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اسالمی،  انقالب  ساله  دستاوردهای چهل  تبیین  و  روشنگری  نهضت 
قرار دارد. هادیان سیاسی سپاه  در دستور کار معاونت سیاسی سپاه 
و بسیج در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، 
بسیج شده  اند تا دستاوردهای انقالب و نظام والیی را برای مخاطبان 
خود در همه سطوح تبیین و تشریح کنند. این نهضت در این مقطع، 
یک حرکت و اقدام راهبردی برای مقابله با جنگ اصلی دشمنان علیه 
انقالب اسالمی، نظام والیی و ملت ایران است. نظام سلطه در چهل 
سال گذشته، انواع جنگ ها، توطئه ها و فشارها علیه جمهوری اسالمی 
را تجربه کرد، ولی نتیجه همه این شرارت ها و توطئه ها را در دو نکته 
می توان خالصه کرد؛ ۱ـ استحکام، پیشرفت و توسعه قدرت جمهوری 
اسالمی و فراگیر شدن انقالب اسالمی در منطقه و جهان. ۲ـ فرسایش، 
به زوال  افول قدرت جبهه استکبار و پدیدآیی روند رو  بی اعتباری و 

آمریکای مدعی قدرت برتر جهان.
برای فهم این دو نکته راهبردی، نیم نگاهی به روند تحوالت در چهل 
جمهوری  پدیدآیی  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  از  گذشته،  سال 
ایران  اسالمی،  انقالب  با  کفایت می کند.  ایران  در جغرافیای  اسالمی 
آمریکا  و  غرب  چنگال  از  دارد،  که  راهبردی  فوق العاده  موقعیت  با 
خارج، به منزله یک کشور مستقل و دارای »نظام سیاسی والیی« با 
رویکرد »مردم ساالری دینی«، در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته 
از  اسالمی«  جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  »نه  چون،  شعارهایی  شد. 
یک سو و آرمان بلند و ارزشمند تمدن سازی اسالمی از سوی دیگر، 
همه قدرت های مادی و شیطانی و دارای خلق و خوی استکباری و 
زیاده خواهی شرق و غرب را برای نابودی این انقالب و نظام والیی، در 
کنار هم قرار داد؛ اما نتیجه همه دشمنی های چهل ساله با اقداماتی، 
از قبیل برنامه های بی ثبات سازی ایران در ماه های اول پیروزی انقالب، 
تروریستی  اقدامات  کودتا،  چندین  طراحی  تجزیه طلبی،  غائله های 
فراگیر، تحمیل جنگ پرشدت به مدت هشت سال، راه اندازی فتنه های 
گوناگون، فشارهای سیاسی و تبلیغاتی، جنگ های نیابتی، جنگ نرم و 
در نهایت جنگ اقتصادی بی سابقه در تاریخ به اعتراف خودشان، چه 
شد؟ نتیجه آن شد که اگر با انقالب اسالمی، ایران از چنگ غرب و 
آمریکا خارج شد، اکنون به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران،  منطقه راهبردی غرب آسیا با شکل  گیری یک جبهه قدرتمند 
به نام »جبهه مقاومت«، در حال خارج شدن از سیطره آمریکا است. 
امروز جمهوری اسالمی چهل ساله شده و دارای عمق و نفوذ راهبردی 
از ارتفاعات هیمالیا، تا سواحل شرقی مدیترانه تا سواحل دریای سرخ 
و خلیج عدن شده است. این توسعه نفوذ و عمق راهبردی جمهوری 
اسالمی در منطقه به شدت سردمداران نظام زالوصفت سرمایه داری را 
به وحشت انداخته است. آنان به چشم در حال مشاهده پدیدآیی همه 
در  اسالمی  نوین  تمدن  شکل گیری  برای  الزم،  بسترهای  و  زمینه ها 
هزاره سوم هستند. در چنین شرایطی دشمنان با بسیج کردن تمامی 
امکانات خود،  همه عرصه ها را به عرصه تقابل با انقالب اسالمی،  نظام 
جمهوری اسالمی و ملت ایران تبدیل کرده اند. در کانون این فشارها،  
توطئه ها و انواع جنگ های ترکیبی و هوشمند، »جنگ شناختی« قرار 
دارد. در این جنگ شناختی که در بستر جنگ نرم جریان دارد،  دشمن 
تالش می کند به جامعه ایران و به ویژه نسل جوان ـ که دوران انقالب 
و نظام فاسد، مستبد و وابسته پهلوی را ندیده ـ  یک نگاه بدبینانه از 
انقالب و نظام والیی را القا کند. دشمن در سناریوی خود برای رسیدن 
برجسته،   را  مشکالت  لجن پراکنی  و  دروغ پردازی  هدف،  با  این  به 
انقالب  ارزشمند  دستاوردهای  بر  و  مبهم  را  آینده  سیاه،  را  وضعیت 
در این چهل سال سرپوش می گذارد. دشمنان در این حرکت از یک 
سو ضعف ها،  کاستی ها و کمبودها را بزرگ و از دیگر سو موفقیت ها، 
 پیشرفت ها و دستاوردها را کم ارزش جلوه می دهند. دشمن می خواهد 
با این کار خود، مردم و به ویژه جوانان را نسبت به شرایط و انقالب و 
نظام بدبین، نسبت به مسئوالن بی اعتماد و نسبت به آینده ناامید کند. 
در چنین شرایطی، نهضت روشنگری و تبیین دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی به صورت معقول و منطقی معنا پیدا می کند. از این 
رو این »ویژه نامه« گامی کوچک، برای یک حرکت بزرگ و مجاهدت 

انقالبی،  در عرصه جنگ نرم با دشمنان است.

تبیین دستاوردها
 باطل السحر جنگ شناختی

دکتر یداهلل جوانی

در   معارف   اسالمي   و   حتي   انساني   عدد   چهل   عدد   خاصي   به  
 شمار   مي آید  . سن   تکامل   عقل   انساني   در   روایات   اسالمي،  
 راز   و   رمز   چله ها   در   انقالب   موسي بن عمران)ع(،  نقطه   عطف  
 چهل   سالگي   در   عمر   و   حیات   تمدن ها   در   الگوي   تمدني  
 ابن   خلدون   و  ... چهل    سالگي   را   همواره   به   صورت   آغاز   یک  
 مرحله    جدید   در   زندگي   انسان   متبلور   کرده   است  . بنابراین،  
 چهل   سالگي   در   بررسي   عمر   انسان ها،   جوامع،   تمدن ها   و  
 انقالب ها   داراي   یک   برجستگي   ویژه   از   حیث   نشاط   اوج  
 جواني   توام   با   نوعي   پختگي   است   و   گفته   مي شود   نوعي  
 مرز   عبور   از   تزلزل ها   و   بي تجربگي ها   به   ثبات   و   تداوم   و  
 مجرب   بودگي   است  . اکنون   عمر   انقالب   و   جمهوري  
 اسالمي   به   چهل   رسیده   و   در   این   چهل   سال   که   با   فراز   و  
 نشیب ها،   نقاط   قوت   و   ضعف،   خطاها،   بحران ها   و   فتنه ها  
 جمهوري   اسالمي   رشد   کرده   و   بالیده،   داراي   تجربه هاي  

 ارزشمندي   شده   است . 
این   تجارب   موفق   و   دستاوردهاي   ارزشمند   به   دالیل  
 مختلف   گاهي   خوب   دیده   نمي شوند   یا   اسیر   توهمات  
 ما   مي شوند   یا   آنها   را   با   سقف   آرمان ها   و   توقعات   مدینه  
 فاضله اي   به   عمر   تاریخ   حیات   بشر   مقایسه   مي کنیم   و  
 یا  ... و   نتیجه   چیزي   جزء   نقد   غیر   منصفانه،   ناامیدسازي  
 از   آینده   و   حتي   گاهي   تخریب   آن   نیست  . در   حالي  
 که   قضاوت   درست   در   این   باره   مستلزم؛   اوالً،   آگاهي   و  
 شناخت   از   موقعیت   و   وضعیت   کشور   در   دو   مقطع   قبل  
 و   بعد   انقالب،   فهم   جایگاه   مفاهیم   و   ارزش هاي   اسالمي   و  
 انساني   در   برهه   انقالب،   بررسي   مقایسه اي   میزان   پیشرفت  
 و   ارتقاي   انقالب   و   جمهوري   اسالمي   امروز   با   کشورهاي  
 پیراموني   و   حتي   پیشرفته   دنیا   و  ... ثانیاً   چگونگي   رسیدن  
 انقالب   و   نظام   و   کشور   به   این   نقطه   است   که   با   انبوهي  
 از   موانع   و   کارشکني ها   و   نفوذها   و   انحراف ها   از   اهداف   و  
 عملکردهاي   انقالبي   از   سوي   دشمنان   بیروني   و   بدخواهان  

 داخلي   مواجه   بوده   است  . 
در   مطلب   پیش   رو   سعي   شده   تا   ضمن   پاسخ   به   این   سؤال  
 که   چرا   چهل   سالگي   انقالب   داراي   اهمیت   است   و   چرا  
 نهادها   و   سازمان هاي   گوناگون   بیشتر   از   سال هاي   قبل  
 در   این   حوزه   متمرکز   شده اند،   با   نگاهي   ویژه   به   بازخواني  
 دستاوردهاي   انقالب   اسالمي   در   چهل   سال   گذشته  
 بپردازیم  . البته   انقالب   در   همه   زمینه ها   و   ساحت ها   داراي  
 رهاورد   و   دستاوردهاي   زیادي   است   که   در   اینجا   تنها   به  

 بررسي   اجمالي   حوزه   سیاست   داخلي   بسنده   شده   است  . 

چرا   چهل   سالگي   و   چرا   دشمني   با   انقالب؟   
قبل   از   ورود   به   بحث   الزم   است   به   این   نکته   که   مگر   چهل  
 سالگي   انقالب   اسالمي   با   یکسالگي،   ده   سالگي   و   هر   چند  
 سالگي   آن   چه   تفاوتي   دارد   که   این   همه   مورد   توجه   قرار  
 مي گیرد   و   به   ویژه   از   نیمه   دوم   امسال   در   کانون   توجه  
 غالب   نهادها،   ارگان ها   و   سازمان ها   قرار   گرفته   و   همه  
 تالش   مي کنند   گزارش   عملکردهاي   انقالبي   خود   را   ارائه  
 نمایند؟   چهل   سالگي   انقالب   با   سال هاي   پیشین   و   پسین  
 خود   تمایز   خاصي   از   حیث   نگاه   کلي   به   انقالب   و   رویکرد  
 اسالمي   و   انساني   آن   ندارد   اما   امسال   که   مصادف   با   چهل  
 سالگي   انقالب   است،   به   چند   دلیل   نگاه   ویژه اي    به   آن  
 شده   و   مي شود؛   چرا   که   عالوه   بر   ارزش   و   حکمت   خود  
 چهل   سالگي،   دشمنان   انقالب   اسالمي   در   این   مقطع  
 انقالب   حجم   عظیمي   از   قدرت   تبلیغي   و   جنگ   نرم   رواني  
 خود   را   معطوف   به   ضدیت   با   انقالب   اسالمي   کرده اند   که  
 از   فشار   رواني   و   زدودن   قداست   و   کارآمدي   انقالب   و   نظام  
 اسالمي   در   عرصه   جنگ   نرم   تا   تبلیغات   عملیات   رواني  

 شروع   مي شود   تا   خرابکاري   و   بي ثبات سازي   در   راستاي  
 خدشه دار   کردن   امنیت   کشور   و   ثبات   سیاسي   نظام   ادامه  
 دارد  . البته   تیم   ترامپ   در   کاخ   سفید   از   شخص   وي   تا  
 جان   بولتن   مشاور   امنیت   ملي   تا   مشاور   حقوقي اش   از  
 گفتن   نقشه   خود   مبني   بر   براندازي   نظام   اسالمي   به   مثابه  
 دکترین   کالن   آمریکایي ها   که   در   طول   این   چهل   سال  
 همواره   پیگیر   آن   بوده اند   ابایي   ندارند   و   صراحتاً   آرزو   و  
 راهبردهاي خود   را   بر   زبان   مي رانند   که   نباید   اجازه   داد  
 مردم   ایران   چهل   سالگي   انقالب   اسالمي   را   جشن   بگیرند  . 

دشمنان   انقالب   به   خیال   خام   خود   نمي خواهند   بیش   از  
 این   شاهد   رشد   و   شکوفایي   مردم   ایران   در   بستر   انقالب  
 باشند،   بنابراین   در   وهله   اول،   دنبال   متوقف سازي   انقالب  
 و   نظام   از   قافله   پیش روندگي   و   پیش برندگي   هستند،   در  
 مرتبه   بعدي،   بایستي   بستر   اصلي   این   پیشرفت   که   خود  
 مردم   و   جوانان   هستند،   دچار   مسئله   با   انقالب   شوند   و  
 به   تعبیر   دیگر   اعتماد   اجتماعي   مردم   به   درستي   راهي  
 که   برگزیده اند،   به   ترتیب   بر   مدار   نزولي   و   کاهشي   در   سه  
 سطح   محبوبیت،   مقبولیت   و   مشروعیت   نظام   اسالمي   قرار  
 گیرد  . دشمنان   انقالب   با   ارائه   آمارهاي   مخاطب   شناسانه،  
 تأکید   مي کنند  : بیش   از   80   درصد   جمعیت فعلی   کشور   در  
 دوران   انقالب   متولد   نشده   و   5۱   درصد   جمعیت   در   دوران  
 دفاع   مقدس   نبوده اند   و   لذا   نه   تنها   علقه   و   دلبستگي   آنها  
 همانند   کساني   که   در   پیروزي   انقالب   نقش   داشتند   و   یا  
 در   دوران   درخشان   دفاع   مقدس   خود   را   در   مسیر   نسیم  
 انسان ساز   آن   قرار   داده   بودند   نیست   بلکه   به   دلیل   وجود  
 برخي   محدودیت ها   و   محرومیت ها   که   با   سرمایه گذاري  
 رسانه هاي   غربي   آن   را   از   چشم   انقالب   اسالمي   و  
 هنجارهاي   آن   مي بینند،   مي توان   از   قدرت   اعتراضي   آنها  
 به   وضع   موجود   و   مشکالت   علیه   انقالب   و   نظام   اسالمي 
 استفاده   کرد  . در   واقع،   دشمنان   تالش   مي کنند   کارآمدي  
 و   مشروعیت   نظام   و   انقالب   را   اول   در   عالم   انتزاع   و   ذهن  

 جوانان   و   سپس   در   کف   خیابان   به   چالش   بکشند . 
آنها   حاضرند   در   این   مسیر   حتي   با   چوب   حراج   زدن   به  
 حیثیت   بین المللي   خود   با   توسل   به   دروغ هاي   آشکار   و  
 برخالف   اسناد   خودشان   از   دوران   پهلوي   که   آن   را   دوران  
 ذلت،   خفقان،   مستعمره   بودن   کشور   و   سرشار   از   جنایات  
 خاندان   و   منسوبان   هزار   فامیل   پهلوي   مي دانند،   به   جامعه  
 امروزي   در   این   حوزه   آدرس   اشتباه   بدهند   و   چهره   سراسر  
 نکبت   و   ارتجاع   رژیم   پهلوي   را   تطهیر   و   تبرئه   نمایند  . این  
 در   حالي   است   که   نه   از   لحاظ   کمیت   عددي   و   آمار   حجم  
 عظیم   سازندگي ها،   توسعه ها   و   پیشرفت هاي   علمي   آن  
 رژیم   قابل   مقایسه   با   نظام   اسالمي   است   و   نه   از   حیث  
 کیفیت   زندگي   و   چگونگي   پیشرفت ها   و   شکوفاسازي  
 استعدادها   با   اتکا   به   ظرفیت هاي   دروني   مي توان   آن   دو  

 را   مقایسه   کرد  . 

چرا   تبیین   دستاوردهاي   انقالب؟
تنها   از   یک   طریق   مي توان   انقالب   و   نظام   اسالمي   را   از  
 مظلومیت   و   حجاب   معاصرت   و   نقاب   موانست   مستمر  
آن  و   با   نعمت هاي   به   دست   آمده   از   انقالب   خارج   کرد 
 تبیین   و   روشنگري   همه جانبه   نسبت   به   اهداف،   آرمان ها  
 و   دستاوردهاي   انقالب   و   وضعیتي   است   که   در   گذشته   و  
 حال   داشته ایم   و   روندي   را   که   طي   کرده ایم   تا   در   این   قله  
عطر   وحدت   و   اتحاد   همه جانبه اي    بایستیم  . از   این   رو، 
 که    در   جامعه   به   ویژه   بین   نخبگان   دانشگاه   و   حوزه   براي  
 تبیین   دستاوردهاي   انقالب   اسالمي   ایران   در   چهل   سالگي  
 آن   پراکنده   شده   فرصت   مغتنم   و   مبارکي   است   که   مي تواند  
 فاز   تازه   عملیات   رواني   دشمن   را   در   این   راه   خنثي   نماید  
 و   در   پرتو   جامعه پذیري   سیاسي   نسل   جدید   به   انتقال  
 ارزش ها   و   کارآمدي   انقالب   و   نظام   از   مسیر   درست اش  

چرایی    پاسداشت چهل سالگی انقالب
فتح اهلل   پریشان
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 منتهي   شود  . 
البته   برنامه ها   و   فعالیت هاي   تبیین   دستاوردها   و   پاسداشت  
 آن   نباید   محدود   به   زمان   ده   روزه   ایام   فجر   امسال   یا   یک  
 ماهه   اخیر   و   یک   ساله   آتي   شود   بلکه   باید   مستمر   و   مداوم   با   
 استفاده   از   ظرفیت هاي   فضاي   مجازي   و   ارائه   آمار   مستدل   و  
 صحیح   از   دستاوردهاي   انقالب   و   نظام   اسالمي   در   ساحت هاي  
 گوناگون   به   ویژه   حوزه هایي   مانند   اقتصاد   که   دشمن   بیشتر  
 روي   آن   سرمایه گذاري   کرده   تصویر   روشني   از   پیشروندگي ها  
 و   پیشبرندگي هاي   انقالب   اسالمي   جلو   چشم   همگان   به  
 ویژه   جوانان   گشوده   شود  . این   مسیر   قطعاً   در   امیدوارسازي  
 ملت   به   آینده   و   تعریف   چشم انداز   براي   جوانان   نقش   مهم   و  
 تعیین کننده اي   ایفا   خواهد   کرد  . تمام   تالش   دشمن   این   است  
 که   این   چشم انداز   امیدوارکننده   را   از   ما   بگیرد  . ملت   بدون  
 آرمان   و   چشم انداز   روشن   ملت   مقاوم،   مبارز   و   پیش   رونده اي  

 نخواهد   بود . 
البته   در   بررسي   دستاوردهاي   انقالب   و   نظام   اسالمي   از   شیوه ها  
 و   روش هاي   مختلفي   مي توان   بهره   گرفت   و   از    منظرهاي  
 گوناگون   و   با   معیارهاي   مختلف   به   دسته بندي   دستاوردها  
 پرداخت؛   چرا   که   انقالب   اسالمي   دستاوردهاي   بیشماري   دارد  
 و   طیفي   از   نظرات   درباره   آن   از   سوي   دوست   و   دشمن   اظهار  
 شده   است  . به   تعبیر   دشمنان   انقالب   تحول   و   زلزله   سیاسي  
 عظیمي   بود   که   نه   تنها   منطقه   بلکه   مناسبات   جهاني   را   تغییر  
 داد   و   به   تعبیر   امام) ره(  انقالب   اسالمي   انفجار   نور   بودکه   توانست  
 نه   تنها   تا   شعاع   جغرافیاي   ملت هاي   مسلمان   و   مظلوم   منطقه  
 بلکه   شعاع   انساني   تمام   آزادي   خواهان   جهان   تاللو   نماید   و   در  
 بیداري   ملت ها   مؤثر   واقع   شود  . این   بحث   به   دلیل   ممانعت   از  
 برخي   آشفتگي ها   در   این   حوزه   اتفاقا   ضروري   نیز   مي نماید.  
 لذا   یک   بار   دستاوردهاي   انقالب   در   ساحت   رویکرد   اندیشه اي  
 و   گفتمان سازي   بررسي   مي شود   و   بازتاب هاي   بنیادیني   که  
 در   این   ساحت   گذاشت   و   ملل   دنیا   را   بیدار   کرد   و   یک   بار  
 هم   از   حیث   کارآمدي   و   عملکردي   در   اداره   کشور   ایران   به  
 عنوان   پایلوت   حکومت   دیني   و   از   حیث   دستاوردهایي   که  
 در   حوزه هاي   علمي   تا   سیاسي   و   اقتصادي   و   فرهنگي   و   سایر  
 حوزه ها   و   ترتبیات   و   نظامات   به   جا   گذاشته   است   بررسي  
 مي شود  . مسلماً   مطالعه   و   غور   در   هر   ساحت   با   هر   معیار   ما   را  
 با   بخشي   از   وجوه   و   چهره هاي   مختلف   انقالب   آشنا   مي کند.  
 البته   مطالعه   الگویي   نیاز   به   مجال   بیشتر   دارد   ولي   بسیار   مهم  
 و   سامانده   خواهد   بود   و   به   مجال   بیشتري   نیاز   دارد  . آنچه  
 در   اینجا   از   باب   نمونه   دنبال   مي شود   بررسي   کارکردها   و   آثار  

 انقالب   اسالمي   در   حوزه   سیاست   داخلي   است  . 

