامعه مقاوم به دليل
ضعف هاي وجودي دچار ترس و ارعاب شود و صحنه را براي رقيب
خالي کند!
در مورد عامل اول اينگونه بايد گفت که تحريف واقعيت ميتواند
فرد را دچار انفعال و احساس ناتواني کند .به واقع تحريف واقعيت با دو
شيوه .1 :کوچک و ضعيف انگاشتن خود .2 ،بزرگ و قوي انگاشتن
دشمن ،دنبال ميشود و فرد و جامعه را به تغيير رفتار وادار ميکند.
در مورد عامل دوم نيز بايد يادآوري کرد که رعب و ترس در
برابر دشمن ،محصول دنياگرايي و تعلقات مادي ،رفاهزدگي و فاصله
گرفتن از قناعت و خويشتنداري انقالبي ،و در يک کالم تغيير سبک
ز ندگي انقالبي به غيرانقالبي ،عامل ضعف دروني و غلبه ترس و انفعال
است که بحث در مورد آن فرصت ديگري ميطلبد.
 . 3شگردهاي تضعيف اعتماد به نفس ملي و قوي جلوهدادن
دشمن
مهمترين تاکتيکهاي به کار گرفته شده در جنگ رواني دشمن
براي تضعيف اعتماد ملي عبارتند از :القا و تکرار «ما نميتوانيم!» ،زير
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سؤال بردن پيشينه درخشان ملتها ،ناديده انگاشتن قوتها و توانمنديها،
بزرگنمايي ضعفها و آسيبها ،ناديده انگاشتن موفقيتها و پيروزيها،
بزرگنمايي شکستها و ناکاميها ،ناديده انگاشتن ثروتهاي مادي و
معنوي ،گمنام نگه داشتن بزرگان و اسطورههاي ملي.
مهمترين تاکتيکهاي بکار گرفته شده در جنگ رواني دشمن براي
قوي جلوه دادن دشمن عبارتند از :دست نايافتني جلوه دادن چهره دشمن،
ارائه چهره شکستناپذير از دشمن ،بزرگنمايي موفقيتها و پيروزيهاي
دشمن ،پنهان کردن گذشته ناکام و شکست خورده دشمن ،پنهان کردن
ضعفها ،کاستيها و ناتوانيهاي دشمن ،پنهان کردن پيشينه سياه و مملو
از جنايت و خيانت دشمن ،توانمند جلوه دادن دشمن براي نابودي ما،
موفق جلوه دادن خط سازش و سازشکاران با دشمن ،سياه جلوه دادن
عاقبت مبارزان و مقاومتکنندگان در برابر دشمن
 .4راه مقابله با جريان تحريف
محصول ارائه تصوير نادرست از واقعيت ،شکست و ناکامي
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
زندگي و جبران عقبماندگي و رفاه و برخورداري ،پايان دادن به
اي ستادگي و تسليم و سازش با دشمن و به پيش گرفتن الگوي پيشرفتي که
دشمن ارائه ميکند .البته الزمه اين وضعيت پذيرش تغييراتي است که
دشمن خواهان آن است و اين تغييرات استحاله بنيادين يک جامعه و يک
ملت است .راه مقابله با خط تحريف را ميتوان در بندهاي زير خالصه
کرد:
 .1تزريق اميد به جامعه و تقويت اراده مقاومت و ايستادگي،
 .2تشريح وضعيت ناکام سازش و سرنوشت شوم تسليم در برابر
دشمن،
 .3بصيرتافزايي و ارائه تصوير درست از واقعيت صحنه
منازعه،
 .4افشاگري عليه شگردهاي رسانهاي و تبليغاتي دشمن،
 .5تبيين درست دستاوردها ،موفقيتها و تشريح شکستها ي
دشمن
 .6شناساندن عوامل و عناصر خط تحريف داخلي و تکميلکننده
جورچين دشمن.
فراموش نبايد کرد که در جنگ شناختي طراحي شده دشمن ،بيش
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از آنکه سختافزار تحريم مؤثر باشد ،اين نرم افزار تحريم است که
شکست و تسليم را هموار خواهد کرد.

گفتار نوزدهم :شعارهاي ساختارشکنانه
در آستانه انتخابات جريان هاي راديکال و ساختارشکن داخلي و
خارجي تالش ميکنند از فضاي باز سياسي پيش آمده بيشترين بهره را
برده و شعارهاي ساختارشکنانهاي را مطرح کنند که معموالً در فضاي
عادي کشور کمتر شنونده دارد.