دستاوردهاي   سیاسي   انقالب   
۱ـ   حاکمیت   اسالم   بر   پایه   والیت   فقیه  :  امام   خمیني) ره( در  
 ادامه   قیام   خود؛   تنها   به   مبارزه   با   حکومت هاي   غاصب   و   ضد  
 اسالمي   اکتفا   نکرد   بلکه   به   منظور   ایجاد   حاکمیت   الهي   بر  
 اساس   موازین   اسالم) در   عمل ( اصل   مقدس   والیت   فقیه   را  
 مطرح   و   زمام   امور   جامعه   اسالمي   را   خود   در   دست   گرفت   و  
 رهبري   سیاسي ـ   مذهبي   را   عینیت   بخشید   و   توانست   چهره  
 مخدوش   جهان   اسالم   را   اصالح   کرده،   تأثیر   فوق العاده اي   بر  

 جهان   اسالم   و   کشورهاي   جهان   سوم   بگذارد     . ۱
۲ـ   سرنگوني   استبداد   ۲500   ساله   شاهنشاهي   در   ایران  :  امام  
 خمیني ( ره  ) پس   از   سقوط   رژیم   شاهنشاهي   در   اولین   پیام   خود  
 به   ملت   شریف   ایران   فرمودند »   : من   به   این   پیروزي   که   براي  
 ملت   ایران   پیدا   شده   است   تبریک   مي گویم  . یک   شاهنشاهي  
 ظالم   دو   هزار   و   پانصد   ساله   را   شما   ملت   ایران،   با   مشت   و  
 با   همتي   بزرگ   و   ایماني   راسخ   سرنگون   کردید   و   توجه   به  

 پشتیباني هایي   که   از   او   مي شد   نکردید ۲«
3ـ   ارتقاي   مشارکت   سیاسي   و   استقرار   مردم ساالري   دیني:  
 طي   سالیان   متمادي   و   تا   قبل   از   پیروزي   انقالب   اسالمي،   ملت  
 ایران   در   تعیین   سرنوشت   خود   هیچ کاره   بود  . حکومت هاي  
 استبدادي   و   دیکتاتوري   بر   تمامي   شئون   ملت   حاکمیت   داشته  
 و   عمالً   اجازه ي   ظهور   و   بروز   استعدادهاي   ملي   داده   نمي شد:  
 »  ملت   ما   تا   قبل   از   انقالب   اسالمي   مزه   حاکمیت   مردم   را  
 نچشیده   بود  . از   اعالم   مشروطیت   در   ایران   تا   سالي   که   انقالب  

 پیروز   شد،   75   سال   طول   کشید؛   از   این   75   سال،   55   سال  
 دیکتاتوري   خاندان   پهلوي   بود؛   دیکتاتوريِ   خشن   و   وابسته   به  
 قدرت هاي   جهاني؛   یعني   اول   به   انگلیس،   بعد   به   آمریکا  . بدون  

 مالحظه    خواست   مردم  3  «  . 
اما   با   پیروزي   انقالب   مردم   همه   کاره   و   تعیین کننده   شدند   و  
 تا   کنون   در   بیش   از    38   انتخابات   بزرگ   سرنوشت   سیاسي   و  
 اجتماعي   خود   را   رقم   زدند  . به   تعبیر   رهبري   فرزانه   انقالب،  
 با   وقوع   انقالب، »    الگويِ   مردم ساالري   دیني    « در   ایران   شکل  
 گرفت   و   مردم   به   معناي   واقعي   کلمه »    صاحبِ   کشور  ۴  « شدند . 

۴ ـ   کسب   استقالل   و   احساس   عزت  : علت   اصلي   عقب ماندگي  
 و   بدبختي   مردم   مسلمان   جهان،   در   سرسپردگي   و   وابستگي  
 حکومت هاي   آنها   به   استکبار   است   و   راه   رهایي   از   این   بدبختي،  
 کسب   استقالل   است  . از   دستاوردهاي   واقعي   بدون   کمترین  
 شک   و   شبهه   و   خدشه   استقالل   سیاسي   ایران   امروز   است   که  
 هیچ   کشور   برایش   تعیین کننده   نیست »   : اّولین   کارِ   این   انقالب  
 بزرگ   در   داخل   کشوري   که   سال هاي   متمادي   را   با   وابستگي  
 گذرانیده،   قطع   پیوندهاي   وابستگي   و   دستیابي   به   استقالل  
 براي   ملت   ایران   بود    5«  . در   واقع،   انقالب   اسالمي   معادله     » تحقیر  
 ملت   ایران    « را   تغییر   داد   و »    عزت    « را   جایگزین   تحقیر   و   ذلّت  

 کرد  . 
5ـ   تأمین   آزادي  : آزادي   نیز   از   دستاوردهاي   انقالب   اسالمي  
 است  . از   گرفتاري هاي   ملت   ایران   در   طول   سالیان   متمادي،  
 »  فِقدان   آزادي    « و   وجود   خفقان   در   حکومت هاي   دیکتاتوري   به  
 خصوص   در   رژیم   پهلوي   بوده   است  . به   تعبیر  رهبري   »   [ رژیم  
 پهلوي ]  صداي   هر   معترض   و   آزادیخواهي   را   در   گلو   شکسته  
 بود  ۶  « اما   در   نقطه    مقابل،   انقالب   اسالمي   آزادي   را   به    عنوان  
 یکي   از   اهداف   و   شعارهاي   اصلي   خود   برگزید   و   توانست   فضايِ  

 آزادي   را   در   کشور   ایجاد   کند7  . 
۶   ـ   تأمین   عدالت   و   پیشرفت  : از   جمله   معضالت   و   نابساماني هايِ  
 ناشي   از   حاکمیت   طاغوت   در   ایران،   وجود   مظالمِ   گوناگون   در  
 کشور   و   عدم   تحقق   عدالت   در   عرصه هاي   گوناگون   سیاسي،  
 اقتصادي،   آموزشي   و  ... است  . اما   یکي   از   دستاوردهاي   ملموس  
 و   عیني   انقالب   و   نظام   اسالمي،   تحقق   عدالت   در   بسیاري   از  
 عرصه ها   بوده   است . با   وجود   این   که   رهبري   خود   در   این   حوزه  
 منتقد   دولت   هاي   پس   از   انقالب   است   و   معتقد   است   در   حوزه  
 عدالت   نقدهایي   به   ما   وجود   دارد، »    توزیع   عادالنه ي   امکانات  
 و   فرصت ها    « را   یکي   از   دستاوردهاي   انقالب   اسالمي   در   تحقق  
 عدالت   دانسته   مي فرمایند »   : یکی   از   نمونه های   مهم   عدالت  
 اجتماعی،   تقسیم   و   توزیع   متناسب   فرصت های   کشور   است...  
 این   همه   مسکن سازی   در   روستاها،   این   همه   جاده سازی  

 به   سمت   شهرهای   دور   کشور   و   روستاها،   راه های   ارتباطی،  
 ارتباطات   گوناگون،   نیروی   برق،   آب   مناسب،   تلفن،   امکانات  

 زندگی،   اینها   در   سرتاسر   کشور   توزیع   شده   است 8«  . 

نتیجه
انقالب   اسالمي   گشاینده  »   مسیر   عزت   و   پیشرفت    « توأمان  
 پیش رويِ   ملت   ایران   و   سایر   ملل   مسلمان   و   مستضعف   عالم  
 بوده   و   دستاوردهاي   این   نهضت   الهي   پیش   چشم   جهانیان  
 است  . امروز   درختِ   نظام   مستحکم تر،   راه   هموارتر   و   هزینه ها  
 سبک تر   است   اما   الزمه    حفظ   دستاوردهاي   انقالب   و   ادامه   
 یافتن   مسیرِ   پیشرفت »    حفظِ   روحیه   انقالبي   و   جهادي    « است  
 چراکه »   : هرجا   انقالبي   عمل   کردیم   پیش   رفتیم   و   هرجا   از  
 انقالبیگري   و   حرکت   جهادي   غفلت   کردیم،   عقب   ماندیم   و  
 ناکام   شدیم  . میتوان   این   راه   را   با   شیوه    انقالبي   حرکت   کرد   و  
 آن وقت،   پیشرفت   قطعي   است  ۹  « در   غیر   این   صورت »   : میتوان  
 به   شیوه    دیگري   حرکت   کرد   و   آن وقت   سرنوشت،   سرنوشت  
 رّقت آوري   خواهد   بود  ۱0  «  . با   درك   این   ضرورت   و   حفظ   این  
 روحیه    است   که   همچنان   مسیرِ   پیشرفت   توسط   ملت   ایران  
 طي   مي شود   و   اینچنین   است   که   انقالب   اسالميِ   ملت   ایران  
 »  ماندگار    « مي شود »   : این   انقالب   ماندني   است  . این   ملت  
 ماندني   است  . این   کشور   ماندني   است   و   عزت   و   استقالل   ما،  

 ان شاءاللّ   پایدار   است    ۱۱«  . 
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و شاکر  قدرشناس  نعمت هایی  یا  نعمت  به  نسبت  امتی  هرگاه 
َشَکْرتُْم  »لَِئْن  می کند.  پیدا  ازدیاد  و  استمرار  فیض  این  بودند، 
َلَِزیَدنَُّکْم«؛ و اگر خدا نعمت را داد و فیض نازل شد و دیده نشد 

و قدرشناسی نشد، »لَِئْن َکَفْرتُْم إَِنّ َعذابِی لََشِدیٌد.«
قدرشناسی  به  است که  الهی  بزرگ ترین هدیه  اسالمی  انقالب 
باید توجه داشت که بعثت رسول دو  این،  بر اساس  نیاز دارد. 
کارکرد دارد؛ هم ایجابی و هم سلبی. یکی از زیبایی های دعوت 
بلکه  نبودند،  قبلی  نظام  تخریب کننده  فقط  که  بود  این  انبیا 

برپاکننده نظام جایگزین هم بودند.
امت ها هم وظیفه ای در این قبال دارند. بخشی به این وظیفه که 

تبعیت است، عمل می کنند و بخشی عمل نمی کنند.
پیروزی خود  از  ساله پس  عمر چهل  در طول  اسالمی  انقالب 
هدف و انگیزه مهمی داشت. در طول تاریخ همه انبیاء و دوران 
اسالمی  انقالب  ندارد.  سابقه  ما  ساله  والیی چهل  نظام  اسالم، 
و  محور  مبنایی ترین  اما  است؛  داشته  فراوانی  دستاوردهای 
اساسی ترین دستاورد آن رفتن سلطه غیر خدا و آمدن حاکمیت 
الهی یا به عبارتی تحقق توحید و اسالم ناب بوده است. هدف 

اساسی انقالب چه بود و چه دستاوردهایی داشت؟
تفاوت حاکمیت حضرت علی)ع( با حاکمیت های قبل و بعدش 
در چیست؟ در هر دو جنگ و مبارزه است و در هر دو سختی 
است، پس چه تفاوتی دارد که یکی را حاکمیت خدا می دانیم و 

دیگری را حاکمیت طاغوت؟
بنی اسرائیل با همین ادبیات دنیایی و بی توجهی به فرق حاکمیت 
خدا و حاکمیت طاغوت به حضرت موسی)ع( گفتند تو که آمدی؛ 
وضعیت ما فرق نکرده است. ما زمان فرعون اذیت می شدیم، اآلن 
هم اذیت می شویم. آنها به مسیرها توجه نداشتند؛ مسیری که 
به مسیر  از سوی حضرت موسی)ع(  بود  پرداختن هزینه ذلت 

پرداختن هزینه برای عزت تبدیل شده بود. 
برجسته ترین و اساسی ترین دستاورد انقالب اسالمی نظام والیی 
بیان می کند که در جهان بینی توحیدی، به  است. نظام والیی 
جز خدا هیچ کس حق فرمانروایی و امر و نهی بر انسان را ندارد 
و اراده هیچ انسانی مافوق اراده دیگران نیست، حتی اراده امام 
معصوم و پیامبر. معنای توحید هم همین است که غیر از خدا 
هیچ کس حق فرمانروایی بر دیگران را ندارد. این فرمانروایی خدا 
برجسته ای که صالحیت  انسان های  به وسیله  و حاکمیت خدا 
یا غیر مستقیم  با نصب مستقیم  باشند،  علمی و عملی داشته 
خدا زمینی می شود؛ یعنی خدا قائم مقامانی می گذارد که والیت 

خود را زمینی کند.
اندیشه اسالمی« که  انقالب در کتاب »طرح کلی  رهبر معظم 
مجموعه سخنرانی های ایشان با همین موضوع در سال ۱353، 
یعنی پیش از پیروزی انقالب است، خیلی خوب این موضوعات 

نه  است  انقالب  از  قبل  برای  این  کنید  توجه  کرده اند.  بیان  را 
دوران والیت امری ایشان. 

»عبودیت  می گویند:  و  دارند  زیبایی  بسیار  تعبیر  آنجا  معظم له 
هیچ  که  است  آن  مستلزم  خدا  برابر  در  موجودات  همه  یکسان 
یک از بندگان خدا، خود سر و مستقل، حق تحکم و فرمانروایی بر 
بندگان دیگر نداشته باشد )نفی طاغوت( و زمام دار و مدیر و مدبّر 
امور زندگی انسان  ها فقط کسی باشد که خدا خود او را به حکومت  
و  عالیم  به  یا  معصوم  امامان  مانند  به شخص،  یا  است  برگزیده 

مالك ها، مانند حاکم اسالمی  در زمان غیبت امام معصوم. «
عبودیت موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یک از 
بندگان خودسر و مستقل حق تحکم و فرمانروایی بر بندگان را 

نداشته باشد، یعنی نفی طاغوت.
و حاکمیت  باشید  فرمانبر غیر خدا  نمی دهد شما  اجازه  اسالم 
ربوبی می داند. حکومت  شأن  الهی و شأنی  پیمانی  را  و والیت 
ربوبی دارد، نه شأن مردمی و نظام والیی، یعنی زمینی شدن 
حکومت خدا، یعنی زمینی شدن توحید ربوبی در صحنه عمل. 
مانند قرآن که حقیقت آن، خود مرتبه باالتری است که از این 
قرآن نازل باالتر است. نظام والیی، یعنی توحید نازل شده الهی. 
نظام والیی، یعنی تجلی یافتن حاکمیت انحصاری خدا به وسیله 
ولی خدا، نظام والیی یعنی مدلی از حکومت که هم در قانون و 
هم در حاکمیت به خدا می رسد و غیر خدا هیچ کس حکومت 

نمی کند. در نظام والیی ارده الهی حکومت می کند.
امام خمینی)ره( در سال ۱358 می فرمایند، در نظام والیی از 
جمله والیت فقیه، اراده هیچ انسانی حاکم نیست. این اراده الهی 
و قانون الهی است که حکومت می کند. در اسالم قانون حکومت 
می کند؛ پیغمبر اکرم)ص( هم تابع قانون الهی بود و نمی توانست 

تخلف کند.
با  والیی  نظام  است.  توجه  قابل  هم  والیی  نظام  شاخصه های 
مبانی جهان بینی اسالمی مطابقت دارد. امروز یکی از مشکالتی 
که ما داریم، منطبق نبودن مدل ها با جهان بینی و فطرت انسان 

است. 
نظام والیی مراتب طولی دارد. هدفمند است و به دنبال تعالی 
که  است  واقعی  مردم ساالری  تضمین کننده  انسانی،  تکامل  و 
استقالل  و  آزادی  الهی می دهد و ضامن  احکام  به  را  محوریت 
همه جانبه و رهاکننده از همه عبودیت های غیر، ناتوان کننده و 
خنثی کننده دشمن و عامل وحدت حقیقی با ایجاد وحدت قلوب 
و جهت دهنده و امیدبخش نسبت به آینده است. اینها شاخصه ها 

و ابعاد نظام والیی است. 
تعبیر  به  پیامبر است.  دارد، یکی زمان  نظام والیی سه مرحله 
امام صادق)ع( پیامبر)ص( امام اول است. قرآن به پیامبر افزون 
بر حکم نبوت، حکم والیت هم داده است. نظام والیی اول به 

که  حکمی  رو  این  از  می گیرد؛  شکل  پیامبر)ص(  خود  وسیله 
خدا در قرآن به والیت پیامبر داده، با حکم نبوتش چهار تفاوت 
دارد. نظام والیی پس از پیامبر)ص( در زمان ظهور اهل بیت)ع( 
نظام  است.  بیت)ع(  اهل  امامت  از  بخشی  و  آنهاست  عهده  بر 
والیی یکی از شئون امامت اهل بیت)ع( است؛ البته با دو ویژگی 
مصونیت علمی صد درصد و مصونیت عملی صد درصد. هم از 
خطای علمی مصون است و هم از خطای عملی و نظام والیی 
در زمان غیبت در قالب مشابه امام معصوم، یعنی فقیه عادل و 
کسی که خطای علمی و عملی اش در مسیر دین از همه کمتر 

است، قرار می گیرد. 
ما دوگانه علم یا ایمان نداریم، آقای مطهری فرمود: علم با ایمان. 
والیی  نظام  اما  مردم،  یا  خدا  که  می گفتند  »یا«.  گفت  نباید 
آرمان ها  یا  منافع ملی  با مردم«، همین دوگانه  می گوید »خدا 
هم از این نوع تقابالت است. این غلط است. در فرهنگ دینی، 
نظام والیی یک نظام مردمی است و مردم ساالری دارد. آیا نظام 
علی)ع( و خانه گلی او توجه او به محرومان بود یا حکومت هایی 

که این را فریاد می زدند و کاخ نشین هستند.
در نظام والیی از دو جهت حکومت مردمی است، اول جهت گیری 
و دوم مشارکت. در حکومت والیی مردم »ساالر« هستند. خدا 
می گوید حکومت برای من است، مشروعیت را من می دهم، اما 
والیی  نظام  مردمی  قیام  بدون  می دهم،  که  مشروعیتی  این  با 

محقق نمی شود. 
برجسته ترینش  اما  آورد،  فراوانی  دستاوردهای  اسالمی  انقالب 
این است که خواسته همه اهل بیت)ع(، مطلوب همه اولیاء الل 
تشریعی  و  ربوبی  توحید  تحقق  و  خدا  حاکمیت  استقرار  که 
زندگی  در  دین  نبود  و  سکوالریسم  همه  که  زمانی  در  بود، 
نوع جدیدی  و  آمد  اسالمی  انقالب  بودند،  پذیرفته  را  انسان ها 
است. مدل  نظام والیی  از  مدلی  داد که  ارائه  اداره حکومت  از 
حکومت دینی، »جمهوری اسالمی« نیست، »نظام والیی« است. 
جمهوری اسالمی زیر مجموعه نظام والیی است و قرآن این را 

ترسیم می کند.
یک  بودن  دینی  شاخصه  کرد.  زنده  را  اسالم  اسالمی،  انقالب 
جامعه با شاخصه های دینی بودن افراد تفاوت دارد. این شاخصه 
در جامعه به معنای این است که قانون و حاکمیت خدا در آن 
جامعه تحقق پیدا کند. حتی حکومت مؤمنان جامعه را دینی 

نمی کند و این حکومت خدا است که جامعه را دینی می کند. 
فقیه  والیت  قالب  در  ما  زمان  در  والیی  نظام  با  خدا  حکومت 
تجلی پیدا می کند؛ یعنی نظام والیی در عصر غیبت والیت فقه 

است. 
انقالب اسالمی با استقرار نظام والیی جامعیت دین و کارآمدی 
آن را در اندیشه و عمل ثابت کرد و بزرگ ترین خواسته انبیا را 
تحقق بخشید. مشکل اساسی دشمن با انقالب اسالمی، وجه نفی 
طاغوت آن است. خدا و شیطان و اسالم و طاغوت با هم جمع 
طاغوت  و  کافر  و  کفر  نفی سلطه  یعنی  دین داری  و  نمی شوند 
از  اجتناب  و  خدا  عبادت  خدا.  حاکمیت  و  الل  والیت   اثبات  و 
طاغوت دو دستور قرآنی در کنار هم است و اصوالً دشمنان با 

انقالب اسالمی به دلیل همین مسئله درگیر هستند. 
درس حضرت زهرا)س( به همه ما هم اقامه دین است؛ البته در 
این مسیر کافران مانع تراشی می کنند. انقالب اسالمی با نابودی 
سلطه استکبار و استقرار حاکمیت خدا چه کرد؟ حیات آفرید. 
خاصیت نظام والیی حرکت از سمت ظلمت به سمت نور است. 

مسیر نظام طاغوت از نور به ظلمت است. 
فتنه،  و  دشمن  همه  این  وجود  با  والیی  نظام  سالگی  چهل 
دستاوردی است که هیچ امتی تا به حال از آن برخوردار نبوده 
همه  ما  علمی  پیشرفت های  سربلندی،  استقالل،  عزت،  است. 
به اینجا برمی گردد که به اقتضائات نظام والیی توجه کردیم و 
به همین  اگر جایی موفق نبودیم، به دلیل این است که دقیقاً 

اقتضائات نظام والیی توجه نکردیم.
در نهایت این نکته را با همان اصلی که در ابتدای صحبتم گفتم، 
بیان می کنم که باید شاکر نظام الهی باشیم. ضمن افتخار به این 
نظام و ضمن اینکه افتخار می کنیم رئیس و فرمانده مطلق ما 
خداست و غیر او رئیس و فرمانده مطلقی نداریم، پشت سر ولی 
الهی و ولی فقیه که مبین اراده خدا و بیان کننده اراده خداست، 

حرکت می کنیم و برای تقویت او محکم کار می کنیم.

رهیافت
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی

انقالب اسالمی تجلی نظام والیی
و زمینه ساز نهضت ظهور است

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش هادیان و مسئوالن سیاسی سپاه 
که با هدف تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب برگزار شده بود، بر اساس مسئولیت و تخصص علمی خود موضوع مبانی و 
اهداف واالی انقالب اسالمی و زمینه ها و افق های بلند آن را مطرح کرد که در ادامه موجزی از صحبت های وی را خواهید خواند.