الف .طرح ادعاي رفراندوم
طرح مجدد موضوع رفراندوم ،يکي از سناريوهاي جنگ رواني
است که باز هم در آستانه انتخابات کليد خورده است .مدتي قبل نشست
انتخاباتي اصالحطلبان برگزار شد و در مصوبه آن شروطي نيز براي
شرکت در انتخابات مطرح شد .بخشي از اين مصوبه به راهبردها و
رويکردهاي جريان اصالحات در انتخابات  1400اختصاص داشت که
در بند چهارم آن به نوسازي و بازسازي گفتماني اصالحطلبان اشاره شده
و بر «بازنگري در قانون اساسي و پذيرش رفراندوم به عنوان يک حق
ملي و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در زمينههاي مختلف»
تأکيد شده بود .اين متن به خوبي حکايت از آن دارد که يکي از شعارهاي
اصالحطلبان در انتخابات پيش رو تأ کيد بر برگزاري رفراندوم خواهد
بود! قصه به اينجا ختم نميشود .چند روز بعد از آن شاهد هستيم که اين
بار رئيس جمهور در نشست حقوق اساسي و شهروندي به اصل  ۵۹قانون
اساسي اشاره کردند و بيان داشتند که «البته سازوکار اين اصل خيلي
پيچيده است ولي بعد از چهل سال ميتواند يک بار اجرا شود ».در مورد
ماجراي اولويت يافتن برگزاري رفراندوم از سوي اصالحطلبان ميتوان
به چند نکته توجه کرد:
 .1قانون اساسي عصاره تالش خبرگاني است که با آرايي قاطع به
نمايندگي مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسالم و ضروتهاي تاريخي،
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فرهنگي و سياسي ،خطوط کالن قانون جمهوري اسالمي را در سال
 1358ترسيم کنند .قانوني که در نهايت با حمايت  99/5درصدي ملت
در رفراندومي باشکوه تصويب شد .بدون شک اجراي تک تک اصول
اين قانون ارزشمند ،از جمله دغدغههاي ملت است که به مثابه وظيفه و
رسالتي بر دوش مسئوال ن کشور بايد مورد مطالبه قرار گيرد .اصل 59
قانون اساسيـ که به مسئله رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي اختصاص
دارد  -نيز از جمله اين اصول است که بايد براي تحقق و عملياتي کردن
آن برنامهريزي و تدبير کرد .لذا هر کس عالقهمند به جمهوري اسالمي
است ،عالقهمند به اجراي تک تک اصول قانون اساسي نيز هست.
 . 2طبيعي است که اجرايي کردن قانون با بهرهبرداري سياسي و
تبديل آن به ابزاري حقوقي براي منافع جناحي متفاوت است ،لذا در اين
بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحي بايد پرهيز کرد .متأسفانه درطول
سالهاي اخير ،تأکيد بر برگزاري رفراندوم به ابزاري براي بهرهبرداري
يک جريان سياسي بدل شده که معموال در آستانه انتخابات با شدت
بيشتري دنبال ميشود .براي مواجهه با چنين اصلي بايد ابتدا تعلقات
جناحي را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظرکرد؛ وگرنه به اين
زوديها نميتوان منتظر تحقق رفراندومي در کشور بود.
 .3مردم در ماههاي اخير با صراحت مطالبات خود را اعالم
کرده اند که در صدر آن حل مشکالت معيشت کشور و مبارزه با فساد و
رانتخواري است که وظايف و اولويتهاي قوه مجريه و قضائيه را
مشخص ميکند؛ لذا مشکل کشور در زمانه کنوني نامعلوم بودن مطالبات
و آرا و نظرات ملت نيست .مشکل آن است که بخش عمدهاي از مطالبات
مردم بر زمين مانده که دستگاه اجرايي به دليل ناکارآمدي و با اتخاذ
سياست غلط ،هنوز نتوانسته بر مشکالت فائق آمده و رضايت مردم را
جلب کند .حال دولت اگر خواهان فهم نظر مردم است ،کافي است که به
جاي معطل ماندن براي تشکيل کابينه بايدن ،در چند ماه محدودي که براي
خدمت به مردم باقي مانده ،انرژي و توان خود را صرف همين خدمت
کند.
 .4نبايد فراموش کرد ،مهمترين رفراندوم در نظام اسالمي،
انتخاباتي است که در خردادماه سال  1400پيش روي ماست و کمتر از
شش ماه تا برگزاري آن باقي مانده است .بدون شک مردم در آن انتخابات
نظرات مهم خود را در مورد سرنوشت پيش روي کشور در دهه پنجم
انقالب اسالمي اعالم خواهند کرد.
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ب .حذف انتخابات و انتصابي کردن رياستجمهوري
يکي از خطوط رسانه طيف راديکال اصالحطلب ،طرح ادعاي
انتصابي بودن انتخابات در کشور است که هر از چندگاهي باالخص در
آستانه انتخابات تکرار مي شود .همين خط مدتي است که آغاز شده و اين
بار انتخابات  1400فرصتي براي مانور اين افراد فراهم آورده است.
نمونهاي از اين شگردها را ميتوان در نوشتار اخير عباس عبدي و سعيد
حجاريان مشاهده کرد .به تازگي اين دو رفيق قديمي ،در اقدامي ترکيبي به
مسئله انتخابات  1400پرداخته و تالش دارند تا انتخابات آتي را صوري
و نمايشي و غيرمردمي تحليل کنند .عباس عبدي در يادداشتي با عنوان
«احياي نهاد نخستوزيري» که در روزنامه اعتماد  ،1انتشار يافته تالش
دارد تا با شرح ساختار قدرت در جمهوري اسالمي ،در نهايت ناکامي
قابل پيشبيني اصالحطلبان در انتخابات  1400را از هم اکنون توجيه
کند .حجاريان نيز به بهانه رديهنويسي ،همان خط را در پيش گرفته و
تالش دارد تا افکار عمومي را فريب داده و مشغول به حواشي کند.
عبدي در نوشتار خود مدعي است جمهوري اسالمي داراي
ساختاري دوگانه است .اسالميت آن محصول ساختاري «از باال است که
خارج از فرآيند خواست مستقيم و اولويتهاي عمومي است» و جمهوريت
آن محصول ساختاري از پايين به باالست که در سه انتخابات
رياستجمهوري و مجلس و شوراهاي شهر و روستا تجلي پيدا کرده است.
بين اين دو ساختار تعارض وجود داشته و همين امر موجب اختالل و
ناکارآمدي نظام شده است! وي معتقد است که با روي کارآمدن
اصالحطلبان اين شکاف تشديد ميشود! لذا توصيه دارد که انتخابات
رياستجمهوري سال آينده حذف شده و با تغيير قانون اساسي ،جايگاه
نخستوزيري احيا شده و امر انتخاب رئيس قوه مجريه به مجلس انقالبي
سپرده شود که نماينده ارزشي و اصولگرا يک جوان مؤمن انقالبي همسو
با خود را به عنوان رئيس دولت معرفي کنند!
در مواجهه با اين مطالب ،سعيد حجاريان رفيق شفيق عبدي ،در
يادداشتي کوتاه با عنوان «رديهاي بر عباس عبدي!» به ظاهر نقدي بر
مطلب اول نوشته ،اما در حقيقت تکميلکننده همان بحث است .حجاريان به
عبدي يادآوري کرده که تغيير رياست جمهوري به نخست وزيري نيازمند
تغيير قانون اساسي است و پروسهاي زمان بر! که به انتخابات 1400
 - 1روزنامه اعتماد.99/5/25 ،
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نميرسد! لذا پيشنهاد عبدي را اينگونه تمسخروار اصالح ميکند که« :در
انتخابات آتي فقط يک نامزد از سوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت
رياستجمهوري معرفي و تأييد شود .به اين ترتيب اوالً احزاب و
نيروهاي سياسي تکليف کار خود را پيش از موعد ميدانند .ثانيا ً مردم
سود و زيان ورود يا عدم ورود به انتخابات را دقيقتر محاسبه ميکنند.