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
۴فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



آمریکایی ها  نگاه  از  هستیم.  مواجه  آمریکا  افول  واقعیت  با  ما 
این انقالب اسالمی و نظام ماست که عامل افول تدریجی این 
قدرت در دهه های اخیر و افول شتاب دار آن در ده سال اخیر 
شده است. از نگاه آنها اگر انقالب و نظام دچار ضعف، سستی و 
باز خواهند گشت.  اولیه خود  شکست شود، دوباره به موقعیت 
در  را  آمریکا  است  نتوانسته  سنگین  رقابت های  از  یک  هیچ 
در  را  آن  اسالمی،  انقالب  اما  بدهد،  قرار  قوا  فرسایش  معرض 
قدرت  ناکارآمدی  و  شدن  قراضه  فرسایش،  فرسودگی،  معرض 

قرار داده است. 
بزرگ ترین پیامد و تأثیر انقالب و ترویج روح مقاومت و جهاد در 
مقابل آمریکا و مستکبران این است که تفکر راهبردی در جهان 
کرده  تغییر  شدت  به  آن  تأثیرات  و  آمریکا  قدرت  موضوع  در 
است؛ یعنی انقالب، معیارها و میزان ها و ضوابط تفکر راهبردی 
به همین دلیل دیگران  استحاله کرده است.  را  پیرامون قدرت 
هم می ایستند و امروز آمریکا به تدریج در حال رویارویی با یک 

مقاومت بین المللی است. 
آمریکا تمرکز خود را بر ملت ایران، رهبر معظم انقالب و سپاه؛ 

سه رکن وثیق جبهه مقاومت متمرکز کرده است. 
این حقیقت که انقالب اسالمی، آمریکا را از موضع راهبردی و 
کنترل از راه دور میدان سیاست به سطح عملیاتی و مدیریت 
و  عملیات  حوزه  در  نزدیک  رزم  و  درگیری  به  و  نزدیک  از 
تاکتیک کشانده است، راز اصلی شکست آمریکاست، چون سنت 
آمریکایی ها همواره این بوده است که تا حد ممکن قدرت های 
هزینه،  تا  کنند  هدایت  تاکتیک  و  عملیات  سطح  در  را  دیگر 
آمریکایی ها  را  منافع  و  بپذیرند  را دیگران  فرسایش ها  و  تلفات 

ببرند.
ایران پیش از انقالب اسالمی یک ایالت منفصل از ایاالت متحده 
به عنوان بخشی  زمان طاغوت  ایران هم در  ارتش  بود.  آمریکا 
بوده  آمریکا  جهانی  و  منطقه ای  راهبرد  پیاده کننده  قدرت  از 
سرزمین  این  بر  بار  چندین  آمریکایی ها  انقالب  از  پس  است. 
این  اصلی در هدایت  اما شکست خوردند. هنر  متمرکز شدند، 
تقابل راهبردی با راهبردهای داهیانه امامان انقالب اتفاق افتاد. 
در درجه اول بر هم زدن تمرکز قوای همه قدرت های بزرگ در 
طول این چهل سال بر این سرزمین بود که در طول تاریخ بشر 

بی سابقه است. 
سنت رایج، یعنی هر کسی قوی تر است، پیروز می شود و ما هم 
که پیروز شدیم، قوی تر بودیم، اما نه در این شاخص های ظاهری 
و معیارهای مادی قدرت، بلکه در یک شاخص به ظاهر ناپیدا، 
اما در واقع بسیار قوی و آن هم ایمان؛ لذا ایمان، شهادت، صبر، 

ایستادگی، اسالم و والیت منبع قدرت ماست. 
انقالب  که  بود  این  برای  سرزمین  این  بر  آمریکایی ها  تمرکز 

در درون این مرزها محبوس بماند؛ زیرا اگر نظریه امکان غلبه 
اثبات می شد، این نظریه تکثیر می شد؛ یعنی  بر قدرت بزرگ 
اتفاق  همین  بعدها  که  می افتاد  اتفاق  انقالب ها  از  دومینویی 

افتاد. 
در جهان،  تحوالت سیاسی  به  بزرگ  قدرت های  واکنش  اولین 
شد  سبب  مقدس  دفاع  در  ایران  ملت  پاسخ  که  است  جنگ 
شود.  باطل  همیشه  برای  ایران  علیه  نظامی  سناریوی  انتخاب 

امروز ما زیر آن چتر بازدارندگی معتبر زندگی می کنیم. 
به قلب سیاست های آمریکا  اشغال جاسوسخانه آمریکا، تهاجم 
نبرد شجاعانه  و یک  آنها  باطنی  و  به حضور ظاهری  تهاجم  و 
را  آن  امام  که  بود؛ حادثه ای  آمریکا  با  و شرافتمندانه مستقیم 
انقالبی بزرگ تر از انقالب اول نامید. این اتفاق ساده نبود؛ زیرا 

آمریکای آن زمان بسیار مهیب تر از آمریکای امروز بود.
متمرکز شدند؛  سرزمین  این  بر  هم  از جنگ  پس  آمریکایی ها 
به طوری که ترکیبی از سناریوها از تهاجم فرهنگی تا تشدید 
تحریم اقتصادی را صورت دادند. آنها تمرکز بیشتری بر عملیات 
روانی و ارعاب نظامی داشتند و از همه ابزارها استفاده کردند، 

اما باز هم ملت ایران تمرکز آنها را به هم ریخت.
راهبردی  هدایت  مفهوم  به  دشمن  تمرکز  زدن  هم  بر  قدرت 
اوست. در همه اینها ما به مرور به فرایند تولید قدرت رسیدیم؛ 
یعنی وسعت ظاهری، ساختاری، فناورانه و انسانی پیدا کردیم. 
در کمیت و کیفیت به درجات واالیی از رشد قدرت رسیدیم، تا 
جایی که توانستیم از مرزها عبور کنیم. به تدریج ساختارهای 
قدرت در بیرون مرزهای ما شکل گرفت؛ سازه های قدرتی که 
بر راهبرد آمریکایی ها در جهان و منطقه مسلط می شد. یکی از 
این ساختارها شکل گیری یک نیروی دفاعی معتبر قدرتمند به 
نام حزب الل بود. این اولین تجربه انقالب در عبور از مرزها برای 

گشایش جبهه وسیع تری علیه دشمن بود. 
آمریکایی ها وقتی نظم سنتی خود را که بر مبنای اقتدار سیاسی 
و امنیتی بود در حال فروپاشی دیدند، به مداخالت مستقیم روی 
آوردند و تقریباً تمام مداخالت نظامی جهان استکبار ظرف ۴0 
ایران متمرکز  یا در حاشیه  این سرزمین  قلب  بر  سال گذشته 

شد.
غرب آسیا همچنان یک منطقه حیاتی راهبردی است. هر قدرتی 
که در اینجا مسلط بوده، از دست دادن آن به مفهوم سقوط آزاد 

در دستگاه قدرت جهانی او است. 
تمام اعمالی که آمریکایی ها در این منطقه انجام داده اند، همه 
و  قدرت  منحنی  به  وقتی  زیرا  است؛  بوده  منفعالنه  و  دفاعی 
نگاه  صف بندی  این  طرف  دو  در  منحنی،  این  رشد  میزان  به 
می کنیم، درمی یابیم که ما در حال رشد بوده ایم و آنها در حال 

افول، تا اینکه به مرز موازنه و تعادل برسیم.

مطمئن  کردند،  حمله  عراق  و  افغانستان  به  آمریکایی ها  وقتی 
بودیم آنها یک راهبرد دنباله دار را طراحی کرده اند. در واقع، وقوع 
یک واقعه، در یک نقطه ای از زمان نبود؛ بلکه یک خط پیوسته از 
یک سلسله برنامه ها بود تا سرانجام سیمای جغرافیای سیاسی 
نوسازی  یک  با  تا  بودند  آمده  دهد.  را شکل  منطقه  در  جدید 
مجدد سیاسی در منطقه جهان اسالم، غرب آسیا و خاورمیانه، 
دوباره به تراز قدیمی اقتدار سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی 
و نظامی خود بازگردند. اگر حرکت از سمت افغانستان به عراق 
و  افغانستان  در  آمریکایی ها  می رسید.  ایران  به  نمی شد،  مهار 
عراق مجبور به تخلیه پتانسیل قدرت شدند. ظرفیت آنها برای 
تحول خاتمه یافت. آنها قادر نبودند پیروزی های بزرگ و آشکار 
نظامی خود را در عراق و افغانستان به پیروزی سیاسی تبدیل 
کنند؛ لذا از آن به بعد این نظریه که در جهان همواره دیگران 
و  رفت  بین  از  می بردند،  سود  آمریکایی ها  و  می کردند  هزینه 
دیگری  برنده  طرف  یک  و  می کنند  هزینه  آمریکایی ها  نظریه؛ 
می برد،  ایران سود  اسالمی  نظام جمهوری  نام  به  هزینه  بدون 

شکل گرفت. 
راهبرد  بین  که  است  بوده  این  نظام  و  انقالب  هنر  بزرگ ترین 
یعنی  است؛  انداخته  فاصله  آن  اعمال  برای  او  قدرت  و  آمریکا 
به  برای  راهبرد  نتوانستند یک  اما  بودند،  قدرتمند  آمریکایی ها 
از  بزرگ  کشور  یک  اینکه  کنند.  طراحی  قدرت  این  کارگیری 
تفکر و طراحی در سطح راهبردی عاجز شود و فقط در سطح 

عملیاتی عمل کند، نتیجه اش هدر دادن منابع است. 
قدرتی که بدون هیچ دستاورد سیاسی هفت هزار میلیارد دالر 
در منطقه هزینه کرده است، اآلن برای پنج تا شش میلیارد دالر 
دیوارکشی مرزهای مکزیک تعطیل شده است. کشوری که ۶00 
این  یعنی  می گیرد؛  نظر  در  دفاعی  بودجه  برای  دالر  میلیارد 

ظرفیت تخلیه شده است و این یعنی افول آمریکا. 
است.  شده  فرسوده  روانی  لحاظ  به  آمریکایی ها  دفاعی  قدرت 
آمریکایی ها عاجز شده اند و قدرت چرخش نیرو را ندارند. وقتی 
ما جبهه ها را وسیع می کنیم، آنها نمی توانند این گسترش وسیع 

را پاسخ دهند. 
به یقین آنها برای ترسیم نقشه سیاسی جدیدی پا به این منطقه 
ارکان  از  اثری  تا در آن نقشه سیاسی جدید، هیچ  گذاشته اند، 
مقاومت انقالبی و اسالمی، مانند ایران، سوریه، لبنان، یمن و... 
نباشد. آنها پذیرفته بودند تکفیری ها را جایگزین کنند، شاید با 
این باور که اینها وقتی به قدرت برسند، مانند عربستان می شوند 
این واقعیت جزء مسلمات راهبردی آمریکاست که تا مرحله اجرا 

پیش رفت، اما شکست خورد.
هم  را  خود  بین المللی  تعهدات  دیگر  داخلی  نظر  از  آمریکا 
نمی تواند انجام بدهد. از اکثر معاهده ها و پیمان ها در حال خروج 
سبب  و  آمریکاست  ضرر  به  آنها  از  خیلی  که  حالی  در  است. 
می شود قدرت بازیگری و سیطره را از آمریکا بگیرد و دیگران 

را جایگزین کند.
آنها  آمریکایی ها،  خود  اسناد  و  استدالل ها  حرف ها،  اساس  بر 
حداقل از ۱0 نقطه کلیدی جهان نفوذشان را از دست داده اند. 
در برخی از اسناد آنها آمده است که در ابتدا قرار بود ایران را 
منزوی کنند و بشکنند تا پای میز مذاکره حاضر شود، اما ایران 
امروز آزاد است و هر کاری می خواهد می کند. هیچ کشوری در 
نبوده  آمریکا  قدرت  تقابل همه  نقطه  در  ایران  اندازه  به  جهان 

است. 
از قدرت خود  با جزئی  از جهان،  آمریکا در مقابل هر کشوری 
می جنگد؛ مثاًل با چین جنگ اقتصادی می کند، اما دیگر جنگ 
تعرفه هایی  فقط  و  ندارد  رسانه ای  و  امنیتی  نظامی،  سیاسی، 
قدرت  پیکره  همه  با  ایران  مقابل  در  اما  است.  کرده  اضافه  را 
مقابل  در  امروز  کفر  که همه  است  در حالی  این  است.  درگیر 
اسالم ایستاده، اما هنوز همه اسالم در مقابل کفر نایستاده است. 
آمریکایی ها  راهبرد  نوعی  نیز  قطعی(  نقطه  در  قوا  )تمرکز  لذا 
می کنند  عمل  قاعده  با  آمریکایی ها  بنابراین  می آید.  شمار  به 
آنها  اقتصادی  تحریم  آنهاست. حتی  راهبردی  اهداف  از  این  و 
بلندپروازی های  از  آنها  تعبیر  به  را  ایران  است  نتوانسته  هم 
همچنان  بازدارد.  ژئوپلیتیکی  تغییرات  و  جغرافیایی  و  سیاسی 
ایران قدرت سازی می کند و قدرت هایش در صحنه فعال هستند. 
یعنی  این  و  کرده  پیدا  افزایش  ایران  برای  قدرت  واژه  سطح 

سیطره امنیتی و سیاسی ایران. 

راهربد
سردار سالمی

انقالب اسالمی بین قدرت آمریکا
و اعمال راهبردهایش فاصله انداخت

ــده کل  ــین فرمان ــالمی، جانش ــین س ــدار حس ــرتیپ پاس ــردار س ــخنرانی س ــده ای از س ــد، گزی ــش رو داری ــه پی آنچ
ســپاه اســت کــه بــه تازگــی در همایــش تبییــن دســتاوردهای چهــل ســالگی انقــالب در جمــع هادیــان و مســئوالن 

سیاســی ســپاه ایــراد شــده اســت. 

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۵



* آقای مهندس چمران به عنوان یک شاهد زنده و 
فعال در انقالب، لطفًا در ابتدا از انقالب اسالمی ایران و 

تحوالتی که آفرید، بگویید. 
بود  جهانی  و  تاریخی  بزرگ  زلزله  یک  ایران  اسالمی  انقالب 
رژیم  نخست وزیر  آورد.  وجود  به  را  بی سابقه ای  تحرك  و 
خاورمیانه  در  که  گفت  انقالب  وقوع  زمان  در  صهیونیستی 
زلزله ای به وجود آمده است. که شهید دکتر چمران در پاسخ 
مختص  و  داد  خواهد  رخ  جهان  تمام  در  زلزله  این  گفت، 

خاورمیانه نیست. 
جوانب  از  می توان  را  آن  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب 
است.  فلسفی  نگاه  جنبه،  مهم ترین  کرد.  بررسی  گوناگونی 
ایجاد  مردم  از  برخی  در ذهن  را  این شبهه  دشمنان خارجی 
کردند که ایران پیش از انقالب، کشوری ثروتمند بود، تا پنج، 
شش میلیون بشکه نفت می فروخت، کشورهای اروپایی احترام 
بیشتری برای ایرانیان قائل بودند، پاسپورت ما را که مشاهده 
زیادی  ما می نگریستند، در کشور عده  به  لبخند  با  می کردند 
اشراف منشانه زندگی لوکس و شیکی داشتند، مردم اهل تفریح 
انقالب آن فرهنگ عوض شد! در  با  اما  بودند،  و خوشگذرانی 
حالی که اصاًل این طور نبود و عموم مردم در سطح متوسط 
رو به پایین بودند و بسیاری در فقر به سر می بردند. با انقالب 
شرایط خاصی بر ملت حاکم شد که ارزش فراوانی داشت. البته، 
برخی مخالف این شرایط بودند. برای نمونه عده ای از خلبانانی 
زندگی  ارتش  در  با خدمت  و  بودند  دیده  دوره  آمریکا  در  که 
خوب، راحت و لوکسی داشتند، این شرایط را قبول نداشتند. 
ناگفته نماند، در روند انقالب عده زیادی از آنها جذب انقالب 
شدند و در این وضعیت جدید به شدت احساس نیاز کشور به 

استقالل و خودکفایی داخلی و اعتبار جهانی را درك کردند. 

* منظورتان این است که یک تغییر درونی و انقالب در 
اجتماع ایران رخ داد؟

ما  یَُغیِّروا  َحّتی  بَِقوٍم  ما  یَُغیُِّر  ال  اللَ  »إِنَّ  آیه  به  توجه  با  بله، 
سبب  آمد،   وجود  به  جامعه  در  که  درونی  تغییر  بَِأنُفِسِهم« 
پیروزی انقالب شد که مهم ترین دستاورد انقالب همین تغییر 
درونی است؛ تفکری که انسان را خلیفه الل معرفی می کند. این 
انسان آن انسانی نیست که خور و خواب و شهوت و غضب باید 
در او رشد کند و به پیشرفت ها در عرصه فناوری برسد. تحول 
همین  باشد،  فناورانه  پیشرفت های  این  کنار  در  باید  درونی 
تحوالت نفسانی سبب شد انقالب به وجود بیاید. در آن دوران 
اگر  روزها  آن  بود.  شده  زیاد  بسیار  یکدیگر  به  مردم  محبت 
تصادف می کردند، می گفتند صلوات  با هم  نفر  دو  در خیابان 

بفرستید و بروید. همچنین به علت آنکه کارگران وضع خوبی 
نداشتند عده ای برنج می خریدند و ارزان تر در اختیار مردم قرار 
می دادند، یا زمانی که دولت به کارمندان شرکت نفت به علت 
اعتصاب حقوق نداده بود، از تهران کمی پول جمع آوری و برای 
و  نمی پذیرفتند  کارگران  آنکه  جالب  نکته  شد.  فرستاده  آنها 
پول  که  کارگران  تمام  همانند  کردیم  اعتصاب  ما  می گفتند 
انقالب  اینگونه در  نمی گیرند، ما هم نمی گیریم و می خواهیم 

شریک باشیم.
فردی که در او تحول درونی ایجاد شده است، تمام مشکالتی 
پیدا  راه حل  آن  برای  حتی  و  تحمل  را  می آید  وجود  به  که 
اجتماعی،  حرکت های  ریشه  می تواند  موضوع  این  می کند. 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران باشد. ایران پس از 
در موضوع  برترین کشورها  ردیف  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
زمان حکومت  در  که  گرفت  قرار  علمی جهان  مقاالت  انتشار 
علمی  ارتقای  سرعت  نمی دید.  هم  را  آن  خواب  حتی  پهلوی 
ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر بوده است، 
به  دستیابی  در  بلکه سرعت  رسیده ایم؛  آنها  پای  به  اینکه  نه 
مسائل علمی بیشتر از آنها بود. ایرانی ها هیچ گاه فکر نمی کردند 
در نانوفناوری رتبه چهارم جهان را کسب کنند و از فرانسه و 
انگلیس جلوتر باشند، یا در انرژی هسته ای در یک مدت زمان 

کوتاهی از غنی سازی ۴ درصد به ۲0 درصد برسند.
 در علوم پزشکی، ما در یک بخشی از جراحی چشم، اآلن رتبه 
دوم جهان را داریم. یا اصاًل فکر نمی کردیم که بتوانیم عمل قلب 
باز انجام دهیم. امروز در بیمارستان های بیشتر مراکز استان ها 
این کار انجام می شود. در مسائل دفاعی ـ نظامی موشک باالی 
هزار کیلومتر، نقطه زن، دور زن، بالستیک با سوخت جامد تولید 
کردیم. ساختن یک پهپاد، زیردریایی و موشک بالستیک کار 
بسیار مشکلی است. پیشرفت کشور در فناوری بر اساس تفکر 
تغییر نفسانی به مدد انقالب اسالمی به وجود آمد که یکی از 

مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی است.

* به مبانی ایجاد انقالب اشاره کردید، لطفًا به تفاوت 
انقالب اسالمی با دیگر انقالب های معاصر هم اشاره ای 

داشته باشید.
ایدئولوژی،  دارد؛  پایه  سه  انقالب  هر  چمران  دکتر  نظر  در 
رهبر  اسالم،  اسالمی،  انقالب  ایدئولوژی،  امکانات.  و  رهبری 
با  مقایسه  در  بود.  شهادت  امکاناتش،  و  خمینی)ره(  امام  آن 
انقالبات دیگر، در انقالب کمونیستی شوروی ۱۹۱7 ایدئولوژی 
آن، مارکسیست بود و تفاوت فراوانی با ایدئولوژی الهی داشت. 
انقالب چین، ویتنام و کوبا مارکسیستی بود. انقالب الجزایر تا 

حدودی شبیه انقالب اسالمی بود، آن را منحرف کردند و به 
سمت سوسیالیسم بردند.

بود  تقلید  مرجع  یک  ایران،  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اما 
که تفاوت های بسیاری با لنین و استالین داشت که اصاًل قابل 
آمد،  وجود  به  کشور  در  که  تحولی  نبودند. همچنین  مقایسه 
یک تحول ذاتی، درونی و الهی بود. در روزهای نخستین انقالب 
کمتر کسی دنبال عادات دنیوی بود. نیروهای انقالب حقوقی 
در  و  بودند  کرده  رها  را  خود  اصلی  کار  نمی کردند،  دریافت 
صحنه نبرد با دشمن بودند. برخی از آنها متأهل بودند. ظرفی 
می آوردند و داخل آن پولی می گذاشتند و می گفتند هر کسی 
ایجاد شده،  درونی  تحول  این  در  بردارد.  دارد،  نیاز  مقدار  هر 
مردم روزهای جمعه به صورت خانوادگی به کمک کشاورزها 
می رفتند، تا کشاورزی در کشور رشد کند و محتاج بیگانگان 
نشوند. در سال های اول انقالب تفریح نیروهای انقالبی همین 
ضد  و  شد  سازندگی  جهاد  تشکیل  سبب  منطق  همین  بود. 
به  را  بودند  فعال  عرصه  این  در  که  را  بسیاری  افراد  انقالب 

شهادت رساند. 
موتورسوارانی که با لباس های چرمی در بزرگراه شیخ فضل الل 
فعلی تخته نوردی می کردند، دختر و پسر می ایستادند و برای 
آنها کف می زدند، در جبهه حضور پیدا می کنند، یک آر پی چی 
دکتر چمران  ابتکار  عمل،  این  می نشیند.  او  موتور  پشت  زن، 
ستاد  نگهبانی  مسئول  کرد.  تهیه  تریل  موتور  آنها  برای  بود. 
مو،  این  با  گفت  و  نداد  راه  را  اینها  ابتدا  نامنظم،  جنگ های 
قیافه و لباس ها تأثیر خوبی بر دیگر رزمندگان ندارند. همین 
جوانان شهید دادند. یکی از آنها اآلن جانباز 80 درصد است. در 
سوسنگرد جانباز شد و قسمتی از سرش رفت. امروز شاکر خدا 

است و افتخار می کند که در جنگ شرکت کرده است. 
چشمگیری  پیشرفت  تونل سازی  و  راه  ساختمانی،  زمینه  در 
برای  اوایل  نبود.  ساده ای  کار  تهران  مترو  ساخت  داشته ایم. 
را  دیواره ها  و  خاکبرداری  زمین  سطح  از  مترو  تونل  ساخت 
شما  امروز  داشت،  سنگینی  هزینه  که  می کردند  مقاوم سازی 
می کنند  کار  دارند  زمین  زیر  در  کنید  احساس  اینکه  بدون 
یکدفعه یک ایستگاه مترو را در نزدیکی منزل خود می بینید. 
اآلن این توانایی وجود دارد که سالی ۲0 تا 30 کیلومتر مترو 
در تهران کشیده شود، این حرکت کوچکی نبود؛ بلکه اقدامی 

بود که با نگاه جهادی قابل تحقق بود. 
تحول، شجاعت، رشادت، اعتمادبه نفسی که با انقالب به افراد 
داده شد، موجب تحقق این خواسته شده است.  متأسفانه امروز 
در شهرداری تهران دیگر آن روحیه نیست و مشاهده می کنید 
که فعالیتی انجام نمی شود! آن روحیه ای که سبب  شد در جبهه 

هویت

اگر با سرعت پیش از انقالب حرکت می کردیم
هیچ گاه جایگاه امروز را نداشتیم

گفت و گوی اختصاصی با صبح صادق مهندس مهدی چمران در

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
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پیش  دوران  مبارزان  از  چمران  مهدی  مهندس 
دکتر  شهید  برادرش  کنار  در  که  است  انقالب  از 
زیادی  شناخت  و  داشت  حضور  چمران  مصطفی 
سال   چهل  این  طی  کشور،  سیاسی  طیف های  از 
دارد. او که روزگاری رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس بود، چند دوره در شورای 
این  و در همه  این شورا شد  تهران سکاندار  شهر 
سال ها از حفظ و نشر آثار برادر هم غافل نبود. در 
انقالبی را  با این مرد  ادامه مشروح گفت و گوی  ما 

می خوانید.