ثالثا ً دعوايي ميان نهاد اجرايي و نظارتي پديد نخواهد آمد ،وانگهي در
مصرف صندوق صرفهجويي ميشود .رابعا ً در توليدات سمعي و بصري
و متني صرفهجويي مي شود و خبري از برنامه تلويزيوني و ستاد
انتخاباتي و پوستر و ...نخواهد بود ».وي معتقد است در چنين انتخاباتي
اکثريت مردم شرکت نخواهند کرد ،اما نظام توان آن را دارد که اقليتي را
به صورت دستوري ،تکليفي و حتي تهديدي ،پاي صندوق آورده و در
انتخاباتي نمايشي ،رئيس جمهور مدنظر خود را به قدرت برساند! همانطور
که در دهه  60و  70اين کار را کرده است! در مورد ادعاي مطروحه
بايد گفت:
 .1عدم استقبال گرم مردم از انتخابات اسفندماه  ،1398نه به
واسطه نظارت شوراي نگهبان ،که وابسته به عملکرد جريان پرادعايي
است که خود را پيروزي انتخابات رياستجمهوري  1392و ،1396
انتخابات شوراي شهر  1396و مجلس شوراي اسالمي در 1394
مي دانست .طبيعي است که عملکرد ضعيف اين مجموعههاي انتخابي که
اتفاقا با اکثريت يافتن اصالحطلبان شکل گرفته بود ،منجر به آن شود که
از اميد مردم کاسته شده و حاصل آن کاهش مشارکت مردمي در انتخابات
باشند.
 .2در شرايط موجود اصالحطلبان بايد فرافکني کرده و شکست
پيشاپيش خود در انتخابات  1400را به گردن کسي بيندازند .اولين متهم
شوراي نگهبان است .آنان تالش خواهند کرد که شوراي نگهبان را به
عنوان يکي از اجراي ساختار از باال به پايين نظام (به تعبير عبدي)
مهمترين عامل و مانع موفقيت اصالحطلبان معرفي کنند! اين در حالي
است که از دل همين شوراي نگهبان بوده که در ادوار انتخابات گذشته
افرادي چون سيدمحمد خاتمي ،ميرحسينموسوي ،هاشميرفسنجاني،
مصطفي معين ،مهدي کروبي ،محمدرضا عارف ،حسن روحاني ،اسحاق
جهانگيري که مهمترين و ممتازترين گزينههاي اصالحطلبي بودهاند ،تأييد
صالحيت شدهاند! خوب است اصالحطلبان با صراحت اعالم کنند که تا به
حال کدام نامزد مورد عالقه آنان در انتخابات رياستجمهوري احراز

 / 142شعارهاي ساختارشکنانه

صالحيت نشده است!؟

فصل ششم :بايستههاي انتخابات 1400

گفتار بيستم :بايدها و نبايدها
مواجهه با انتخاب ات براي نيروهاي انقالب باالخص آنان که در کسوت
پاسداري قرار دارند ،نيازمند توجه به مالحظاتي است که ميتواند آنان را هم
در انجام وظيفه و تکليف انقالبي موفق داشته و هم از آفات و آسيبهاي
احتمالي به دور دارد.
الف .اقدامات خاص در خانواده بزرگ سپاه و بسيج
 -1برگزاري برنامههاي بصيرتي حضوري و غيرحضوري متناسب با
شرايط ،برا ي پاسداران ،سربازان ،بسيجيان و خانوادهها ي آنان جهت
نقشآفريني فعال ،کمنظير و در تراز انقالب اسالمي در انتخابات1400
 -2تبيين مالکها ،معيارها و شاخصها بدون ذکر مصداق ،براي
انتخابي صحيح ،شايسته و تکليفمحور که در تحقق دولت اسالمي تأثير داشته
باشد.
 -3ساماندهي و انسجامبخشي به همه عناصر ،عوامل و ابزارهاي
تبليغي و رسانهاي سپاه و بسيج ،براي شکلدهي به فضاي پرشور و نشاط
انتخاباتي و برانگيختن انگيزهها براي حضور در انتخابات
 -4استفاده حداکثري از فضاي مجازي و فعالتر نمودن شبکههاي
اجتماعي موجود
 -5راهاندازي جهاد اميدآفريني و نهضت تبيين در کشور با رويکرد
تقويت اميد در مردم نسبت به آينده
 -6تبيين ،تبليغ و ترويج گفتمان امام و رهبري در جامعه نسبت به
موضوع انتخابات و مسئوليتپذيري سياسي مردم
 -7تالش همهجانبه براي شکستن جريان تحريف و يأسآفرين به ويژه
نسبت به انتخابات
 -8اطالعرساني و آگاهسازي عمومي نسبت به ترفندهاي دشمن که با
هدف کاهش مشارکت انجام ميگيرد ،از جمله ترفند سالم نبودن انتخابات و
بيفايده بودن رأي مردم.