مهدی سعیدی



زمانی که رزمندگان برای عبور از رودخانه به پل نیاز داشتند، 
شهید دکتر چمران دست به ابتکار بزند، با تیوپ تراکتور و چوب 
و طناب پل بسازد؛ پلی که لندکروز پر از بار از روی آن عبور 
از بمباران و اصابت  می کرد. یکی مسئول تعویض تیوپ ها بعد 
تأمین کننده  هم  یکی  خودرو،  تعمیرکار  دیگری  بود،  ترکش 
افراد  و... شهید چمران  بود  آشپز  یکی هم  و  قطعات خودروها 
شایسته را شناسایی می کرد و به آنها مسئولیت می داد و مطمئن 
تأمین است. اسمش ستاد جنگ های  آنها  با وجود  بود که کار 
نامنظم بود، اما واقعیت این بود که از نیروهای منظم، منظم تر 
بود؛ بچه هایی که  این تحول درونی خیلی مهم  کار می کردند. 

بدون هیچ چشمداشت پای کار می آمدند.
و  مقدس  دفاع  انقالب،  در  پیروزی  سبب  درونی  تحول 
پیشرفت های امروزی کشور ما است. کسانی که چنین کارهایی 
هم  امروز  می کنند.  فعالیت  اعتقاد  روی  از  می دهند،  انجام  را 
کسانی که با نگاه انقالبی فعالیت می کنند، به ساعت کار توجهی 
کار  سر  هفت  ساعت  می کنند،  کار  اداری  که  آنهایی  ندارند. 
می آیند و ساعت چهار هم ساعت کارشان تمام می شود، به درد 

انقالب نمی خورند.

* معتقدید که انقالب اسالمی یک سیر تحولی در 
انسان ها نهادینه کرد، آیا این تحول در نسل های بعدی 
هم وجود داشت و دارد، اگر در این عرصه دچار مشکل 
هستیم بیشتر این مشکالت از کجاست و چه مانعی بر 

سر اینکه این تفکر برتر را در عرصه های گوناگون جامعه 
فراگیر کنیم، وجود دارد؟

روزهای اول انقالب این تفکر خیلی سریع جلو رفت. خود دفاع 
ما  باشد. دوستان نظامی  این تحول سریع تر  مقدس سبب شد 
ارتش  جنگ،  در  شده ایم.  ساخته  جنگ  در  ما  که  می گویند 
تفکرات شاهنشاهی  با  نظامی  نیروی  اسالمی ساخته شد، یک 
در جنگ اصالح شد. این کار سختی بود و نیاز به زمان داشت، 
اما جنگ خیلی سریع این کار را انجام داد. دوستان نظامی ما 
هم دارای همین تفکر و روحیه بودند. شهید فالحی، با فالحی ای 
که پیش از انقالب فرمانده لشکر شیراز بود، بسیار متفاوت بود. 
من فکر می کنم پس از جنگ دانسته یا ندانسته سعی می کنیم 
در این مسیر حرکت نکنیم و آن روحیه به یک روحیه معمولی 
تبدیل شود،  اما ما با روحیه معمولی نمی توانستیم موفق باشیم، 
داشتیم  متمدن  با جهان  عقب ماندگی  و  اختالف  یک  ما  چون 
باید این را جبران می کردیم. پیشرفت علوم و فناوری مانند  و 
جلوتر  چه  هر  که  است  شیب دار  سطح  یک  روی  گوی  یک 

برسیم،  اینها  به  می خواهیم  ما  می شود.  بیشتر  سرعتش  برود 
اصاًل  که  زمان شاه  برویم،  با سرعت خودمان  اگر می خواستیم 
نمی رسیدیم. در دوران انقالب هم اگر این منش نبود، محال بود 
برسیم. کالم امام)ره( را نباید فراموش کنیم که فرمودند؛ وقتی 
من می بینم که شاه کشور ما در مقابل رئیس جمهور آمریکا به 
حالت تحقیر ایستاده ناراحت می شوم. دلم برای او و کشورمان 
می سوزد. درسته شاه را قبول نداریم، ولی باالخره شاه ایران اآلن 
مقابل رئیس جمهور آمریکا ذلیالنه و محقرانه ایستاده و او با تکبر 
و غرور به شاه نگاه می کند. اآلن همان رئیس جمهور آمریکا با 
هواپیمای چراغ خاموش، شبانه و دزدکی به عراق می رود و به 

کسی هم خبر نمی دهد.
در آنجا به سربازان قوت قلب می دهد که مواظب ایران باشید. 
ببینید از کجا تا کجاست؟ چقدر فرق می کند؟ مستشار نظامی 
بسته  و  باز  ایرانی  تکنیسین  را  هواپیما  قطعات  نمی داد  اجازه 
کند و اصاًل اجازه نمی داد آن را ببیند. یک صندوق در آمریکا 
وجود داشت که همیشه دالر در آن وجود داشت که برای همین 
مقدار  حتی  بود.  کشور  به  سالح  فروش  و  مستشاری  عملیات 
صندوق  موجودی  زمان  هر  نمی گفتند.  شاه  و  ایران  به  را  آن 
کم می شد، می گفتند به حساب صندق پول واریز کنید. حتی 
بود، می گفت هرچه سعی  مسئول خرید  که  طوفانیان  تیمسار 
کردیم میزان پول صندوق را بفهمیم و قیمت کاال و خدمات را 
متوجه بشویم، نشد. اآلن گفته می شود، احتماالً ۱5 میلیارد دالر 

در صندوق بوده که آمریکا همه را توقیف کرده است.
نیروی  در  هواپیماها  کاتالوگ های  دنبال  رفتیم  ما  است  جالب 
هوایی حفاظت اطالعات،  به ما گفتند روی این اسناد مهر خیلی 
محرمانه زده شده و نمی توانیم بدهیم. گفتیم این را آمریکایی ها 

روی اسناد زده اند که ایرانی ها نبینند. 
اهواز  به   330 هواپیمای  با  بار  یک  هفته ای  جنگ  زمان  من 
وقت  چند  بودم.  گرفته  یاد  را  آن  ناوبری  می آمدم.  و  می رفتم 
پیش ها دوباره سوار هواپیمای 330 شدم، این هواپیمای باربری 
نیروی  داخلی  متخصصان  که  داشت  بزرگی  ناوبری  سیستم 
پرسیدم  کردند.  تبدیل  کوچک  سیستم  یک  به  را  آن  هوایی 
خریداری کردید؟ گفتند نه، خودمان تمام اینها را بازسازی کرده 

یا ساخته ایم.
در گذشته رژیم صهیونیستی به دنبال برنامه از نیل تا فرات بود، 
اما امروز مواظب مرزهای خودش است که مبادا آنها را از دست 
روزه  در جنگ شش  را  عربی  رژیم همه کشورهای  این  بدهد. 
زمین گیر کرد. همان رژیم صهیونیستی امروز تمام هراسش از 

ایران اسالمی است. 
ما  می گوید،  فرانسه  در  سرمایه داری  ضد  جنبش  سخنگوی 
کمی  موضوع  این  گرفتیم.  یاد   ۱۹7۹ سال  اسالمی  انقالب  از 
اما سرعتش کم  بگیرند،  را  نیست. می خواهند جلوی سرعتش 
نشده است. اما سرعتی که بعضی ها دارند قابل قبول نیست، ولی 
که  در جاهایی  داریم.  شاید سرعت خوبی  از جهات  بعضی  در 
سرعت خوبی دارد این تحول درونی نیز از اول انقالب هم بیشتر 
است. ما هیچ گاه در روزهای اول انقالب این میزان دعای کمیل 
نداشتیم. این میزان جوانان پرشور و حالی که امام)ره(، حوادث 
کاماًل  شرایط  در  اآلن  اما  ندیدند،  را  جنگ  و  اسالمی  انقالب 
انقالبی به سر می برند و حاضرند مانند شهید حججی فداکاری 
کنند. انقالب این سرمایه ها را دارد. آن موقع با این شدت رفتن 
را نداشتیم. عموم  اعتکاف به خصوص در جوانان  به مساجد و 
نبود.  عمیق  این صورت  به  اما  داشتند،  روحیه ای  مردم چنین 

رفتارهای امروز جوانان عمق دارد.

* البته انقالب ریزش هایی هم داشته است.
بله. آقا اشاره خیلی زیبایی به این موضوع داشتند. شاید عده ای 
روزهای اول انقالب اعتقاداتی داشتند که اآلن آن اعتقادات را 
یا بعضی ها آمدند گفتند ما  امروز نظرشان عوض شده،  ندارند. 
از اول هم اعتقاد نداشتیم که من فکر نمی کنم این طور باشد، 
اینجا رسیدند.  به  و  استحاله شدند  تدریج  به  و  داشتند  اعتقاد 
اسید  متعصب،  افراد  همین  اتفاقاً  بودند،  متعصب  هم  خیلی 
می پاشیدند. یا حرکات عجیب و غریب انجام می دادند و حاال از 
مواضع پیشین خود برگشته اند. دلیل آن، این است که این افراد 
این است که در زمان شاه بزرگ شدند  نبودند. دلیلش  عمیق 

و در آن محیط بودند و آن روحیات نتوانسته تأثیر عمیق روی 
آنها بگذارد و امروز در سکوالریسم، پلورالیسم و نظایر آن سیر 
می کنند. البته، تغییر بعضی از این افراد بسیار تعجب آور است؛ 
استادانی  شاگرد  زمان  آن  و  بودند  نهج البالغه  مفسر  آنها  زیرا 
بزرگ بودند،  برای مثال کالس درس عالمه جعفری می رفتند، 
اما امروز اعتقادات خاصی پیدا کرده اند. بسیار دردآور است،  اما 

اآلن ما می بینیم به آن صورت نیست.

* به نظر شما چالش بزرگ انقالب اسالمی در تداوم این 
مسیر چه خواهد بود؟ 

خالف  می کنیم،  عنوان  آنچه  که  است  این  ما  مشکل  ببینید 
جهتی است که در جهان عنوان می شود. شبکه اطالع رسانی که 
در جهان وجود دارد، امروز بسیار گسترده و قوی است. هجوم 
این شبکه ها به کشور ما، بسیار شدید است. برای هیچ کشوری 
یا هیچ زبانی آن مقدار که برای ما فرستنده رادیویی، تلویزیونی، 
پایگاه و فضای مجازی تعبیه کردند، تدارك ندیده اند. با هجوم 
گسترده و صدها برابر قوی تر از جنگ تحمیلی روبه رو هستیم. 
و  حامیان  هم  داخل  در  فرهنگی  و  رسانه ای  جنگ  متأسفانه 
همکارانی دارد که با با ندانم کاری یا با ناکارآمدی به اثرگذاری 

فعالیت غربی ها کمک می کنند. مردم دغدغه آینده را دارند که 
چه خواهد شد و نیاز به امید دارند. 

از سویی از داخل و خارج هجوم فرهنگی و رسانه ای به اعتقادات 
و اصل والیت فقیه می آورند. شبهه ایجاد می کنند که چرا رهبری 
سکوت می کنند؟ چرا مسئوالن را عوض نمی کنند؟ اصاًل رهبری 
امام  شهادت  اصل  در  مثال  برای  یا  هستند؟  امور  جریان  در 
جواد)ع( تردید ایجاد می کنند، چون از این اعتقادات می ترسند. 

همین اعتقادات ما را به سواحل مدیترانه رساند. 
امروز هجوم رسانه ای بزرگ ترین چالش ماست و متأسفانه فقط 
هجوم  این  از  کمی  بلکه  نمی شود؛  خالصه  مجازی  فضای  به 
اختالس  خبر  روانی  تأثیر  برمی گردد.  مسئوالن  اقدامات  به 
اگر  خصوص  به  است.  ماهواره  برابر  صد  مردم  بر  مسئول  یک 
اختالسگر یک روحانی باشد. مدیری که از بانک اختالس و بعد 
بر روی مردم و کارمندان می گذارد و  تأثیر بدی  فرار می کند، 
برخی این فکر در ذهن شان شکل می گیرد که چرا ما این کار 
اعتقادی خیلی  و  نظارتی  از نظر فرهنگی و  ما  باید  نکنیم؟!  را 
فعالیت کنیم تا کسانی که مسئول می شوند را حفاظت کنیم. 
البته خدا باید آدم ها را حفظ کند، ممکن است در یک لحظه 
متأسفانه  که  را  بزرگی  شخصیت های  دیدیم  که  چرا  بلرزد؛ 

لرزیدند و از این لرزش ها آسیب های بسیاری حاصل شد.
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چالش  بزرگ ترین  رسانه ای  هجوم  امروز 
مجازی  فضای  به  فقط  متأسفانه  و  ماست 
خالصه نمی شود؛ بلکه کمی از این هجوم 
تأثیر  برمی گردد.  مسئوالن  اقدامات  به 
بر مردم  روانی خبر اختالس یک مسئول 
اگر  خصوص  به  است.  ماهواره  برابر  صد 
که  مدیری  باشد.  روحانی  یک  اختالسگر 
از بانک اختالس و بعد فرار می کند، تأثیر 
می گذارد  کارمندان  و  مردم  روی  بر  بدی 
شکل  ذهن شان  در  فکر  این  برخی  و 
می گیرد که چرا ما این کار را نکنیم؟! باید 
اعتقادی  و  نظارتی  و  فرهنگی  نظر  از  ما 
خیلی فعالیت کنیم تا کسانی که مسئول 
باید  البته خدا  می شوند را حفاظت کنیم. 
یک  در  است  ممکن  کند،  حفظ  را  آدم ها 
لحظه بلغزد؛ چرا که دیدیم شخصیت های 
این  از  و  لرزیدند  متأسفانه  که  را  بزرگی 

لغزش ها آسیب های بسیاری حاصل شد

ما  یَُغیِّروا  َحّتی  بَِقوٍم  ما  یَُغیُِّر  ال  اهللَ  »إِنَّ   
به  جامعه  در  که  درونی  تغییر  بَِأنُفِسِهم«؛ 
که  شد  انقالب  پیروزی  سبب  آمد،   وجود 
تغییر  همین  انقالب  دستاورد  مهم ترین 
درونی است؛ تفکری که انسان را خلیفه اهلل 
معرفی می کند. این انسان آن انسانی نیست 
که خور و خواب و شهوت و غضب باید در او 
رشد کند و به پیشرفت ها در عرصه فناوری 
این  کنار  در  باید  درونی  تحول  برسد. 
پیشرفت های فناورانه باشد، همین تحوالت 
نفسانی سبب شد انقالب به وجود بیاید. در 
بسیار  یکدیگر  به  مردم  محبت  دوران  آن 
خیابان  در  اگر  روزها  آن  بود.  شده  زیاد 
می گفتند  می کردند،  تصادف  هم  با  نفر  دو 
کشور  پیشرفت  بروید.  و  بفرستید  صلوات 
بر اساس تفکر تغییر نفسانی به مدد انقالب 
اسالمی به وجود آمد که یکی از مهم ترین 

دستاوردهای انقالب اسالمی است



انقالب   اسالمي   در   آستانه   ورود   به   چهل   سالگي   با   فاز   جدیدي   از  
 سوء   تبلیغات   و   عملیات   رواني   دشمنان   مواجه   است   که   ماحصل  
 نهایي   آن،   القا   این   مطلب   است   که   انقالب   اسالمي   و   نظام   سیاسي  
 مبتني   بر   آن،   یعني   جمهوري   اسالمي   با   توجه   به   هزینه ها   و  
 دردسرهایي   که   براي   مردم   ایران   داشته،   از   حیث   محاسبه  
 عقالیي » هزینه ـ   فایده    « همسنگ   آن،   منافع   و   دستاوردهاي  
 قابل   توجه   نداشته   و   کارآمد   نبوده   است  . حوزه   فرهنگ   در   این  
 خصوص   بیشتر   آماج   دشمنان   بوده   است  . مسلماً   براي   تمهید  
 یافته هاي   علمي   براي   پاسخگویي   به   این   سؤال   بزرگ   و   به   تعبیر  
 بهتر   شبهه   و   اتهام   ناجوانمردانه،   الزم   است   ولو   به   اجمال   با  
 پاره اي   از   دستاوردهاي   انقالب   و   نظام   اسالمي   در   حوزه   فرهنگي  

 و   علمي   آشنا   شویم  . 
اما   قبل   از   آن   الزم   به   یادآوري   است   که؛   اوالً،   هدف   انقالب  
 اسالمي   تنها   براي   آباد   ساختن   دنیاي   مردم   ایران   نبوده   و  
 اهداف   کالن تري   نیز   داشته   و   امروزه   توانسته   است   در   حوزه  
 گفتمان سازي   از   حضور   تئوریک   و   پراکتیک   دین   در   عرصه   اداره  
 جامعه   و   ارائه   الگوي   الهام بخش   در   رهاسازي   ملت ها   از   ظلم   و  
 استبداد   کارآمد   جلوه   نماید   و   اساساً   مشکل   غرب   و   دشمنان  
 انقالب   با   انقالب   اسالمي   به   همین   امر   برمي گردد  . ثانیاً،   خود  
 رسیدن   انقالب   به   چهل   سالگي   با   وجود   تمام   دشمني هاي  
 رنگارنگ   داخلي   و   خارجي   با   آن   خود   دستاوردي   است   بزرگ  
 و   ثالثاً،   فهرست سازي   از   دستاوردهاي   مختلف   انقالب   و   نظام  
 اسالمي   در   ساحات   و   حوزه هاي   مختلف   که   در   زبان   سازمان هاي  
 تخصصي   داخلي   و   خارجي   از   جمله   سازمان ها   و   مراکز   تخصصي  
 زیر   مجموعه   سازمان هاي   بین المللي   گویاي   ایجاد   رتبه هاي  

 کم نظیر   در   این   حوزه   است . 
مثالً   در   حوزه   فرهنگ   اینکه   فرهنگ   ایراني   از   فرهنگ   منحط  
 غربي   آزاد   و   زیست   مردم   ایران   مؤمنانه   و   دین مدارانه تر   شده  
 و   فرهنگ   عمومي   مردم   ما   در   زندگي   چه   از   حیث   مادي   و   چه  
 معنوي   تقویت   گردیده،   خود   دستاورد   فرهنگي   بزرگي   است.  
 لذا   افراد   و   جریان هایي   که   با   نگاه هاي   کاریکاتوري   معتقدند   نه  
 تنها   انقالب   اسالمي   به   اهداف   خود   در   عرصه   فرهنگي   نزدیک  
 نشده   بلکه   دور   هم   شده   است؛   خالف   شواهد   علمي،   مستندات  
 دقیق   و   شاخص هاي   بین المللي   سخن   مي گویند  . در   سال   گذشته  
 مطالعات   میداني   فراواني   با   هدف   سنجش   نفوذ   دینداري   در   بین  
 مردم   ایران   انجام   شد   که   نتایج   میداني   آن   حاکي   از   پیشرفت   در  
 زمینه   رونق   محافل   دیني،   گرایش   جوان ها   به   مظاهر   مذهبي،  
 افزایش   گرایش   جوان ها   به   ایثار،   فداکاري،   ارتقاي   فرهنگ  

 عمومي   و   کاهش   کج رفتاري ها   بوده   است۱ . 
البته   انقالب   اسالمي   در   حوزه   فرهنگي   و   علمي   دستاوردهاي  
 قابل   توجهي   داشته   است   که   در   اینجا   به   سه   مورد   اشاره   مي شود : 
ـ   نفي   مظاهر   فرهنگي   غرب   و   مقابله   با   تهاجم   فرهنگي:   ۱
 استعمار   نو،   شگردهاي   خود   را   براي   غارت   اموال   و   منابع  
 کشورهاي   جهان   سوم   بر   پایه   سلطه   فرهنگي   استوار   ساخته  
 است؛   بیگانه   ساختن   مسلمانان   از   فرهنگ   اصیل   اسالمي،   از  
 بارزترین   توطئه هاي   استعمارگران   در   تثبیت   سلطه   بر   کشورهاي  
 اسالمي   بوده   است  . امام   خمیني)ره(  با   درك   عمیق   از   علل   عقب  
 ماندگي   مسلمانان،   آنها   را   چنین   مورد   خطاب   قرار   مي دهد:  
 »  چنان   غرب   در   نظر   یک   قشري   از   این   ملت   جلوه   کرده   است  

 که   گمان   مي کنیم   غیر   از   غرب،   دیگر   هیچ   چیز   نیست  . این  
 وابستگي   فکري،   عقلي   و   مغزي   غربي،   منشأ   اکثر   بدبختي هاي  
 ملت ها   و   ملت   ما   نیز   است    .  « ۲پس   از   انقالب   اسالمي،   احیاي  
 فرهنگ   اسالمي   و   ارزش هاي   آن   مورد   توجه   قرار   گرفت   و   عالوه  
 بر   مراکز   آموزشي   کشور،   رسانه هاي   گروهي   اعم   از   صداوسیما،  
 روزنامه ها،   مجالت   و   حتي   سینما،   تئاتر   و   سایر   وسایل   هنري   و  
 فرهنگي   در   جهت   رشد   فرهنگي   جامعه   اسالمي   به   کار   گرفته  
 شدند  . ریل گذاري   فرهنگ   اسالمي،   تالش   در   جهت   تحقق   عدالت  
 اجتماعي،   ترویج   عدالت   اسالمي،   دگرگون   ساختن   مالك هاي  
 برتري   اجتماعي   از   بعد   اقتصادي   به   تقوا،   بازگرداندن   جایگاه  
 واقعي   زن   مسلمان   در   خانه   و   اجتماع   و  ... از   مظاهر   بارز   مقابله   با  

 تهاجم   فرهنگي   غرب   پس   از   انقالب   بوده   اما   همچنان  
 در   این   حوزه   با   مشکالت   عدیده اي   مواجه   هستیم  
 که   تعدد   مراکز   تصمیم گیري   و   سیاست گذاري  
 فرهنگي،   ناهماهنگي   بین   آنها،   نداشتن   راهبرد  
 مهندسي   فرهنگي   در   افق   راهبرد   50   ساله   الگوي  
 پیشرفت   ایراني ـ   اسالمي   و  ... پاره   اي   از   مشکالت  

 فرهنگي   حال   حاضر   ماست   که   باید   به   جد   مورد  
 توجه   مسئوالن   و   متولیان   فرهنگي   کشور   براي  

 تمهید   فرهنگ   تراز   انقالب   قرار   گیرد  . 
ـ   عمومي   شدن   آموزش   و   ارتقاي   سطح   2
 علمي   جامعه  : پیش   از   پیروزي   انقالب   اسالمي  
 ایران   به   رغم   هیاهوي   زیادي   که   در   تبلیغ   رشد  
 فرهنگي   کشور   و   مبارزه   با   بي سوادي   مي شد،  
 درصد   بسیار   زیادي   از   مردم   ایران،   حتي   در  
 شهرها   بي سواد   بودند  . در   نظام   جمهوري  
 اسالمي   به   خصوص   پس   از   پایان   جنگ،  
 نهضت   مدرسه سازي   و   افزودن بر   فضاي  
 آموزشي   دولت   رشد   شتابنده اي   یافت  
 به   طوري   که   هر   سال   بیش   از   صد   هزار  
 متر   مربع   به   فضاي   آموزشي   کشور  
 اضافه   مي گردد  . نهضت   سوادآموزي  
 در   باسواد   کردن   میلیون ها   نفر   از  
 کساني   که   از   نعمت   خواندن   و  
 نوشتن   محروم   بودند،   موفقیت  
 چشمگیري   داشته   است.  
 تعداد   دانشجویان،   قبل   از  
 انقالب   اسالمي   ۱70   هزار  
 نفر   بود   و   اکنون   به   باالي  
 چهار   میلیون   نفر   رسیده  
 است   که   این   آمار   نشان  
 از   رشد   فرهنگي   مردم  
 و   آموزش   نیروهاي  
 متخصص   و   مورد   نیاز  
 کشور   در   بخش هاي  
 مختلف   دارد  .  در  
 راستاي   همین  
 رشد   فرهنگي،  
 قدرت   ابتکار   و  

 خالقیت   اقشار   ملت   به   ثمر   نشسته   است؛   به   طوري   که   جهان  
 هر   ساله   شاهد   پیروزي هاي   نخبگان   ایراني   در   رشته هاي   مختلف  
 در   سطوح   جهاني   و   اختصاص   رتبه   در   بین   ده   کشور   اول   دنیا  

 به   خود   است .  
ـ   سرعت   پیشرفت هاي   علمي  : سرعت   علمي   امروز   ۳
 جمهوري   اسالمي   نسبت   به   ایام   قبل   از   انقالب   به    قدري   سریع  
 و   خیره کننده   است   که   علي رغم   سانسور   دشمنان   کشور،   هر   از  
 گاهي   در   صدر   اخبار   سایت هاي   علمي   و   رسانه هاي   خبري   دنیا  
 قرار   مي گیرد  . مثالً   نشریه  »    نیو   ساینتیست    « به   نقل   از   گزارش  
 مؤسسه    کانادایي »    ساینس   متریکس « ،   سرعت   رشد   علمي   ایران  
 در   سال   ۲0۱0   را   بیش   از   ۱۱   برابر   سرعت   تولید   علم   جهاني  
 اعالم   کرده   که   بنا   بر   گزارش   هاي   جدید   هنوز   این   رتبه   حفظ  
 شده   است  . همچنین   بر   اساس   گزارش   مؤسسه    بین  المللي »    نیچر  
 ایندکس « ،   ایران   در   سال   ۲0۱7   مفتخر   به   کسب   مقام   نخست   در  
 حوزه هاي   علوم   فني   و   مهندسي   در   جهان   از   نظر   رشد   علمي،   رتبه   
 اول   در   حوزه    هوافضا   در   منطقه،   رتبه    دوم   در   حوزه    فناوري هاي  
 پرتاب   و   زیرساخت هاي   فضایي   در   منطقه،   رتبه    چهارم   در   حوزه   
 فناوري   نانو   در   جهان،   رتبه    دوم   در   حوزه    سلول هاي   بنیادي   در  
 منطقه،   رتبه    اول   در   بیوتکنولوژي   در   میان   کشورهاي   اسالمي   و  
 بیست و سوم   در   دنیا   شده   است    . این   موارد   تنها   نمونه هایي   از   رشد  
 خیره کننده    علمي   ایرانیان   در   حوزه هاي   مختلف   است   که   بارها  
 حتي   دشمنان   هم   به   آن   اقرار   کرده اند  . عالقمندان   با   مراجعه   به  
 نمودار   علمي   دو   پایگاه   استنادي )  آي .  اس .  آي  (  و  )  اسکوپوس( 
 به    عنوان   دو   استاندارد   علمي   بین المللي   مي توانند   سهم   ایرانیان  
 در   تولید   علم   دنیا   در   سال هاي   پس   از   انقالب   اسالمي   را   به   نظاره  
 بنشینند  . همچنین   براي   فهمیدن   میزان   رشد   علمي   یک   کشور،  
 شاخص هاي   متعددي   وجود   دارد   از   جمله  : تعداد   مدارك   علمي،  
 نرخ   رشد   علمي،   نسبت   نفرات   داراي   تحصیالت   عالیه   به  
 جمعیت،   رتبه ي   تولید   علم،   تعداد   دانشجو،   تعداد   اعضاي  
 هیئت   علمي   و   غیره،   که   در   تمامي   اینها   نیز   ارتقاي  
 جایگاه   ایران   خیره کننده   است  . به   عنوان   مثال   در   رتبه  
 تولید   علم،   رتبه    کشور   از   53   در   سال   ۱357   به   ۱۶   در  
 سال   ۱3۹7   رسیده   است   که   نشان   از   افزایش   تولید   علم   در  

 کشور   دارد  . 
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۸فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



و  »زنان  موضوع  با  انقالب  شنبه های  نشست های  از  یکی 
خانواده« به همت جنبش مردمی به منظور پاسداشت »چهل 
سال انقالب اسالمی« در منزل »خانم رقیه حداد« از رزمندگان 
کبری  دکتر  نشست  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  مقدس  دفاع 
خزعلی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اقدامات 
تصریح  خانواده،  و  زن  حوزه  در  اسالمی  انقالب  توجه  قابل 
کرد: »اگر بخواهیم دستاوردهای انقالب اسالمی در این حوزه 
 ۲50 کتاب  یک  حداقل  بنویسیم،  تیتروار  صورت  به  فقط  را 

صفحه ای خواهیم داشت.«
حکومت  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  »پیش  گفت:  خزعلی 
و گسستن  جامعه  در  زن  کشاندن  ابتذال  به  درصدد  طاغوت 
جامعه  در  کاال  یک  مانند  را  زن  بتواند  تا  بود  خانواده  بنیان 

رواج دهد.«
پهلوی  نگاه  نوع  به  اشاره  با  خانواده  و  زنان  حوزه  فعال  این 
به جایگاه زن، خاطرنشان کرد: »جایگاه زن در دوران پهلوی 

بسیار نامناسب و دون شأن یک زن ایرانی و مسلمان بود.«
وی ادامه داد: »این سیاست غلط در دوران پهلوی با موضوع 
برابری جنسیتی زن و مرد مطرح و سبب شد زنان در معرض 

آسیب های اجتماعی قرار گیرند.«
سیاست های  به  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
کرد:  بیان  و  اشاره  زنان  جایگاه  حفظ  برای  اسالمی  انقالب 
ایجاد  زن  جایگاه  ارتقای  برای  تشکیالتی  اسالمی  »انقالب 
در  بتواند  زن  تا  داده  قرار  جایگاه  باالترین  در  را  او  که  کرد 

سیاست های کالن کشور صاحب نظر باشد.«
وی با انتقاد از برخی سیاست های غلط در حوزه زنان، خاطرنشان 
کرد: »طی سالیان گذشته سیاست های غلط فمینیستی درباره 
خانواده در کشور در حال شکل گیری بود که با تشکیل شورای 
خانواده تا حدودی توانستیم این سیاست غلط را خنثی کنیم.«
خزعلی با بیان اینکه پس از انقالب اسالمی ثابت شد که زن 
در جایگاه واالیی قرار دارد، تصریح کرد: »کشور احتیاج به یک 
وزارتخانه مخصوص زنان و خانواده دارد که بتواند منویات رهبر 
معظم انقالب و نظام اسالمی را در این حوزه به اجرا درآورد.«

اسالم جایگاه شخصیتی و لیاقتی به زنان داد
متابولیسم  و  غدد  تخصص  فوق  رزاقی آذر،  مریم  پروفسور 
کودکان نیز در این نشست گفت: »یکی از اهداف اصلی انقالب 
آنچه  هر  انقالب  از  پیش  که  حالی  در  بود،  استقالل  اسالمی 

آمریکا می گفت، باید بی چون و چرا انجام می شد.«
وی ادامه داد: »غربی ها قصد داشتند فساد را وارد کشور کنند 

و تا حدودی توانستند آن را با موضوع آزادی زن رقم بزنند.«
رزاقی با اشاره به استفاده ابزاری از زن پیش از انقالب، گفت: 
»در رژیم منحوس پهلوی از زیبایی زن استفاده می شد نه از 
علم آن؛ اما در حال حاضر آیا حقوق زن در ایران بیشتر حفظ 
و  می گذارند  ویترین  در  را  زنان  که  آمستردام  در  یا  می شود 

می فروشند.«
این پزشک متخصص تصریح کرد: »اسالم و فرامین آن برای 
از  را  اسالم  این موضوعی است که  و  زنان است  حفظ حقوق 

دیگر ادیان متمایز می کند.«
رزاقی با اشاره به سوءاستفاده از جایگاه زن در دیگر کشورها، 
تشریح کرد: »با وجود اینکه زن در کشورهای غربی ظاهراً به 
سوء استفاده  آنها  از  زیادی  موارد  در  اما  می رسد،  باال  درجات 

جنسی شده و در حقیقت از جسم زن استفاده تجاری می شود.«
وی به جایگاه علمی زنان پیش از انقالب اسالمی اشاره کرد و 
گفت: »تعداد استادان زن در زمان پهلوی بسیار کم بود و آن 
تعدادی هم که وجود داشت، مورد تمسخر قرار می گرفتند و 
در کنگره های مختلف نیز از زنان استفاده نمی شد. اما اکنون 
تعداد استادان خانم بسیار زیاد است و زنان در همه عرصه های 
علم وارد شده اند؛ به گونه ای که کشورهای منطقه از ایران الگو 

گرفته و در کنگره ها حاضر می شوند.«
در  زنان  اسالم  اظهار داشت: »در صدر  پزشک متخصص  این 
جایگاه  اسالم  و  داشتند  حضور  اجتماع  مختلف  عرصه های 
شخصیتی و لیاقتی به آنها داده بود و در این بین هیچ تبعیضی 
اقشار  بین  در  فاطمه)س(  حضرت  حضور  نداشت.  وجود 
کاخ  در  زینب)س(  نطق حضرت  و همچنین  گوناگون جامعه 

یزید نمونه ای از حضور زنان در عرصه اجتماعی است.«
رشد نجومی مربیان و داوران زن در رشته های ورزشی

در ادامه این نشست، مریم هاشمی، ملی پوش ووشو و مدال آور 
جهانی در این رشته ورزشی گفت: »رهبر معظم انقالب جوانان 
را به سه امر تحصیل، تهذیب و ورزش تشویق کردند؛ از این 
رو زنان توانستند در زمینه ورزشی، شادی و نشاط را به جامعه 

تزریق کنند.«
وی با اشاره به دستاوردهای حوزه زنان در عرصه ورزش، گفت: 
 ۱357 سال  در  رشته  هفت  از  بانوان  ورزشی  رشته  »تعداد 
تعداد مربیان ورزشی رشد  و  یافته است  توسعه  به 38 رشته 
نجومی داشته و از ۹ نفر به 35 هزار مربی زن افزایش داشته 
است؛ تعداد داور زن نیز از 7 نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده که 

نشان از افزایش ۲ هزار برابری داور زن است.«
از  بانوان پس  ادامه گفت: »تعداد ورزشگاه های اختصاصی  در 
انقالب 30 برابر شده است. همچنین حضور زنان در مسابقات 
خارجی پیش از انقالب تنها شش مورد بوده که پس از انقالب 

به ۱۲ هزار مورد افزایش یافته است.«
مسابقات  در  ایرانی  زنان  حضور  به  اشاره  با  ووشو  ملی پوش 
اشک  و  خون  عرق،  از  نشان  زن  یک  »مدال  گفت:  جهانی، 
اوست و زمانی که آن را به شهدای مدافع حرم تقدیم می کند، 
اسالم است. حضور  و مدافعان  اسالم  به  او  نشان دهنده عالقه 
بانوان ورزشکار بر سر قبور شهدا پیش از مسابقه و استفاده از 

نام ائمه معصوم)ع( نشان از روحیه اسالمی ورزشکاران دارد.«
با حجاب  اشاره به حضور ورزشکاران  با  این ورزشکار قهرمان 
ایرانی در مسابقات جهانی گفت: »در سال ۲00۹ تنها کشور 
در سال  داشت.  در مسابقات حضور  اسالمی  پوشش  با  ایران، 
۲0۱۱ ترکیه و پس از آن در سال ۲0۱7 سوریه، عراق، ترکیه، 
اندونزی و دیگر کشورها با پوشش اسالمی در مسابقات حضور 

پیدا کردند.«
این مدال آور جهانی به خاطره جالب توجهی هم اشاره کرد و 
گفت: »در یکی از مسابقات که میز شامی با مشروبات الکلی 
این جمع حاضر  در  ایرانی  ورزشکار  دختران  بود،  آماده شده 
نشدند؛ در حالی که هدیه این میز به پول ایران در آن زمان 

حدود ۱00 میلیون تومان بود.«
هاشمی در پایان گفت: »به نمایندگی از جامعه ورزشی ایران 
شهدا  خون  و  اسالمی  انقالب  پاسدار  ما  همه  می کنم  اعالم 

هستیم.«

نگاه امام راحل هویت بخشی به زن ایرانی بود
مینو اصالنی، رئیس بسیج جامعه زنان کشور نیز در این نشست 
زن  به  هویت بخشی  را  اسالمی  انقالب  آغازین  نقطه  مهم ترین 
این  به  امام)ره(  ابتدا حضرت  ایرانی دانست و گفت: »از همان 

هویت احترام واالیی گذاشتند که سبب رشد این جایگاه شد.«
رئیس بسیج جامعه زنان کشور بیان داشت: »بیش از 7000 زن 
در دوران دفاع مقدس جان خود را از دست داده اند که به گفته 
اهدا کردن جوانان  به جز  این شهدای زن  انقالب  رهبر معظم 

خود از جان با ارزش خود نیز گذشته اند.«
اصالنی با اشاره به الگوی »نه شرقی و نه غربی« انقالب اسالمی 
چون  شخصیت هایی  از  تأثیر  به  که  »الگویی  کرد:  خاطرنشان 
زینب)س(  حضرت  و  خدیجه)س(  حضرت  زهرا)س(،  حضرت 
باشد، برخالف الگوهای غربی و شرقی است؛ این الگو دربرگیرنده 
عفاف و پاکدامنی است که با همین عفاف، زن ایرانی توانسته 

است در جهان به جایگاه باالیی دست پیدا کند.«
رئیس بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه در کشور زنان با 
صالبت و قدرتمندی هستند، بیان داشت: »در این زمینه می توان 
به مادران شهدا اشاره کرد؛ مانند مادر شهید حدادی از شهدای 
امنیت که پس از شهادت فرزندش با یک روحیه مستحکم و با 
صالبت ایستادگی کرد؛ این نمود بیرونی همان الگوی نه شرقی 
و نه غربی است.« اصالنی در پایان با اشاره به فعالیت های بسیج 
زنان، گفت: »بیش از ۹ میلیون نفر زن در بسیج فعالیت می کنند 
و در همه عرصه ها فعالیت گسترده ای دارند و در حقیقت بسیج 

زنان بزرگ ترین تشکل زنان در جهان است.«
انقالب اسالمی، زنان را از کنج عزلت به عرصه جامعه آورد

حضرت  دانشکده  سابق  رئیس  حاج حسینی،  معصومه  خانم 
اظهار داشت: »انقالب اسالمی یک  نیز در سخنانی  زینب)س( 
تفاوت ماورایی در بین افراد ایجاد کرد، به گونه ای که فرد انقالبی 
و  تعقیب می کند  را  افراد متفاوت است و یک موضوع  با دیگر 
به جلو حرکت می کند.« وی گفت: »آزادی که در  همیشه رو 
غرب برای زنان می گویند، به معنای ولنگاری است و طبق بیانات 
رهبر معظم انقالب، آزادی باید یک تفکر باشد و آزادی واقعی 

زنان آزادی  ای است که زن را به جایگاه واقعی خود برساند.«
از  »پیش  داد:  ادامه  زینب)س(  دانشکده حضرت  سابق  رئیس 
انقالب زن محصور بود و نمی توانست عرض اندام کند؛ ولی پس 
از انقالب زن از قفس و عزلت نشینی رها شد و به سکوهای واالی 

خود در اجتماع رسید.«
بیان  جامعه  و  خانواده  در  زنان  اهمیت  درباره  حسینی  حاج 
است،  انقالب مشهود  امامین  بیانات  در  که  داشت: »همان طور 
سلول جامعه خانواده است و ستون خانواده زنان هستند و با این 

نگاه می توان به یک جامعه و خانواده ایرانی و اسالمی رسید.«
وی تأکید کرد: »باید برای جوانان خود اسطوره سازی کنیم تا 
اگر  امروز  شوند.  آماده  جهانی  استکبار  با  مبارزه  برای  بتوانند 
انحرافی در بعضی از جوانان و نسل چهارم انقالب به وجود آمده 
است و از آرمان های انقالب دور شده اند، می توان آنها را با همین 

اسطوره ها به راه انقالب بیاوریم.«
گفت:  پایان  در  زینب)س(  حضرت  دانشکده  سابق  رئیس 
»ان شاءالل در سایه رهنمودها و هدایت های رهبر معظم انقالب 
انقالب  نهایی  هدف  سمت  به  و  شویم  خارج  مشکالت  این  از 

اسالمی که ظهور منجی عالم است، برسیم.«

گزارشی از نشست دستاوردهای انقالب
 در حوزه زنان و خانواده

انقالب اسالمی
 زنان را به
 اجتماع آورد
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* سردار در آستانه چهل سالگی انقالب دستاوردهای 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
دارند  قصد  و  متمرکز شده اند  انقالب  که دشمنان  است  مدتی 
جشن چهل سالگی انقالب را به کام ملت تلخ کنند. حاال یک 
که  می کنند  عنوان  عریان  خیلی  و  تمام  شفافیت  با  جاهایی 
آخرین سال حکومت جمهوری اسالمی خواهد بود، جایی دیگر 

به صورتی دیگر در ظاهر و باطن این موضوع درك می شود. 
در یک مقایسه اجمالی می گویم، از روزی که انقالب پیروز شد تا 
االن اساسی ترین هدفی که دشمن هیچ وقت از آن غافل نشده، 
سلطه  نظام  مجموعه  از دشمن  ما  منظور  است.  بوده  براندازی 
تعبیر  به  و  اعظم  مستکبر  و  جنایتکار  آمریکای  آن  رأس  در  و 
تحریم، جنگ سخت،  از  است.  بزرگ  امام)ره( شیطان  حضرت 
این هدف  به  رسیدن  برای  فرصتی  و  امکان  هر  و...  نرم  جنگ 
سال  هر  بحمدالل  اما  است.  برده  بهره  بوده  نظام  براندازی  که 
که از عمر با برکت نظام جمهوری اسالمی گذشته به استحکام 
انقالب پیروز شد، بحث  اینکه  افزوده شده است. به محض  آن 
گروهک هایی که استعداد هجوم به جمهوری اسالمی را داشتند، 

مانند کومله و دموکرات و اشرار جنوب شرق و حوادث گنبد، 
فدائیان خلق، خلق عرب، منافقین و... همه با توطئه دشمن علیه 
محدودیت های  با  ما  نشود.  تثبیت  نظام  تا  شدند،  بسیج  نظام 
بسیاری روبه رو بودیم، اما به کوری چشم دشمنان امروز نظام به 
نهایت استحکام رسیده است. پس جنگ هشت ساله را رقم زدند 
که بیش از 30 کشور علیه ما با عراق همکاری مستقیم نظامی 

داشتند. عراق خط مقدم جبهه دشمن بود، نه جبهه اصلی. 
کشورهای  تجهیزات  از  کلکسیونی  با  سال  هشت  بعثی  ارتش 
رسانه های  حمایت های  تمام  و  جنگید  ما  با  جهان  ابرقدرت 
داشت.  را هم  و سیاسی  قطعنامه ای  پشتوانه های  نیز  و  جهانی 
به کوری چشم دشمن و نظام سلطه، جمهوری  این جنگ  در 
اسالمی ایران سرافراز و قدرتمند و برخالف تصور دشمن مجرب 
از جنگ فارغ شد. عالوه بر پیروزی، تجربه عظیمی را هم کسب 
کرد. امام)ره( فرمودند، ما انقالب مان را به جهان صادر خواهیم 
مرزهای  می خواهیم  ما  شاید  بود،  این  برداشت شان  آنها  کرد، 
تصرف  را  کشوری  و  بشکافیم  را  کشورها  از  برخی  جغرافیایی 
کنیم، اما وقتی یکدفعه از خواب غفلت بیدار شدند، دیدند که 
ملت های  خصوص  به  جهان  کشورهای  از  بسیاری  ملت های 
علیه  و  شده اند  اسالمی  انقالب  مدافع  مستضعف  و  محروم 
سیاست های استکباری و نظام سلطه در جهان موضع می گیرند.