بيست گفتار در باب انتخابات 145 / 1400

 -9تعامل تأثيرگذار با حوزههاي علميه ،دانشگاهها و ديگر سازمانها و
نهادها ،در راستاي تبليغ حضور حداکثري و آگاهانه در انتخابات
 -10کمکگير ي از ظرفيت نخبگان و معتمدين محلي براي
مشارکتآفريني حداکثري
 -11تالش برا ي تقويت وحدت ملي و همبستگي اجتماعي و نمايش آن
در انتخابات
 -12استمرار توجه ويژه به حل مشکالت معيشتي اقشار آسيبپذير به
ويژه در شرايط کرونايي با تقويت رزمايشهاي کمکهاي مؤمنانه
 -13افزايش سطح رضايتمندي در افکار عمومي با تبيين دستاوردهاي
انقالب
 -14تالش برا ي تقويت انسجام در جريان انقالبي به عنوان يک
ضرورت بدون ورود به مصاديق
ب .اقدامات مشترک و عمومي
 .1داشتن نگاه فرصتمحور به انتخابات؛ نظام اسالمي به تمامي
انتخاباتها به عنوان فرصتي براي تقويت ارکان نظام مردمساالر ديني نگاه
کرده و خواهان آن است که انتخابات به شايستهترين حالت برگزار گردد .در
واقع با برگزاري انتخابات مطلوب نظام اسالمي ،حيات مردم ساالري ديني
قوت ميگيرد .اين نگاه بايد به درستي در جامعه تبيين گردد.
 .2تبيين اهميت انتخابات سال  1400به خاطر خاص بودن آن؛ چون
انتخابات  1400در شرايط خاص ملي ،منطقهاي و بينالمللي انجام ميشود و
در اين انتخابات عالوه بر انتخاب رييس جمهور همزمان مردم در پاي
صندوق هاي راي ،نمايندگان خود را براي مديريت شهري و شوراهاي شهر و
روستا نيز انتخاب ميکنند .در کنار دو انتخابات کليدي ،در برخي از
حوزههاي انتخاباتي شاهد برگزاري انتخابات ميان دورهاي مجلس شوراي
اسالمي و مجلس خبرگان رهبري نيز خواهيم بود که حاصل آن وجود چهار
صندوق راي براي اولين بار در برخي شعبهها خواهد بود .مضاف بر اين
براي اولين باري است که دغدغه کاهش مشارکت در انتخابات احساس
ميشود .پيش از اين همواره انتخابات رياست جمهوري يکي از پرشورترين
انتخابات کشور بود .ضمن آنکه ترکيب آن با انتخابات شوراها بر ميزان
مشارکت آن نيز افزوده بود .اما اين روزها به دليل وجود مشکالت فراوان
اقتصادي و ضعف کارآمدي دولت مستقر و تداوم شرايط کرونايي انگيزه
بخشي از توده ها براي شرکت در انتخابات کاسته شده است.
 .3تالش براي تحقق مشارکت حداکثري؛ تالش براي حضور گسترده
و حداكثري تودههاي ملت در پاي صندوقهاي راي در تمامي انتخابات براي
نظام اسالمي يک اصل است كه همه توان و ظرفيتهاي نظام اسالمي براي

 / 146بايدها و نبايدها

تحقق آن بايد به كار گرفته شود .در اين زمينه همه دستگاهها ،نهادها،
مسئولين و شخصيتها و ابزارهاي موثر بايد با همه توان وارد ميدان گردند.
براي  9دسته از طيف غائبين احتمالي انتخابات ،بايد براي هر کدام برنامه
هاي خاصي را دنبال کرد تا افزايش مشارکت سياسي صورت گيرد .اقداماتي
از قبيل آگاهسازي ،اميدآفريني ،اعتمادسازي و ايجاد رضايتمندي در دستور
کار باشد.
 .4تبيين شاخصهاي دولت اسالمي؛ فرا رسيدن ايام انتخابات رياست
جمهوري فرصتي براي بازخواني شاخصهاي دولت اسالمي و تراز انقالب
اسالمي است .بدون شک با تشکيل دولت اسالمي مشکالت کشور مرتفع
خواهد شد و مسير براي تحقق عيني تمدن ممتاز اسالمي فراهم خواهد شد .در
اين ميان شاخصهاي دولت مطلوب نظام اسالمي همچون :دولت کارآمد،
انقالبي ،شجاع و عزتمند ،جهادي ،پرکار و پرنشاط ،تحولآفرين،
شايستهساالر ،مردمي و خدمتگزار ،فسادستيز و دولت قانونگرا ،بايد به
درستي مورد تبيين قرار گيرد.