و  لبنان  و  سوریه  متوجه  دیروز  تا  صهیونیستی  رژیم  تهدید 
به  اما  کوچک،  گروه  یک  مثاًل  امروز  اما  بود،  عربی  کشورهای 
لحاظ معنوی بزرگ مانند حماس این رژیم را شکست می دهد. 
حزب الل لبنان قدرتمندتر از همیشه منتظر سر زدن یک خطا 
و  مصر  به  اسالمی  انقالب  کند. صدای  نابودشان  تا  آنهاست  از 

کشورهای اروپایی و آفریقایی هم رسیده است.
شعار  اسالمی  جمهوری  نظام  دید  از  سالگرد  چهلمین  بحث 
صدهزارم  یک  بتوانیم  شاید  کنیم  همت  خیلی  ما  نیست. 
دستاوردهای مان را برای مردم تبیین کنیم، البته خیلی از آنها 
به تبیین نیاز ندارد، کاماًل پیداست، به ویژه در حوزه فناوری های 

دفاعی.
بعد از چهل سال در حالی که همه جهان بسیج شد ما موشک 
راهبردی نداشته باشیم، موشکی که صد درصد ساخت و تولید 
داخل است و هیچ وابستگی به هیچ جای دیگر جهان ندارد، با 
علمی که خودمان به دست آوردیم، تولید می کنیم و می توانیم 

آن را صادر کنیم. امروز از وابستگی صد درصدی طی چهل سال 
به خودکفایی صددرصدی رسیده ایم. ایران امروز در آب های آزاد 
جهان حضور دارد و نیرویی که روزگاری جزئی از نیروی دریایی 
نیروی  بود، یک  آمریکایی ها  نیاز  با  متناسب  امکانات  با  آمریکا 
توانایی  بومی  امکانات  با  خودش  که  است  راهبردی  و  مستقل 
حضور مداوم در آب های آزاد جهان و تأمین امنیت در آبراهه ها 

و مسیرهای تجارت دریایی خود را در زیر و روی سطح دارد. 
بالگرد،  هواپیما،  هوایی،  پدافند  سامانه های  پهپاد،  موشک،  در 
زیردریایی و پیچیده ترین نوع صنایع در اوج تحریم ها علیه نظام 
این تحریم ها  از  جمهوری اسالمی خودکفا شده ایم. یک بخش 
کافی است تا کشوری را به زانو درآورد و رژیم آن را ساقط کند، 
برکت  به  و  شهدا  خون  برکت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
رهبری های ولی فقیه توانسته تمام این تحریم ها را به یک فرصت 

تبدیل کند.
به فرصت تبدیل شد.  هر جا که دشمن تهدید کرد، آن نقطه 
هر جا فشار دشمن بیشتر شد، دامنه و دایره فرصت هم بیشتر 
شد. تحریم حربه خوبی نیست و بسیار ظالمانه است و از خوی 
تحریم ها  همین  دل  از  اما  می گیرد.  نشئت  دشمن  استکباری 
فرصت ساختیم. نقاط ضعف کشور در دوران طاغوت در همین 
عرصه  به  مربوط  فقط  این  شد.  داده  پوشش  تحریم ها  دوران 
در  امنیت،  دانش،  فرهنگ،  اقتصاد،  عرصه  در  نیست.  دفاعی 
برداشتیم.  کشور  در  را  خوبی  قدم های  تحریم  وضعیت  همین 
داشته  را  رشد  میزان  باالترین  جهان  کشورهای  همه  میان  ما 
و آن هم در زیر فشار تحریم ها رقم خورده است. چون انقالب 
اسالمی هدفش نه مادی، بلکه الهی است. هدفش پیاده سازی و 
تحقق فرموده ها و اوامر خداوند متعال است، این هدف قاطع و 
راهبردی انقالب اسالمی است؛ مقابله با ظلم و جور و ستم در 
هر نقطه ای از زمین و مقابله با دشمنان خدا. هدفش تجاوز و 
تصرف سرزمین نیست. راهبرد ما در همه عرصه ها دفاعی است.

این نکته کلی و به مثابه راهبرد کالن انقالب اسالمی است، اما 
این به آن معنا نیست که اگر دشمنی به آرمان های انقالب، به 
حریم انقالب و به دستاوردهای انقالب تجاوز کرد، ما بنشینیم 
هر  دشمن  هستیم،  دفاعی  که  حاال  بگوییم  و  نخوریم  تکان 
عملیات های  اوقات  بعضی  ما  بیاورد.  ما  سر  می خواهد  بالیی 
داریم؛  هم  شد  گفته  که  عرصه هایی  این  همه  در  پیش دستانه 

راهبرد انقالب اسالمی دفاع پیش دستانه در همه حوزه هاست
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی  ستاد کل نیروهای مسلح  در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

دفاع

انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  جشن  آستانه  در   
پاسدار  سرتیپ  سردار  میزبان  شد  توفیق  اسالمی 
ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی 
ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای 
باشیم.  صادق  صبح  هفته نامه  مجموعه  در  مسلح 
بخشی از این حضور صرف مصاحبه با این یادگار دفاع 
انقالب  از  پس  کشور  دفاعی  وضعیت  درباره  مقدس 
انقالب و صدور و پیروزی آن  الگوی دفاعی  اسالمی، 
در صحنه های گوناگون، نقش رسانه در تقویت حوزه 
دفاعی و لوازم عبور از پیچ مهم تاریخی انقالب انجام 
گفت وگو  این  متن  به  را  شما  توجه  ادامه  در  گرفت. 

جلب می کنیم.

علیرضا جاللیان

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
۱۰فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



یعنی دفاع پیش دستانه.
در همین راهبرد دفاعی در منطق عملیات پیش دستانه ممکن 
عملیات  خود  سرزمین های  از  خارج  منطقه ای  در  ما  که  است 
قصد  به  بلکه  نیست؛  تصرف  و  تجاوز  قصد  به  این  اما  کنیم، 
برخورد با منشأ تهدید است و راهبرد انقالب اسالمی که با تمام 
اسالمی  انقالب  نگاه  مانند  نگاهی  هیچ  است.  جهانی  نگاه های 
نیست. هر کشوری قدرت داشته باشد، به فکر تجاوز و تصرف 
جمهوری  نظام  اما  می افتد،  دیگران  منافع  گرفتن  و  سرزمین 
اسالمی ایران چنین نگاهی ندارد؛ بلکه از منافع و دستاوردهای 

انقالب در دورافتاده ترین نقاط عالم دفاع می کند.

* در صحبت های شما احساس می شود که از یک الگوی 
دفاعی مختص انقالب اسالمی سخن می گویید، اگر 

چنین الگویی وجود دارد، مظاهر بیرونی و ویژگی های 
آن چیست؟

الگویی که نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه داد، یک الگوی 
است.  اسالم  صدر  از  گرفته  نشئت  الگو  این  نیست.  جدید 
دفاع مردمی است. در هیچ کجای جهان هیچ رژیمی و هیچ 
برایش  حوزه ای  هر  در  اتفاقی  اگر  که  نمی بینید  را  کشوری 

قرار  در صحنه  بیایند  دولتش  از  تبعیت  به  آن  مردم  بیفتد، 
بگیرند و مقابله کنند؛ یعنی وجه دیگر راهبرد دفاعی ما دفاع 
تبعیت می کند که  الگو  این  از  لبنان  است. حزب الل  مردمی 
رژیم  مغرور  و  مسلح  دندان  بن  تا  ارتش  آن  می تواند جلوی 
صهیونیستی بایستد. این الگو متفاوت از همه الگوهایی است 
که امروز در جهان دارد به کار گیری می شود. همین را در غزه 
و در یمن که هر دو در محاصره هستند، می بینیم که نظام 

سلطه را به ستوه آورده اند.
هر کشوری که از این الگو بهره می گیرد، می تواند غالب و چیره 
اگر  امروز.  تا  اسالم  صدر  از  است  ما  تاریخی  تجربه  این  شود؛ 
شکست  نیابتی(  )جنگ  دشمن  دقیق  بسیار  ترفند  می بینیم 
سوریه  و  عراق  جنگ  صحنه  در  مردم  حضور  علت  می خورد، 
و  مردم  همت  و  اسالمی  انقالب  مستشاران  مدد  به  که  بود 
دولت های عراق و سوریه این امر تحقق یافت. این الگو، الگوی 
انقالب اسالمی است و اطمینان داریم که این الگو نظام سلطه 
را  صهیونیسم  جعلی  رژیم  حتماً  و  کشید  خواهد  سقوط  به  را 
ساقط خواهد کرد. محور این الگو والیت فقیه است. علمداری و 
پرچمداری والیت خیلی مهم است. امروز دشمن می خواهد این 
هوشیاری  که  امری  کند؛  اسالمی سلب  انقالب  از  را  علمداری 

مردم را می طلبد.

* جناب عالی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بوده و با 
رسانه ها مرتبط هستید،از آنجا که امروز رسانه ها نقش 
فراوانی در ابعاد زندگی انسان ها بازی می کنند که یک 

بخش آن هم حوزه دفاعی است، نقش رسانه ها را در 
تقویت بنیه دفاعی کشور چطور می بینید؟

امروز در دوره جنگ نرم هستیم. اولویت ما هم مقابله با جنگ 
نرم دشمن است و هم اینکه بعد از آسیب ناپذیر شدن، ما هم به 
دشمن هجمه های نرم وارد کنیم؛ یعنی هم به صورت پدافندی 
جنگ نرم دشمن را سرد کنیم و هم نقاط ضعفی که در دشمن 
باید  بگیریم؛  کار  به  علیه خودش  و  کنیم  احصا  را  دارد  وجود 
مؤلفه هایی  تمام  در  امروز  باشیم.  داشته  هم  هجومی  حالت 
که با جنگ نرم مرتبط است، دو مؤلفه بسیار مهم است؛ یکی 
پشتیبانی از جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن از سوی رسانه ها 
بنده  اعتقاد  به  اعتقادات مردم.  و  باورها  علیه  تهاجم  و دیگری 
آسیب  ما  به  می تواند  زمانی  دشمن  اقتصادی  جنگ  حوزه  در 
برساند که از حوزه رسانه پشتیبانی تمام عیار شود؛ چرا که در 
غیر این صورت کم می آورد. لذا هر دو برای ما مهم است؛ هم 
جنگ اقتصادی و هم جنگ رسانه ای. در حوزه جنگ رسانه ای 
و  ندارد  وجود  ناامنی  کوچک ترین  کشورمان  در  که  می بینیم 
ایران امن ترین کشور جهان است، اما در بحث جنگ رسانه ای 
دشمن خیلی راحت ناامنی را به مردم و افکار عمومی القا می کند 
از  یکی  این  می آورد.  وجود  به  مردم  در  را  ناامنی  احساس  و 
خود  از  خطرناك تر  ناامنی  احساس  است.  رسانه  کارکردهای 
است؛  مردم  شناخت  و  ادراکات  بحث  دیگر  نکته  است.  ناامنی 
یعنی باورهای مردم را تغییر می دهند. مؤلفه هایی که به عنوان 
ارزش برای مردم تبیین می شود و به آن اعتقاد دارند و پایبند 
هستند را در ذهن مردم وارونه می کنند. ارزش ها می شود ضد 

ارزش و ضد ارزش ها به ارزش تبدیل می شود. 
ما  ملت  و  علیه کشور  امروز  رسانه ای  تهدید  و  رسانه ای  جنگ 
رسانه ای  جنگ  با  مقابله  حوزه  در  هم  ما  طبیعتاً  است.  جدی 
امکانات،  حداقل  از  باید  بجنگیم.  رسانه  سالح  با  باید  حتماً 
رسانه ای که در اختیار داریم علیه دشمن حداکثر بهره را ببریم. 

گاهی باید یک به هزار بجنگیم. 
لحاظ  به  هوایی  نیروی  در  دشمن  سخت  جنگ  میدان  در 
استعداد هواپیما، خلبان و بمب برتری داشت، اما کیفیت الزم 
را نداشت. از این طرف ما آمده بودیم کیفیت خودمان را از نظر 
هوایی متراکم کردیم؛ لذا آن استعداد حجیم و فراوان دشمن در 
مقابل استعداد کم ما که کیفی بود، گاهی شکست می خورد. در 
حوزه رسانه هم این طور است، امروز فناوری و ابزار فراوانی در 
اختیار دشمن است که به طور حتم ما آن اندازه فناوری و ابزار 
را در اختیار نداریم، اما نقاط قوت اساسی که داریم دشمن از 
آن بی بهره است. یک، توکل بر مادیات نداریم و تنها توکل مان 
به خداست که حاصلش برکت کارمان است. نکته دوم، اعتقادات 
و باورهای مردم است؛ یعنی همان الگوی دفاعی مردمی. نکته 
امکانات  و  تجهیزات  از حداقل  بهره برداری حداکثری  سوم هم 
است. بله ما می دانیم که به شدت درگیر جنگ رسانه ای هستیم 
و کوچک ترین غفلت ما سبب آسیب جدی می شود؛ لذا باید در 
مقابله با جنگ رسانه ای دشمن تمرکز کنیم و از فرصت های رو 

در رویی با دشمن حداکثر بهره را ببریم.
تشخیص  را  اولویت ها  که  است  این  خودی  رسانه های  وظیفه 
در  نکنند.  فرعی  نقاط  صرف  را  امکانات شان  و  وقت  و  بدهند 
این نقاط اصلی هم باید بر اساس اولویت پیش رفت. امروز به 
ادراکات  و  شناخت  حوزه  دشمن  برای  راهبردی  هدف  عنوان 
مردم مورد هجوم است. ما برای صیانت از این هدف راهبردی 
باید رسانه های داخلی را بسیج کنیم تا بر دفاع از افکار عمومی 
و شناخت مردم و صیانت از این حوزه تمرکز پیدا کنند. نکته 
اساسی دیگر این است که از وضعیت انفعالی بیرون بیایند و به 
نقاط ضعف دشمن هجوم کنند. این کار رسانه های داخلی است.

* نیروهای مسلح چگونه می توانند در تهدیدات پیش 
روی کشور و انقالب اسالمی به خوبی ایستادگی کنند؟

دارد.  وجود  مسلح  نیروهای  در  عظیمی  بسیار  ظرفیت  امروز 
برخی  و  بهره برداری نشده  این ظرفیت عظیم حداکثر  از  هنوز 
جمهوری  مسلح  نیروهای  است.  خاموش  هنوز  ظرفیت ها  از 

اسالمی ایران ترکیب، سازمان، ساختار و مأموریت هایش با دیگر 
نیروهای مسلح جهان متفاوت است. نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران مردم پایه است و دولت پایه نیست. مرکز ثقل این 
انقالب اسالمی.  یعنی طول و عرض  نیروها بسیج است. بسیج 
بسیج امروز در تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و اصناف و در تمام 
تجربه عظیمی هم در  دارد و خوشبختانه  اقشار جامعه حضور 
این حوزه دارد. بسیج بزرگ ترین تشکیالت شبکه ای مردمی در 
فضای حقیقی در کل جهان است. اآلن جهت گیری و رویکردهای 
فرماندهان نیروهای مسلح چنین است. نیروهای مسلح به این 
نتیجه رسیده اند که در این دوره جنگ نرم که نافی بحث جنگ 
سخت نیست، حتماً باید به ظرفیت حداکثری مقابله برسیم، اما 
حتماً باید همیشه برای جنگ سخت آمادگی داشته باشیم. پس 
باید آمادگی در هر سه حوزه سخت، نیمه سخت و نرم حفظ و 

تقویت حداکثری شود. 
با نگاهی به وضع موجود و آینده و با بهره گیری از تجربه گذشته 
بر این تعبیر رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا تأکید می کنم 
عبور  آن  از  بخشی  از  تنها  و  هستیم  تاریخی  پیچ  در  ما  که 
کرده ایم و هرچه جلوتر می رویم، موانع و سختی های این پیچ 
بیشتر می شود. اگر مسئوالن در همین مسیری که رهبر معظم 

بیایند، حل کردن  کار  پای  را در آن هدایت کنند،  ما  انقالب 
مشکالت آسان تر می شود. به همین تدابیری که معظم له دارند 
باید توجه عمیق شود. ایشان ولی امر مسلمین است، وقتی یک 
را عملیاتی  این  و  بیایند  باید  کلمه می فرمایند همه مسئوالن 
با  اما  تاکتیکی و تکنیکی پیاده سازی کنند،  تا سطوح  کنند و 
کمال تأسف مسئول ما به جای عمل به این تدابیر، فقط آن را 
تحلیل می کند. در حالی که این عیناً باید پیاده سازی شود. امروز 
اگر بخواهیم از این پیچ تاریخی با تلفات کم عبور کنیم، شرط 
آن والیتمداری است. ما باید تمام تالش مان را به کار بگیریم 
تاریخی  پیچ  این  از  تلفات  بدون  بلکه  و  تلفات  حداقل  با  که 
از مسئوالن در  ناکارآمدی های برخی  به دلیل  اما  عبور کنیم، 
کشور که یا توجیه پذیر نیستند، یا روحیه و مدیریت جهادی و 
بسیجی ندارند، مشکالتی داریم. واقعیت این است که عبور از 
همه موانع که دشمن سر راه ما قرار داد، آسان است و شرط آن 
تبعیت پذیری بی قید و شرط از ولی فقیه است. بیاییم زیر این 
پرچم که به دست رهبر معظم انقالب است، صف بکشیم. امروز 
که نیروهای جان برکف انقالبی از توده های مردم آمادگی دارند 
در همه صحنه ها بیایند، حداقل توقع از مسئوالن این است که 
را  مسیر  این  محکم  گام های  با  بتوانیم  و  شوند  همپا  مردم  با 

طی کنیم. 

بعد از چهل سال در حالی که همه جهان 
نداشته  راهبردی  موشک  ما  شد  بسیج 
ساخت  درصد  صد  که  موشکی  باشیم، 
به  وابستگی  هیچ  و  است  داخل  تولید  و 
هیچ جای دیگر جهان ندارد، با علمی که 
خودمان به دست آوردیم، تولید می کنیم 
از  امروز  کنیم.  صادر  را  آن  می توانیم  و 
به  وابستگی صد درصدی طی چهل سال 
ایران  رسیده ایم.  صددرصدی  خودکفایی 
دارد  آزاد جهان حضور  آب های  در  امروز 
نیروی  از  جزئی  روزگاری  که  نیرویی  و 
با  متناسب  امکانات  با  آمریکا  دریایی 
نیروی مستقل  بود، یک  آمریکایی ها  نیاز 
امکانات  با  خودش  که  است  راهبردی  و 
آب های  در  مداوم  حضور  توانایی  بومی 
آبراهه ها و  امنیت در  تأمین  آزاد جهان و 
مسیرهای تجارت دریایی خود را در زیر و 

روی سطح دریا دارد

به  نقطه  آن  کرد،  تهدید  دشمن  که  جا  هر 
فرصت تبدیل شد. هر جا فشار دشمن بیشتر 
شد.  بیشتر  هم  فرصت  دایره  و  دامنه  شد، 
ظالمانه  بسیار  و  نیست  خوبی  حربه  تحریم 
نشئت  دشمن  استکباری  خوی  از  و  است 
فرصت  تحریم ها  همین  دل  از  اما  می گیرد. 
ساختیم. نقاط ضعف کشور در دوران طاغوت 
شد.  داده  پوشش  تحریم ها  دوران  همین  در 
در  نیست.  دفاعی  به عرصه  مربوط  فقط  این 
در  امنیت،  دانش،  فرهنگ،  اقتصاد،  عرصه 
در  را  خوبی  قدم های  تحریم  وضعیت  همین 
کشورهای  همه  میان  ما  برداشتیم.  کشور 
که   ایم  را داشته  میزان رشد  باالترین  جهان 
خورده  رقم  تحریم ها  فشار  زیر  در  هم  آن 
است. چون انقالب اسالمی هدفش نه مادی، 
بلکه الهی است. هدفش پیاده سازی و تحقق 
اوامر خداوند متعال است، این هدف قاطع و 

راهبردی انقالب اسالمی است
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* انقالب اسالمی چه دستاوردهای ریشه ای و راهبردی 
دارد؟

پیش نیاز  یک  اسالمی  انقالب  بنیادی  دستاوردهای  فهم  برای   
وجود دارد و آن، فهم هدف گذاری انقالب اسالمی است. انقالب 
اسالمی ایران چه از نظر ترکیب حضور مردم در عرصه انتخابات و 

چه از نظر شعار از پیش از پیروزی، مطالبات فرهنگی و اعتقادی 
داشت. با اینکه مطالبات مردم شکل اقتصادی هم داشتند؛ اما در 
انقالب اسالمی در خیابان  های ایران شعار اقتصادی وجود ندارد و 
این مهم ترین تمایز انقالب اسالمی با همه انقالب ها است. انقالب 
اسالمی انقالب آزادیخواهان بود و این آزادی خواهی در سه شعار 
اصلی انقالب یعنی »استقالل«، »آزادی« و »جمهوری اسالمی«، 
متبلور شده است. ممکن است بر سر مفهوم و حتی چیستی و 
چگونگی آزادی، بین نخبگان اختالف باشد؛  اما بنیادی ترین آورده 
را  آن  و عظمت  استقالل  مفهوم  است.  استقالل  اسالمی  انقالب 
باید با بررسی ۲00 ساله تاریخ معاصر بفهمیم. از ارتباط کشور با 
غرب و جنگ های جهانی تا دوران پهلوی دوم و... و وضعیتی که 
اآلن بسیاری از کشورهای کوچک و به ظاهر ثروتمند عربی دارند. 
یک زمان باید به داعش کمک کنند، یک زمان باید با عربستان 
در جنگ یمن همراه شوند و...؛ ما در همین چهل سال، هشت 
سال جنگ تحمیلی داشتیم که ارتش بعث عراق از هشتاد کشور 
جهان تجهیزات می خرید و در دوران جنگ سرد تنها نقطه تعامل 
بود. هم  عراق  از  و غرب همین حمایت  بلوك شرق  و همکاری 
بلوك غرب و هم بلوك شرق صدام را تا بن دندان مسلح کردند. 
حدود ۱۴ سال درگیر مذاکرات بر سر احقاق حقوق هسته ای با 
شش قدرت جهان بودیم. طی چند سال اخیر، خودمان تصمیم 
گرفتیم که آمریکا را از یک بازیگر فعال در منطقه به یک نیروی 
بیرونی بی تأثیر تبدیل کنیم و... ، یک زمانی اعراب در منطقه از 

هالل شیعی صحبت می کردند؛ اما در اثر همین استقالل و قدرتی 
که از آن ناشی شده، یکی یکی با اراده ایران کنار آمده و دوباره 
دارند به سمت بشار اسد می روند. پس از دوره هخامنشیان ایران 
به سواحل مدیترانه رسیده و گستره نفوذ آن در حال جهانی شدن 
سیاسی،  حوزه های  در  گوناگون  جهات  در  استقالل  این  است. 

فرهنگی، دفاعی، امنیتی و... محقق شده است.
 ما در این چهل سال وحدت ملی و قدرت ملت سازی داشتیم. در 
دفاع مقدس نه فقط مردم استان های غرب کشور، بلکه همه ایران 

برای دفاع از کشور بسیج شدند. 
ارتش  کند.  ملت سازی  می خواست  نیزه  سر  زور  با  اول  پهلوی 
و  قومیت ها  سرکوب  و  ایران  مردم  برای  تنها  پهلوی  قدرتمند 
عشایر قدرت داشت و نباید در مقابل اربابان جهانی دفاع می کرد. 
همه اینها را ببینید، حاال خیلی ها می خواهند این نیمه پر لیوان 

دیده نشود. 

* وقتی از دستاوردهای انقالب اسالمی صحبت می کنیم، 
نگاه بعضی ها این است که اگر رژیم پهلوی هم بود، 

وضعیت همین بود. بر اساس این، ما چه دستاوردی داریم 
که می توان گفت اگر رژیم پهلوی بود، نمی توانست به این 

دستاوردها دست پیدا کند؟ 
رژیم پهلوی در ایران 57 سال حکومت کرد. به تعبیر دقیق تر، 
داشتیم.  نفت  ایران  در  پهلوی ها  ظهور  از  پیش  سال   5۴ ما 

هرجا پیشرفت کردیم 
 یک مدیر انقالبی حضور داشته است

تبیین استقالل سیاسی به منزله مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی در گفت وگو با دکتر عبداهلل گنجی 

سیاست

سعید قاسمی

و  تحلیلگر  دانشگاه،  استاد  گنجی،  عبداهلل  دکتر 
در  اکنون  هم  که  است  سیاسی  مسائل  کارشناس 
جایگاه مدیر مسئول روزنامه جوان در عرصه سیاست 
صمیمی  گفت وگویی  دارد.  فعاالنه ای  حضور  رسانه  و 
با  اسالمی«  انقالب  بنیادین  با موضوع »دستاوردهای 
وی  می خوانید.  را  آن  ماحصل  که  داده ایم  انجام  وی 
معتقد است، در مقایسه دستاوردهای انقالب اسالمی 
با وضعیت دیگر نقاط جهان، نکته اساسی تطبیق این 
دستاوردها با وضعیت داخلی کشور و در نظر گرفتن 
وضعیت کشورهای هم سطح ایران در این چهل سال 

است.
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برای گفتن  توسعه حرفی  اصلی  در شاخصه های  پهلوی ها  چرا 
ندارند؟! ما پیش از انقالب دانشگاه داشتیم، به تعبیر رهبر معظم 
انقالب استادان خوبی هم داشتیم. کسی بگوید پیش از انقالب 
یا یک خالقیت داشتیم؟ یک  ابتکار  اختراع داشتیم؟ یک  یک 
شهریاری یا کاظمی آشتیانی و طهرانی مقدم داشتیم؟ چرا پیش 
نسبی  ادعای  یک  واقع  در  نمی کنید؟  پیدا  را  اینها  انقالب  از 
است، من خودم زاده روستایی هستم که پیش از انقالب هیچ 
چیزی نداشت، نه جاده ای، نه آب، نه برق، نه تلفن، نه آسفالت، 
نه گاز، همه اینها پس از انقالب آمده است. پیش از انقالب فقر 
مطلق در ایران ۴۶ درصد و بی سوادی ۴0 درصد بوده است. در 
این 57 سال ما مدرسه داشتیم و وقتی انقالب شد، حدود ۴0 
سال بود که دانشگاه داشتیم با حداکثر ۱50 هزار دانشجو. اآلن 
بیش از ۱500 واحد دانشگاه و بیش از چهار میلیون و پانصد 
هزار دانشجو داریم. چرا در 57 سال نمی توانستیم پزشک تربیت 
از  اآلن  پزشک می آوردیم؟ چرا  پاکستان  و  هند  از  کنیم؟ چرا 
حال  در  می آیند؟  ایران  به  درمان  برای  خیلی ها  عرب  دنیای 
حاضر، ما در این حوزه سرآمدیم، چرا ما اآلن در حوزه مسائل 
این چهل  نانو سرآمدیم؟ به فرض هم در  هسته ای، موشکی و 
می گویم  من  بدهند،  انجام  می خواستند  بوده  انقالب  که  سال 
این  که می شود  داشت  وجود  تصور  این  مخیله کسی  در  اصاًل 
کارها را کرد. ما در این چهل سال به غرب وابسته نبودیم. در 
همه این افتخارات خودمان بودیم؛ اما ایران پیش از انقالب سر 

تا پا به غرب وابسته بود. 
عالی  مقامات  بین  محرمانه  تلفن های  خط  که  داریم  سند  ما 
مسئوالن  به  سیاست ها  همه  و  داشت  وجود  آمریکا  و  کشور 
انقالب  از  نمونه پس  برای  اما  دوران شاهنشاهی دیکته می شد؛ 
امام خمینی)ره( قطعنامه 5۹8 را که پذیرفت، اولین چیزی که 
اتکا و  گفتند، این بود که مسئوالن جمهوری اسالمی این را به 
نظر خودشان پذیرفتند و تحت فشار و مشورت هیچ کسی قرار 

نگرفتند. 
بندکن  و سرهم  کار  مونتاژ  ما  در حوزه صنعت  انقالب  از  پیش 
آنها  از  چون  می داشتند؛  عقب  نگه  را  ایالت  و  عشایر  بودیم. 
می ترسیدند. اآلن وضعیت چگونه است؟ فساد دربار و حکام بیداد 
می کرد. فقط یک مورد پسر برادر شاه که قرار بود به دنیا بیاید، 
چه خرج هایی از بیت المال برای کاخ او کردند. حاال این را بگذارید 
امام خمینی)ره( و حسینیه جماران و مجموعه  در مقابل منزل 
دفتر رهبری و حسینیه امام خمینی)ره( که همه آن چیزی است 

که از بیت المال در اختیار رهبران انقالب بوده و هست.  

* در مقایسه با کشورهای عربی و غربی، انقالب ما چه 
دستاوردی داشت؟

معظم  رهبر  تعبیر  به  هستیم.  عقب  غرب  از  علمی  نظر  از  ما   
زود  آنها  هستیم،  عقب  غرب  از  علمی  نظر  از  سال   50 انقالب، 
شروع کردند و در این ۲00 سال ما را با قراردادهای استعماری، 
توانستیم  ما  داشتند.  نگه  عقب  دست نشانده  و  وابسته  حاکمان 
را  غرب  منهای  توسعه  مسیر  که  کنیم  ثابت  سال   ۴0 این  در 
پیدا کرده ایم؛ اما در حوزه علمی هیچ اشکالی ندارد که شاگردی 
غرب را هم بکنیم و از آورده های علمی آنها استفاده کنیم، نه از 
آورده های فرهنگی. ما از غرب چیزی نمی خواهیم. ما می گوییم 
غرب باید هویت و استقالل ما را به رسمیت بشناسد و هر آنچه 
و  می دهیم  عادالنه  فضای  یک  در  می کنیم.  مبادله  خواستیم 

می گیریم. ما نمی گوییم که دروازه های کشور باید بسته شود. 
نظام  تنها  ما،  منطقه  در  ویژه  به  عرب  جهان  حوزه  در  اما 
هم  آن  که  ترکیه  همراه  به  یعنی  هستیم؛  منطقه  مردم ساالر 
از  یک  کدام  است.  افتاده  اتفاق  برای شان  سلسله وار  کودتاهای 
کشورهای عربی در مردم ساالری از ما جلوتر هستند؟ کدام یک 
مردم  وسیله  به  که  دارند  را  قدرت  در  نخبگان   چرخش  آنها  از 
دارد  وجود  بحثی  می شوند.  اداره  قبیله ای  هنوز  شوند؟  انتخاب 
که  کشوری  یعنی  دارند؛  معکوس  رابطه  دموکراسی  و  نفت  که 
نفت دارد، چون مالیات از مردم نمی گیرد به مردم نیاز ندارد و 
حکومت کار خود را می کند؛ اما ما با وجود اینکه نفت و گاز داریم، 
ساختارمان مردم ساالر است و نخبگان ما در قدرت می چرخند. ما 
رئیس جمهور عوض می کنیم، خبرگان می  آیند و مرتب رهبری و 

صفاتش را بررسی می کنند.

و  ندارد  وجود  ملتی  اصاًل  سعودی  عربستان  مانند  کشوری  در 
ملت شکل نگرفته، یک سری مردم در این سرزمین بودند و در 
قبایلی زندگی می کردند و خانواده ای حاکم شدند و این قبایل 

ممکن است زندگی شان از جهت نوسازی بهتر شده باشد.
اما ملت ایران در راه پیمایی ها، در جنگ و در کمک به هموطنان 
در بالیای طبیعی تمرین ملت بودن را بارها کرده اند. بنابراین، 
استقالل مان  اوالً  کشورها  این  به  نسبت  ما  شاخصه  مهم ترین 
با  مقایسه  در  را  ما  ویژگی  دو  این  مردم ساالری.  دوم  و  است 
کشورهای عرب منطقه برتر می کند. ما توانسته ایم از اسالم مدل  
بومی حکومت در بیاوریم؛ اما آنها هیچ مدلی ندارند و یک فضای 

قبیله ای دارند که از بدو پیدایش انسان وجود داشته است.

* ما چهل سال با آمریکا درگیر بودیم که به گفته 
بعضی ها اگر این درگیری نبود، ممکن بود در تعامل با 
آمریکا بتوانیم در بسیاری از بخش ها پیشرفت داشته 

باشیم! پاسخ شما به این پرسش که خیلی ها آن را مطرح 
می کنند، چیست؟ 

ما برای این موضوع یک قرینه، قیاس و حجت نیاز داریم و آن، 
این است که کشورهایی که از جنبه های گوناگون مانند جمعیت، 
موقعیت جغرافیایی و حتی دین ویژگی های شبیه ما دارند، در 
بالعوض  کمک  حتی  و  داشته اند  تعامل  غرب  با  سال   ۴0 این 
امروز  آیا  پاکستان،  و  مصر  مانند  گرفته اند،  آمریکایی ها  از  هم 
وضعیت شان با ما قابل قیاس است. آنها در حوزه پیشرفت های 
فناوری و در حوزه اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. آمریکا ایران 
نمونه،  برای  که  ایران مطیع می خواهد  نمی خواهد  را  قدرتمند 
همانند رژیم سعودی برود در عربستان و بگوید سعودی ها گاو 
شیرده هستند و هرچقدر که می شود، باید پول بپردازند که هم 
این  با  ما  مقایسه  البته،  غذا.  و  کاال  و هم  باشند  داشته  امنیت 
کشورها در شرایطی که آنها به همه بازارها و کاالها دسترسی 
داشتند و سرمایه گذاران خارجی را هم می توانستند جذب کنند، 

درست نیست. یکی دست هایش باز بوده؛ ولی قدرتمند نشده؛ اما 
ما دست های مان در اثر تحریم و ناامنی و تجاوز بسته بوده و از 
خیلی از این کشورها بیش از اینکه تصور می شود، جلو هستیم. 

* آیا می توان دستاوردهای انقالب را موفق و بلندمدت 
دانست؟

را  آنها  و  کنیم  وارد  این دستاوردها خدشه  به  بخواهیم  اگر  ما 
نتایج  باید مالحظاتی را در نظر بگیریم و سپس  ندانیم،  موفق 
درگیر  سال  دو  انقالب  پیروزی  محض  به  ما  کنیم.  ارزیابی  را 
تجزیه طلبی بودیم و این موضوع مانع توسعه و پیشرفت ما شد. 
پس از آن هشت سال درگیر جنگ بودیم، از فروردین 5۹ که 
حساب کنیم، 3۹ سال است که تحریم هستیم. اگر اینها را کسی 
لحاظ کند، معادله عوض می شود. به هر جهت خألهایی وجود 
با کشورهایی،   این چهل سال  را در  نمی توان کشور  دارد، ولی 
همچون سوئد و سوئیس مقایسه کرد. مالحظات مقتضیات هم 
نقد  از  و  شده  شناخته  رسمیت  به  نقدها  این  ولی  است؛  الزم 
و  کم کاری ها  منکر  کسی  و  است  شده  استقبال  کشور  در  هم 

سهل انگاری های عمدی و غیر عمدی نیست.

* با توجه به اوضاع پیچیده و تحوالت کنونی، چگونه 
می توانیم دستاوردهای انقالب اسالمی را تقویت کنیم؟

وحدت  و  استقالل  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهم ترین 
همان  اسالمی،  انقالب  استمرار  می گویند  امام)ره(  است.  ملی 
باید وحدت کلمه را حول خدامحوری و  رمز پیروزی است. ما 
دین و استقالل طلبی حفظ کنیم. این خودباوری که دین به ما 
می دهد، می تواند ما را به سوی تمدن بزرگ اسالمی پیش ببرد؛ 
از  اما اگر منفعالنه نگاه مان به دروازه های کشور برای گشایش 
بیرون باشد و به تعبیر حضرت امام)ره( همه چیز را در دیگران 
خالصه کنیم و اعتقادی به بحث خوداتکایی نداشته باشیم، به 
جایی نمی رسیم. همه دستاوردهای ما در این ۴0 سال مبتنی 
مدیر  یک  کردیم،  پیشرفت  هرجا  است.  بوده  راهبرد  این  بر 
انقالبی حضور داشته است. روشنفکران بعد از انقالب، واقعاً هیچ 
دستاورد انقالبی برای انقالب نداشتند. به تازگی هم در مناظره 

با یکی از اینها به همین نکته اشاره کردم.
انسان  یک  مجاهدت  واسطه  به  داریم،  اگر صنعت هسته ای  ما 
واسطه  به  داریم،  موشکی  اگر  بود.  شهریاری  نام  به  انقالبی 
نام  داریم،  بنیادی  سلول های  اگر  است،  طهرانی مقدم  حسن 
کاظمی آشتیانی با این علم به ذهن می آید و هر جای دیگر که 

انقالبیون حاکم هستند، ما موفق و پیروز هستیم. 
چرا ما در حوزه موشکی جزء پنج کشور برتر جهان هستیم؛ در 
حالی که کاًل موشک در دکترین دفاعی ایران قبل از انقالب که 
بازوی یک ابر قدرت جهان بوده مفهومی نداشت و زمان جنگ 
اگر می خواستیم یک دانه از لیبی یا سوریه بگیریم و به سمت 
چرا  کنیم.  شلیک  باید  نبودیم چگونه  بلد  کنیم،  شلیک  بغداد 
ما توانسته ایم آمریکا را از منطقه غرب آسیا اخراج کنیم؟! این 
انقالبیون حاکم بودند، هم  انقالب اسالمی است. هر جا  قدرت 

اقتدار و توسعه داشتیم، هم مردم امیدوار بودند.

* در تبیین دستاورد های انقالب اسالمی برای افکار 
عمومی چه مالحظاتی را باید داشته باشیم؟ 

یکی  است.  پیش نیاز  مالحظه  چند  موضوع  این  تبیین  برای 
تبیین موانع در مسیر چهل ساله انقالب اسالمی است و دیگری 
تولید  آنها چقدر نفت می فروختند و  با نظام طاغوت.  مقایسه 
بود  بعضی سال ها که وضعیت خوب  ما  ما چقدر؟  و  می کردند 
نفت صادر  پهلوی  اندازه نصف  به  بود،  نشده  تحریم ها جدی  و 
می کردیم. حال ببینید ما در کجا قرار داریم و آنها کجا. هم از 
جهت توسعه، هم وحدت ملی و هم قدرت بازدارندگی و دفاعی 

و هم از نظر توجه به محرومان.
توانمندسازی  برای  مستضعف  آدم  نفر  میلیون  چند  امروز 
و  امداد  کمیته  از  هستند.  اسالمی  نظام جمهوری  پوشش  زیر 
بنیاد  و  برکت  بنیاد  مانند  مربوطه،  نهادهای  دیگر  تا  بهزیستی 
مستضعفان. همین هزینه هایی که امروز در این مسائل می شود، 
در گذشته صرف بریز و بپاش  حاکمان می شد. سفرهای خارجی، 

جشن های فالن جور و... .

سیاست

اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهم ترین 
امام)ره(  است.  ملی  وحدت  و  استقالل 
همان  اسالمی،  انقالب  استمرار  می گویند 
رمز پیروزی است. ما باید وحدت کلمه را 
استقالل طلبی  و  دین  و  حول خدامحوری 
ما  به  دین  که  این خودباوری  کنیم.  حفظ 
تمدن  سوی  به  را  ما  می تواند  می دهد، 
بزرگ اسالمی پیش ببرد؛ اما اگر منفعالنه 
برای  کشور  دروازه های  به  نگاه مان 
گشایش از بیرون باشد و به تعبیر حضرت 
خالصه  دیگران  در  را  چیز  همه  امام)ره( 
خوداتکایی  بحث  به  اعتقادی  و  کنیم 
همه  نمی رسیم.  جایی  به  باشیم،  نداشته 
مبتنی  سال   ۴۰ این  در  ما  دستاوردهای 
این راهبرد بوده است. هرجا پیشرفت  بر 
داشته  حضور  انقالبی  مدیر  یک  کردیم، 
است. روشنفکران بعد از انقالب، واقعًا هیچ 

دستاورد انقالبی برای انقالب نداشتند

استادان  انقالب  معظم  رهبر  تعبیر  به 
خوبی هم داشتیم. کسی بگوید پیش از 
انقالب یک اختراع داشتیم؟ یک ابتکار 
یا یک خالقیت داشتیم؟ یک شهریاری 
طهرانی مقدم  و  کاظمی آشتیانی  یا 
را  اینها  انقالب  از  پیش  چرا  داشتیم؟ 

پیدا نمی کنید؟

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
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و فرمانده سپاه در دوران  نظام  دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
ساله  چهل  دستاوردهای  تبیین  همایش  سخنرانان  از  که  وی  است.  مقدس  دفاع 
انقالب بود در جمع هادیان سیاسی سپاه از معضلی به نام آمریکا، طرفداران آمریکا و 
اندیشه آمریکا در مسیر پیشرفت انقالب اسالمی سخن گفت. در ادامه بخش هایی از 

صحبت های وی را می خوانید.

نگاه
دکتر محسن رضایی

باید از
 تابلوهای راهنمای انقالب 

غبارروبی کنیم

روی  بر  غبارهایی  و  گرد  جاده هایی  در  است،  جاده  غبارآلودگی  َمثل  زمان،  و  تاریخ  سیر  َمثل 
چراغ های راهنما می نشیند و از فروغ آنها می کاهد. همان طور که چراغ های راهنمای جاده ها مرتب 
باید غبارزدایی شوند، تابلوهای راهنمای یک ملت نیز که به دلیل گذر زمان از شفافیت آنها کاسته 
می شود، باید از غبار زمان پاك شوند و نباید بگذاریم گذر زمان از درخشش آنها کم کند. یکی از 

این معیارها و نشان ها والیت فقیه است، دیگری دفاع مقدس و...
غفلت تاریخی و بزرگی خواهد بود، اگر مدیران و انقالبیون یک کشور فکر کنند چون خود، دوران 
انقالب و دفاع و حماسه را درك کرده اند و خاطره شفافی از آن روزها و حوادثش دارند، همه مردم 

نیز، از همان میزان شناخت و آگاهی برخوردارند.
هر نسلی که می آید ذهنیت تاریخی نسل پیش از خود را ندارد؛ ازاین رو آگاهی بخشی و انتقال 
تجربیات ضرورت می یابد و همین ضرورت است که اهمیت کار هادیان سیاسی را نشان می دهد، 
این تعبیر درستی است که باید یک نهضت آگاه سازی راه بیفتد و به معنای دقیق تر ما باید مدام 
به غبارروبی از تابلوهای راهنمای انقالب بپردازیم، برای این منظور چهل سالگی انقالب اسالمی 

زمان و فرصت بسیار مناسبی است.
حماسه برای تغییر معادالت 

پیشنهاد من این است که در کنار هدف گذاری های بلندمدت، برای این چند هفته باقی مانده تا 
جشن پیروزی انقالب یک هدف گذاری کوتاه مدت ایجاد کنیم که عبارت است از تبدیل ۲۲ بهمن 
امسال به یک حادثه بزرگ. جشن ۲۲ بهمن امسال باید از جشن های دیگر پیروزی انقالب متفاوت 
باشد؛ چرا که امروز در یک رویارویی جدید با آمریکا هستیم و یکی از فرصت های برتری در این 
رویارویی ۲۲ بهمن ماه است. تمام نیروهای انقالبی برای این رویارویی باید بسیج شوند و در این 
میان، هادیان سیاسی به عنوان بصیرت آفرینان مسئولیت خطیری در این زمینه برعهده دارند. 
باید یک حماسه بسازیم، طوری که تمام رسانه های جهان، تمام کارشناسان وزارت خارجه آمریکا، 
سیا، پنتاگون و... بگویند آقای ترامپ اشتباه بزرگی کردی! ما داشتیم اینها را از آرمان های انقالب 

دور می کردیم، ضدیت با استکبار را در اینها مخدوش می کردیم، اما تو تمام برنامه ریزی های ما 
را به هم ریختی.