 .5توليد گفتمان جذاب و فراگير؛ يکي از مهمترين الزامات موفقيت
جريان انقالبي در مسير تحقق دولت اسالمي ،آن است که اين جريان بايد
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:
 -5/1گفتماني جذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از نيازهاي
واقعي جامعه باشد.
 -5/2اين گفتمان بايد بتواند به زبان نسل جوان امروز کشور که
همگي متولدين پس از انقالب و بطور خاص دهه  1370و  1380هستند
آشنا بوده و به آن زبان سخن بگويد.
 -5/3اين گفتمان بايد بتواند پاسخگوي سواالت ذهني افکار عمومي
باشد و هيچ ابهامي را در مسيري که براي پيشرفت و آباداني کشور طرح
ريزي کرده است باقي نگذارد.
 -5/4اين گفتمان بايد توان دفاع عقالني از خود را داشته باشد و در
مواجهه با شبهاتي که گفتمانهاي رقيب و معارض مطرح ميکنند ،بدون پاسخ
نگذارد.
 -5/5گفتمان انقالبي براي فراگير شدن بايد از همه ابزارهاي رسانه
اي باالخص در فضاي مجازي بهره گيرد.
 -5/6گفتمان انقالبي براي کسب جذابيت نيازمند تجهيز شدن به زبان
هنر است.
 .6حفظ آرامش انتخابات؛ يکي از دغدغههاي اساسي نظام در تمامي
انتخابات برگزاري انتخابات در کمال آرامش و امنيت است .از اين منظر
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انتخابات همواره بايد مظهر وحدت و انسجام ملي باشد و الزمه و نشانه آن
وجود آرامش درانتخابات است .تشنج ،درگيري و ناامن سازي فضاي
انتخاباتي ،اقداماتي است که از تبديل فرصت انتخاباتي به تهديدي براي
انسجام و امنيت ملي کشور حکايت دارد .اقدامي که معموال با تحرکات و
سناريوهاي طرح ريزي شده در بيرون از مرزها و حمايت ايادي داخلي
دشمن و غفلت و سوء تدبير جناحهاي سياسي داخلي و گاه هواداران نامزدها
بوجود ميآيد .در همين راستا بايد تالش کرد تا انتخابات در فضاي آرام و با
صفا انجام گيرد و دور از تشنّج و درگيري و فضاي نفرت باشد .همچنين
سالمت انتخابات در فرايند (مرحله پيش از انتخابات  ،حين انتخابات و هم پس
از نتايج انتخابات توجه جدي قرار گيرد .در واقع تمام فرآيند انتخابات از
زمان آغاز فعاليت سياسي جناحها تا اعالم و تائيد نتايج نهايي انتخابات بايد
موردتوجه قرار گيرد .در تمامي اين مراحل موضوع قانونگرايي و پايبندي به
ضوابط قانوني بايد کامال رعايت شود.در سالمت رقابتهاي انتخاباتي مسائلي
از قبيل پرهيز از دروغ ،تهمت و افترا ،تخريب ،بزرگنمايي مشکالت،
اسراف ،هزينهکردهاي غيرشرعي ،دادن وعدههاي غيرواقعي ،خريد راي و
 ...نمونهاي از مسايل است که توجه به آن ميتوان د متضمن سالمت انتخابات
باشد.
 .7شناخت جنگ رواني و مديريت افکار عمومي؛ يکي از مهمترين
مولفه هاي موثر در انتخابات ،توانايي کنترل و مديريت افکار عمومي است.
ادوار انتخابات گذشته نشان داده که شگردهاي جنگ رواني دشمن و رقابت
رسانهاي جريان هاي سياسي در انتخابات در ايران از پيچيدگي هاي فراواني
برخوردار است که شناخت آنها نيازمند هوشمندي و بصيرت و تيزبيني است.
يکي از سناريوهاي رسانهاي "رقيب هراسي" که با هدف اغواي افکار
عمومي کليد خورده است ،مساله حضور نظاميان در انتخابات است .نکته
قابل تامل آنکه رسانههاي بيگانه نيز در تقويت اين سناريو وارد ميدان شده و
آنان نيز براي موفقيت و اثرگذاري اصالح طلبان آتش تهيه ميريزند! در
سناريو رقيب هراسي ايجاد دوقطبي سازيهايي کذايي امنيت – معيشت،
جنگ  -صلح  ،دوگانه سرهنگ – حقوقدان ،دوگانه اقتدارگرايي – مردم
ساالري ،دوگانه مخالفين آزادي – موافقين آزادي مجددا طرح ميگردد .همين
سناريو احتمال دارد همچون انتخاباتهاي گذشته عاملي براي خطاي
محاسباتي مردم در پاي صندوق راي باشد .بدان معنا که مردم اولويتها و
شاخصهاي واقعي خود را براي انتخاب رييسجمهور کنار بگذارند و به
اشتباه به گزينهاي دل بسپارند که با شاخصهاي خودشان نيز فاصله داشته،
اما مطلوب اصالحطلبان است .براي برون رفت از اين وضعيت و ممانعت
از کارگر افتادن سناريوهاي اغواگرانه و طرحها ي فريب تازه ،نيروهاي
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انقالبي ضمن حفظ و تقويت وحدت و انسجام خود ،الزم است با زبان نرم و
لين و با منطقي باور پذير ،شرايط کشور و سناريوهاي دشمنان بيروني و
همکاران داخلي آنها را تبيين نمايند.
 . 8تبعيت همگاني از عملکرد شوراي نگهبان در فرآيند انتخابات؛
شوراي محترم نگهبان عالوه بر وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس
شوراي اسالمي ،نظارت بر کليه انتخابات کشور را نيز برعهده دارد و
موظف است صالحيت همه نامزدهايي که جهت شرکت در هر انتخاباتي (به
جز انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا ) در وزارت کشور ثبت نام
مي کنند را بررسي کرده و صاحبان صالحيت را به مردم معرفي نمايد .يکي
از مهمترين مناقشاتي که در طول سالهاي اخير در انتخابات کشور برجسته
گرديده ،مساله بررسي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي است .در فرآيند بررسي
و احراز صالحيتها عليالخصوص در انتخابات رياست جمهوري ،موضوع
بسيار مهم اين است که شروط رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن
بر اکثر نامزد ها صدق نميکند .در چنين وضعيتي همگ ي بايد طبق قانون
اساسي شوراي نگهبان را فصل الخطاب دانسته و خود را ملزم به تبعيت از
شوراي نگهبان بدانند .رهبر معظم انقالب اسالمي در دفاع از قانون انتخابات
و جايگاه شوراي نگهبان مي فرمايند« :سازوكار انتخابات در كشور ما،
سازوكار مستحكمي است .اينكه گوشه و كنار بعضيها اعتراضهايي ميكنند،
واقعا ً غير منطقي است؛ واقعا ً بيجا است .حضور شوراي نگهبان در قانون
اساسي  -كه امام هم مكرر روي آن تأكيد ميكردند  -حقيقتا ً يك حضور
مباركي است .تشخيص شوراي نگهبان ،تشخيص يك عده انسانهاي عادل،
بيطرف و بصير نسبت به صالحيتها است؛ اين يك چيز مباركي براي ما و
براي همهي آحاد ملت است)92/2/7(».
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بسمه تعالی
دفترچه سئواالت مسابقه انتخابات1400
(( مخصوص کارکنان محترم نيروی هوافضای سپاه ))
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

امريکا در آستانه انتخابات  1400برای حفظ جريان غربگرا و برجام
وهمچنين تغيير ذهنيت مردم ايران مبنی بر گره گشايی مذاکرات با امريکا چه
اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد ؟
از نظر اتاق فکر امريکا گشايش های مقطعی اقتصاد ايران به چه منظوری
می باشد؟
هفت شاخصه مهم انتخابات تراز انقالب اسالمی از نظر مقام معظم رهبری
(مدظله) را به اختصار بيان کنيد
از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله) سالمت انتخابات به عهده چه گروه و يا
چه کسانی می باشد و به چند مرحله تقسيم می شود ؟
رقابتی بودن انتخابات يعنی چه؟ توضيح داده وچه تاثيری در انتخابات دارد ؟
سه طيف از نه طيف بندی غايبان انتخاباتی را به همراه دليل عدم حضور به
اختيار بيان کنيد.
بر اساس فرموده مقام معظم رهبری (مدظله) کليد واژه مقابله با بی اعتمادی
و راه حل اعتماد سازی را بايد در چه چيزی دانست ؟
راه اصلی و اولين گام در مسير انتخابات اصلح آن است که فرد خود به يقين
برسد در اين خصوص چه معيارهای وجود دارد ؟ به اختصار سه مورد آن را
توضيح دهيد .
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 -9فرايند تحقق اهداف نهضت اسالمی ملت ايران دارای چند مرحله می باشد ؟
نام برده و تا کنون چند مرحله آن محقق شده است ؟
 -10پنچ مولفه از مولفه های مديريت جهادی را فقط نام ببريد؟
 -11از نظر مقام معظم رهبری (مدظله) منظور از وحدت چيست ؟
 -12وحدت تاکتيکی را تعريف کنيد .
 -13برای حل مشکالت کشور دو نظر وجود دارد هر دو نظر را بيان کرده و
کدام يک از اين دو تکيه بر اعتماد به جوانان دارد ؟
 -14کدام يک از اعضای اصالح طلبان به دنبال تغيرات ساختاری واستحاله نظام
است ؟ ودر اين خصوص چه اعتقادی دارد ؟
 -15کدام يک از امور زير در اولويت جريان اصالح طلبی می باشد ؟ ( توسع
اقتصادی يا توسعه سياسی ) اولويت کشور با کدام يک از اين دو بوده
توضيح دهيد ؟
 -16مهمترين سناريويی که جريان انحراف (احمدی نژاد) در دستور کار دارد چه
چيزی می باشد ؟ پنچ مورد آن را اشاره  ،ويکی را به دلخواه توضيح دهيد .
-17اولين راهبرد دموکرات های امريکا تا انتخابات  1400چيست ؟
-18اين جمله از کدام يک از مسئولين دموکرات امريکا می باشد ؟
(( جوبايدن با ايران از يک توافق پيرو مذاکرات خواهد کرد که عمال امنيت
امريکا ،اسرائيل و ساير شرکای منطقه ای را به پيش برده وايران را پاسخگو
ومسئول بداند ))
( جيک سوليوان  ،آنتونی بلينکن  ،گولد نبرگ  ،کامال هريس )
-19يکی از مهمترين تاکتيک های انتخاباتی اصالح طلبان چه چيزی بوده ؟ به
اختصار بيان کنيد .
-20راه های مقابله با جريان ((تحريف)) را به اختصار نام ببريد
(( لطفا پاسخ ه ا را به صورت مکتوب در برگه ای جداگانه به مدير سياسی رده
خود در بازه زمانی اعالم شده تحويل نمايد )) .
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دفترچه سئواالت مسابقه انتخابات1400
(( سئواالت مخصوص خانواده های محترم کارکنان نيروی هوافضای سپاه))
-1

-2
-3
-4

برای برون رفت از وضعيت دو گانگی ( امنيت – معيشت ،مذاکره –
مقابله ،گشايش -ومقاومت ) که توسط غربگرايان ايجاد گرديده است چه
اقداماتی موثر خواهد بود؟
سه ويژگی مهم دوره انتخابات رياست جمهوری  1400را بيان و به
اختصار توضيح دهيد؟
مقام معظم رهبری (مدظله) چه امر راهبردی را برای خنثی سازی
سناريوی دشمن ضرروری می داند؟
از نظر مقام معظم رهبری (مدظله) موازين و مالک ومعيار نظارت بر
انتخابات چه چيزی می باشد ؟
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 -5از نظر مقام معظم رهبری (مدظله) انتخابات اصلح به عهده چه گروه و
يا کسانی است دراين خصوص چه جمله ای بيان فرموده اند ؟
 -6راهکارهای افزايش مشارکت سياسی را به اختصار نام برده ويکی از آنها
را به دلخواه توضيح دهيد .
 -7از نظر مقام معظم رهبری (مدظله) بنيان رای و انتخابات اصلح در نظام
مردم ساالری دينی مبتنی بر چه چيزی می باشد ؟ به اختصار بيان کنيد .
 -8اگر فرد خود به تنهائی توان و علم الزم برای شناخت انتخابات اصلح را
نداشته باشد وظيفه او چيست ؟ توضيح دهيد .
 -9مهمترين شاخص دولت اسالمی چه چيزی می باشد ؟ به اختصار توضيح
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
موانع عدم تحقق وحدت را فقط نام ببريد
-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 .
مهمترين متغير های جريان اصالح طلبان در رفتار انتخاباتی را بيان
-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
 1400را به اختصار بيان کنيد ويکی را به دلخواه توضيح دهيد
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 .
مطابق با اصل  115قانون اساسی سه ويژگی الزم برای کانديدای
-20
رياست جمهوری چه چيزی بوده ؟ بيان کنيد.
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(( لطفا پاسخ ها را به صورت مکتوب در برگه ای جداگانه به مدير
سياسی رده خود در بازه زمانی اعالم شده تحويل نمايد )) .