فکر هم نکنید چون برخی از مشکالت اقتصادی وجود دارد، مردم پای کار نمی آید، اصاًل این طور 
نیست. مطمئن باشید وقتی مردم ریشه اصلی مشکالت)آمریکا( را بشناسند، حتی آن بخش هایی 
که امروز شعار دوستی با آمریکا سر می دهند هم به صحنه خواهند آمد. خوشبختانه ترامپ کار 
ما را کمی آسان تر کرده است؛ چراکه آمریکا را َدِم سیلِی انقالب اسالمی قرار داده است. امروز 
بهترین فرصت برای زدن سیلی به صورت آمریکا است، ما می توانیم ۲۲ بهمن را به یک پیام روشن 

برای دشمن تبدیل کنیم. 
پیشرفت در پرتو عمل انقالبی

برای تحقق این حماسه باید به این پرسش پاسخ دهیم که علل پیشرفت ها یا عدم پیشرفت های 
انقالب اسالمی چه بوده است و چرا؟ در پاسخ باید گفت؛ در این ۴0 سال هیچ حوزه ای نیست 
که جمهوری اسالمی ایران در آن پیشرفت نداشته باشد، از حوزه فرهنگی و اجتماعی تا حوزه 
اقتصاد و علم و امنیت و... اما پیشرفت در برخی از زمینه ها معجزه آسا و فوق انتظار بوده است و 
در برخی از زمینه ها خالف انتظارات و ما نتوانستیم، انتظار امام)ره(، انتظارات رهبر معظم انقالب 
و انتظارات مردم را برآورده کنیم. ما باید این تفاوت در پیشرفت ها را بپذیریم و علت آن را برای 

مردم توضیح دهیم و بگوییم علت چه بوده است؟
در پاسخ باید گفت؛ ما هر جا به طور کامل انقالبی عمل کردیم، معجزه ای شکل گرفت، هر جا با 
تردید و فراموشی عمل انقالبی خواستیم پیش برویم، حرکت ُکند شده و مطابق انتظارها نبوده 
است؛ اما کاماًل انقالبی چه معنایی دارد؟ کاماًل انقالبی، یعنی مانع اصلی پیشرفت، یعنی آمریکا را 
به طور کامل کنار زدیم. ما هر جا در یک صحنه آمریکا را کاماًل کنار زدیم، معجزه درست شده 
است. هر جا، در چگونگی برخورد با آمریکا تردید داشتیم و آمریکا این وسط مانده، گفتیم مذاکره 
کنیم، کوتاه بیاییم و... پیشرفت مان متوقف شد، حرکت مان کند شد! ما آمریکا را در دفاع، در 
سیاست و امنیت کاماًل بیرون کردیم و می بینید موشک های ما اکنون چه برد و دقتی دارند، اما 
در اقتصاد و فرهنگ آمریکا کاماًل کنار گذاشته نشد و نتیجه آن را می توان در مقایسه وضعیت 

خودروسازی با صنایع دفاعی مشاهده کرد! 
چطور در خودروسازی که ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلیس، کره و... با ما همکاری کردند! پیشرفت 
نکردیم، اما در صنعت موشک که هیچ کشوری با ما همکاری نکرده است، چنین دستاوردهایی 

داشتیم؟!
ریشه مشکالت کشور

نیست،  آمریکا  دولت  فقط  معنای  به  لفظ  این  است،  آمریکا  ما  ریشه مشکالت  وقتی می گوییم 
مهم تر از دولت این کشور، هواداران آمریکا در ایران هستند، مهم تر از هر دوی اینها، اندیشه های 
آمریکایی در کشور هستند، این سه مکمل یکدیگر، در مسیر پیشرفت ما مانع ایجاد کردند. این 
ساحل  تا  و  شد  حاصل  پیشرفت شگرف  کردیم،  بیرون  سیاست  و  امنیت  دفاع،  از  را  مانع  سه 
مدیترانه پیش رفتیم و اگر می خواهیم پیشرفت همه جانبه ای داشته باشیم، باید آمریکا را از تمام 

عرصه ها بیرون کنیم.
دولت های آمریکا هم تحریم کردند، فشار آوردند، تهدید کردند، در روابط بین الملل ما اخالل ایجاد 
کردند، اندیشه های آمریکایی تردید درست کردند، هواداران آمریکا کارشکنی کردند، جاسوسی 
کردند؛ من به صراحت می گویم امروز نفوذ در ایران نسبت به اول انقالب ده ها برابر شده است، 
امروز هواداران آمریکا و اندیشه های آمریکایی بیش از خود دولت آمریکا به انقالب و تفکر انقالبی 

آسیب می زنند.
همین فساد، که دشمن حاال روی آن متمرکز شده است، حتی اگر در میان برخی از انقالبیون 
سابق راه پیدا کرده است، هم زیر سر آمریکا و وابستگان و شیفتگان آن است. شما یادتان نرفته 
بود. چه  پررنگ  ما  در جامعه  فداکاری  و  ایثار  موج می زد،  این کشور  در  انقالبی گری  که  است 
برادری و وحدت  این شاخصه ها شدند؟ چه کسانی  چیزی و چه کسانی موجب کم رنگ شدن 
و شهادت طلبی را تضعیف کردند؟ همان هایی که یا آمریکایی بودند، یا هوادار آمریکا بودند، یا 
اندیشه آمریکایی داشتند، ما باید با فساد و مفسدین برخورد کنیم، اما ریشه این فساد کجاست؟ 
آمریکا در کشاورزی،  آمریکایی است، ریشه آن دنیاطلبی است. هواداران  اندیشه های  ریشه آن 
صنعت، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... کارشکنی کردند و می کنند، فضا را غبارآلود کرده 
آنها وجود  تمام عملکردهای  اسناد  را گم کنند،  انقالب  راهنمای  تا مردم چراغ های  و می کنند 
دارد. بیش از 30 هزار سند از این کارشکنی ها در دانشگاه امام حسین)ع( جمع آوری شده است 
که باید این اسناد را برای مردم بگوییم، مردم باید بدانند چه کسانی با کارشکنی مانع پیشرفت 
کشور شده اند. این بزرگ ترین خدمت است که ما بیاییم برای مردم روشن کنیم که دولت آمریکا، 

هواداران آمریکا و اندیشه های آمریکایی در کشور چه می کنند.
بزرگ ترین تله

ما باید از چهل سال انقالب درس بگیریم و مهم ترین درس این چهل سال این است که مانع 
پیشرفت ما، آمریکا است و مهم ترین نتیجه ای که می توانیم از آن برای امروز بگیریم، رها شدن 
از ساده اندیشی و خوش بینی در سیاست خارجی ایران است. این ساده اندیشی که در مواجهه با 
آمریکا می توان مذاکره کرد، امتیاز داد و امتیاز گرفت؛ بزرگ ترین تله است. باید آمریکایی ها را 
شناخت؛ کسانی که پیش از انقالب با فردی مانند مصدق که تمام بار و بنه حکومت پهلوی را 
برای آمریکایی ها برد تا ایران را از دست انگلیس نجات دهد، ولی آمریکایی ها به او خیانت کردند. 
آمریکا همان کشوری است که به محمدرضا هم رحم نکرد و وقتی ما گفتیم باید او را به ما تحویل 
بدهی، از آمریکا بیرونش کردند. در همین برجام اگر آقایان تذکرات رهبر معظم انقالب را گوش 
می کردند و با بی اعتمادی به آمریکا حرکت می کردند، وضعیت امروز ما خیلی متفاوت بود، حداقل 

می توانستیم به سازمان ملل شکایت ببریم! چرا نشد؟
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80 درصد مردم انقالب و جنگ را درک نکرده اند
امروز که چهل سال از پیروزی انقالب می گذرد، 70 درصد 
دنیا  به  انقالب  از  که پس  جمعیت کشور کسانی هستند 
از ۱0  را  درك شان  و  فهم  قدرت  بخواهیم  اگر  و  آمده اند 
سالگی محاسبه کنیم، بیش از 80 درصد از جمعیت امروز 
کشور ما اصاًل پیش از انقالب، جنگ و حضرت امام)ره( را 
انبوه  این جمعیت  ندارند.  ذهنی  و حضور  نکرده اند  درك 
برای  انقالب  اینکه  جمله  از  دارند؛  مشخصی  سؤال های 
ما چه کرده است؟ یا اگر انقالب نبود چه می شد؟ اگر از 
دستاوردهای انقالب برای این جمعیت انبوه سخن بگویید، 

می گویند بقیه کشورها مگر پیشرفت نکرده اند؟! 
از پایین جدول به باالی آن رسیدیم

پاسخ پرسش این عزیزان این است که از ۴0 سال پیش 
حدود ۲00 کشور با همدیگر شروع به رکاب زدن و دویدن 
کشورها  دیگر  همپای  پیش  سال  چهل  وقتی  ما  کردند. 
تا   ۱0 ردیف  در  شاخصه ها  از  بسیاری  در  کردیم،  شروع 
۱5 تای آخر بودیم. آنچه گفته شد، براساس آمار نهادهای 
معتبر بین المللی در سال ۱357 و پیش از آن است. این 
در حالی است که در این ۴0 سال، ما به طور متوسط ۱۶0 
کشور را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر در ردیف ۱0 

تا ۲0 کشور اول در همان شاخصه ها هستیم.
در حوزه بهداشت در سال ۱357 ما جزء سه کشور آخر 
حضور  کشور  سراسر  در  خارجی  پزشکان  و  بودیم  آسیا 
و  بهداشت  نظر  از  و  پزشکی  حوزه  در  امروز  اما  داشتند؛ 

شاخصه های آن در آسیا در رتبه سوم هستیم. 
افزایش رفاه و قدرت خرید مردم

در زمینه قدرت خرید مردم در جهان یک شاخص داریم؛ 
یعنی با یک ارز ثابت مانند دالر یا یورو در واشنگتن، چطور 
در  ما  کند.  زندگی  توکیو  یا  تهران  در  می تواند  نفر  یک 
ایران،  مردم  سرانه  درآمد  حاصل  که  خرید  قدرت  سرانه 
در  است،  بر جمعیت  تقسیم  داخلی  ناخالص  تولید  یعنی 
جهان جزء ۲0 کشور اول هستیم. این در حالی است که 

اروپا بیش از ۲0 کشور دارد؛ این نشان می دهد، از تعدادی 
از کشورهای اروپایی باالتر هستیم؛ البته بحث دیگری به 
هزینه ها  و  درآمدها  تفاوت  آن  و  داریم  جینی  نام ضریب 
در دهک های جمعیتی کشور است که این ضریب جینی 
از اول انقالب به نسبت بهتر شده، اما هنوز خیلی با نقطه 
ارائه  دنبال  به  باید  راستا،  این  در  داریم.  فاصله  مطلوب 
کارنامه عادالنه و عالمانه باشیم و اگر یک قسمت لیوان پر 
است، خودمان می دانیم که قسمت دیگر حتماً خالی است. 
در اینجا بهتر است دنبال مقصر آن قسمت خالی نباشیم؛ 
اینها محصول چهل سال و حضور دوازده دولت و ده دوره 

مجلس است. 
جنگ اقتصادی جدی است

وضعیت امروز،  جنگ صد درصدی اقتصادی، محاسبه شده 
و نقطه زن است. باید بتوانیم مقابله های علمی و فنی داشته 
باشیم و راه های دور زدن را پیدا کنیم. از این مهم تر، یک 
جنگ رسانه ای است که آتش تهیه همان جنگ تمام عیار 
اقتصادی است. پیش از اینکه آثار تحریم های اقتصادی به 
شدت  به  را  مسئله  روانی  جنگ  آن  بنشیند،  مردم  ذائقه 
بزرگ و حاد نشان می دهد. دی ماه سال گذشته در یک 
از نقاط کشور آشوب شد. دشمنان در آن موقعیت  سری 
در شبکه های مجازی برای اغتشاش، جدول زمان و مکان 
داده بودند، ولی موفق نشدند. تدارك آنها در این زمینه از 
سال 88 خیلی گسترده تر بود و آماده سازی و شبکه ستیزی 
کشور  نقطه   80 ترتیب،  این  به  بودند.  داده  انجام  زیادی 
کنار  در  است،  گفتنی  نگرفت؟  کار  چرا  ولی  شد،  شلوغ 
فعالیت نیروهای امنیتی، اطالعاتی و روشنگری های صورت 
گرفته و نیز تدابیر رهبر معظم انقالب، خود مردم هم به 
این نکته واقف شده اند که باید مواظب امنیت خود باشند، 

از این رو با هر حرکتی که به ناامنی بینجامد، مخالفند. 
مدیریت زلزله کرمانشاه یک دستاورد بود

جدای از همه این اوصافی که شد، شما وضعیت امروز کشور 
را ببینید. برای نمونه زلزله کرمانشاه را با دیگر زلزله های 
در  میدانی  مدیر  که  من  نظر  به  کنید.  مقایسه  گذشته 

حوادث  و  خسارت ها  بوده ام،  گذشته  زلزله های  از  برخی 
حالت  به  وضعیت  و  شد  مدیریت  خوب  خیلی  زلزله  این 
آرامش برگشت. از مرحله امداد و نجات و اسکان اضطراری 
اقدامات  این  همه  دائم،  اسکان  تا  گرفته  موقت  اسکان  و 
نقایصی هم که  این  انجام شد.  به گذشته خوب تر  نسبت 
می بینید، خیلی طبیعی است. این نمونه را مقایسه کنید 
اما در  با آمریکایی که آن همه دستگاه و تجهیزات دارد؛ 
این حوادث عموماً نمی تواند به مردمش کمک کند. اینها 
تجربیات و دستاوردهایی است که در پرتو تالش جهادی 

در سال های پس از انقالب حاصل شده است.
پیشرفت قدرت دفاعی در اوج

در حوزه دفاعی، ما کار را از اول انقالب شروع کردیم و روز 
به روز پیشرفت داشتیم و بعد هم به سازندگی رو آوردیم. 
در طول دفاع مقدس روزی نبود که مهندسان یک ابداع 
و خالقیت جدید نداشته باشند. در حال حاضر نیز قدرت 

دفاعی ما دارد مصداق »ترهبون به عدوالل...« می شود. 
و  مردم  مشارکت  بحث  در  که  آگاهند  خوبی  به  همه 
نظر  به  البته  است.  تعیین کننده  مردم  رأی  مردم ساالری، 
که  چرا  هستیم؛  قوی  نیازمند چند حزب  امروز  می رسد، 

بدون آن نظام نمی تواند به خوبی کارایی داشته باشد.
موفق ترین مدیر رهبر معظم انقالب است

دست  مدیریت  که  بخش هایی  در  گفت  کل،  می توان  در 
رهبر معظم انقالب بوده و تالطم دولت ها و مسئوالن اصلی 
امروز  اما  داشتیم؛  را  عملکردها  موفق ترین  نداشته،  وجود 
معضالتی هم در حوزه های گوناگون، از جمله نظام بانکی، 
نظام تأمین اجتماعی، نظام بودجه ریزی، نظام دیوان ساالری 

اداری، نظام استخدامی و... داریم.
مطلوب  و  الزم  باورهای  به  هنوز  مقاومتی  اقتصاد  در  ما 
جزء  انرژی  مصرف  در  نرسیده ایم.  انقالب  معظم  رهبر 
و جنگنده  تانک  و  پهپاد  و  موشک  باال هستیم.  رتبه های 
نظامی می سازیم؛ اما از ساخت خودروی بومی و استاندارد 
عاجزیم. اینها همه واقعیت های تلخ و شیرین انقالب است 

که همه را باید گفت.

مهندس محمدرضا باهنر، از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی است که اکنون در نقش یک فعال سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحنه حضور دارد. 
آنچه در ادامه می خوانید، اهم صحبت های مطرح شده مهندس باهنر درباره پیشرفت های حوزه علمی و مهندسی کشور و مسائل سیاسی پیرامون آن است که در همایش تبیین 

دستاوردهای انقالب اسالمی با حضور مدیران و هادیان سیاسی سپاه برگزار شد. 

دیدگاه

سرعت پیشرفت کشور 
طی چهل سال انقالب

 در جهان بی سابقه است

مهندس محمدرضا باهنر
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* در جایگاه کسی که سال ها در دستگاه دیپلماسی 
کشور در کسوت سفیر، سخنگوی وزارت امور خارجه و... 
مسئولیت داشته و از زیر و بم دیپلماسی کشور مطلعید، 

عملکرد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ دستاوردهای ما در این 

سال ها چه بوده است؟
از یک کشور  ایران  اسالمی  باید گفت، جمهوری  در یک کالم 
تأثیرگذار  و  مهم  کشور  یک  به  دنباله رو  و  عقب مانده  ضعیف، 
ندارند  چاره ای  کشورها  دیگر  که  است  شده  تبدیل  منطقه  در 
جز اینکه در محاسبات شان نظر و خواست جمهوری اسالمی را 
لحاظ کنند! به معنای دقیق تر در منطقه غرب آسیا هیچ اتفاقی 
نمی تواند به سرانجام برسد، مگر با همکاری جمهوری اسالمی 
ایران، اما به جز این می توان دستاوردهای فراوانی را برشمرد، که 

من به چند نمونه آن اشاره می کنم.
اولین دستاورد ما، موضوع تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
جمهوری  کشورها،  یعنی  بود؛  بین المللی  محافل  و  مجامع  در 
تغییرها چنین  به رسمیت شناختند، در همه  را  ایران  اسالمی 
ما  کشور  درباره  البته  و  است  حیاتی  و  بسیار سخت  موضوعی 
بسیار سخت تر بود، به این دلیل که ما در ایران تغییر یک دولت 
را نداشتیم، یک انقالب بزرگ رخ داده بود که یک نظام ۲500 
این قبیل حکومت ها در مجامع و  ساله را ساقط کرد، پذیرش 
عرصه های بین المللی بسیار سخت است، اما جمهوری اسالمی 
ایران توانست در مدت کوتاهی خودش را تثبیت کند، خودش 
این موضوع  را به جهانیان به لحاظ دیپلماتیک تحمیل کند و 
کمی نبود، به خصوص اینکه وقتی شما اوایل انقالب، سال های 
اکثر دیپلمات هایی را که مالقات  58 و 5۹ را در نظر بگیرید، 
می کردیم با شاه و اطرافیانش حشر و نشر داشتند و این انتقال و 
انطباق با وضعیت جدید برای آنها سخت بود، البته تالش ما در 
امتداد اقدام هوشمندانه و ارزشمند امام)ره( بود. با به کارگیری 
هیئت های  و  گروه ها  فرهنگی  دیپلماسی  یا  عمومی  دیپلماسی 
تا در مالقات های  به کشورهای متفاوت فرستادند  را  گوناگونی 
چهره به چهره به مقامات دیگر کشورها ابعاد نهضت ملت ایران 

را توضیح بدهند و شرایط را تبیین کنند.
بین المللی  عرصه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دستاورد  دیگر 
تحقق شعار »نه شرقی نه غربی« بود، خب، این شعار یک شعار 
انقالب یک کشور  از  ایران پیش  اینکه  به  توجه  با  بود،  بزرگی 
وابسته به آمریکا بود و تمام زیرساخت ها و بنیان هایش آمریکایی 

بود و در سیاست کاماًل به آمریکایی ها وابسته بود، اما توانست 
شعار »نه غربی نه شرقی« را با تالش زیاد محقق کند، به گونه ای 
خود  که  مستقل  کشور  یک  جهانی  در سطح  ایران  اکنون  که 
کمتر  در جهان  می شود.  شناخته  می کند،  تعیین  را  مقدراتش 
کشوری را می شناسیم که به هیچ قدرت خارجی وابسته نباشد، 

این یکی از توفیقات بزرگ جمهوری اسالمی ایران است.
این عرصه، پیروزی  ارزشمند ما در  از دستاوردهای  یکی دیگر 
جنگ  بر  عالوه  ما  بود،  تحمیلی  جنگ  دوران  در  دیپلماتیک 
نظامی در یک جنگ دیپلماتیک با رژیم بعث نیز بودیم. اوضاع 
بسیار سختی بود، در حالی که همه جهان پشتیبان صدام بودند، 
دستگاه دیپلماسی نگذاشت پایمردی های رزمندگان و ایثارگران 
متجاوز  عراق   ،5۹8 قطعنامه  با  خوشبختانه  و  شود  تضییع 
شناخته شد و به این واسطه توانستیم در عرصه های دیپلماتیک، 
صدام و حامیانش را تحت فشار قرار دهیم، این موضوع بسیار 
مهمی بود، اگر در آن قطعنامه به فرض جمهوری اسالمی ایران 
متجاوز شناخته می شد، یا قطعنامه علیه ایران بود تا همین اآلن 

یا تا آینده ما باید تاوان پس می دادیم.
در  توطئه  و  دشمنی  آغاز  است،  آمریکا  مسئله  بعدی،  مسئله 
و  کردند  آغاز  سفید  کاخ  سران  خود  را  آمریکا  و  ایران  روابط 
در اثبات این مسئله مصادیق متعددی را می توان نام برد، یک 
الجزایر است که آمریکایی ها متعهد شده بودند  نمونه عهدنامه 
معاهده  امضای  فردای  از  اما  نکنند،  ما دخالت  داخلی  امور  در 
الجزایر دخالت را شروع کردند! اما دستاورد بزرگ و اقدام دقیق 
و ارزشمند ما در این سال ها اطمینان نکردن و اعتماد نداشتن به 

تبدیل به یک کشور تأثیرگذار در منطقه شده ایم
حمیدرضا آصفی در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

دیپلامسی

فرهاد کوچک زاده

حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در امارات متحده 
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  سال ها  اگرچه  عربی، 
عنوان  به  را  او  کسی  کمتر  اما  بود،  اصالحات  دولت 

شخصیتی جناحی و حزبی می شناسد. 
برای بازخوانی فراز و فرودهای سیاست خارجی ایران 
در طی چهار دهه گذشته با وی به گفت وگو نشستیم 

که مشروح آن در ادامه می آید.
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۱۸فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



آمریکا بود، شما به کشورهایی که دوست و هم پیمان آمریکا در 
منطقه بودند، به دولت هایی که به آنها اعتماد کردند، نگاه کنید! 
تقریباً همه آنها یا از بین رفتند، یا هیچ اختیاری از خود ندارند. 
ما اگر به کاخ سفید اعتماد می کردیم و از سر اعتماد و دوستی 
با آمریکا وارد می شدیم، باید تابع منافع آن عمل می کردیم و به 

یقین مشکالت فراوانی برای ما به وجود می آوردند.
تایم  بود، مجله  اسالمی  انقالب  اسالمی دستاورد دیگر  بیداری 
در سال پیروزی انقالب روی جلدش عکسی ازحضرت امام)ره( 
بود و زیر آن نوشته  ایشان  چاپ کرد که کره زمین در دست 
بود: »دست هایی که جهان را تکان داد.« خبرنگاران آمریکایی 
برآمده  نظام  و  انقالب  این  که  فهمیدند  درستی  به  موقع  آن 
را  قدرت  موازنه  و  کرد  خواهد  دگرگون  را  جهان  اوضاع  آن  از 
برهم خواهد زد و اکنون پس از ۴0 سال تحقق این پیش بینی 
پیش روی ماست که یکی از مصادیق این تغییر بزرگ بیداری 
اسالمی است. شما شک نکنید که بهار اسالمی نشئت گرفته از 
جمهوی اسالمی ایران بود، انقالب اسالمی به کشورهای مسلمان 
و غیرمسلمان برای مبارزه روحیه خودباوری داد،  ملت ها دیدند 
با دست خالی هم می توانند از منافع شان دفاع کنند. این بهار 
اسالمی که حاال غربی ها دوست ندارند نام اسالم آورده شود و 
ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  حاصل  عربی!  بهار  می گویند 

است.
نیز  نیروهای مقاومت  و  بهار اسالمی، مسئله مقاومت  بر  افزون 
ببینید  شما  است،  اسالمی  انقالب  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی 
دل شان  کاری  هر  ما  منطقه  در   50 دهه  در  که  آمریکایی ها 

می خواست می کردند امروز مستأصل هستند، 
رژیم صهیونیستی که ارتش متحد کشورهای عربی را در چند 
روز از بین برده بود، اکنون در مقابل حزب الل لبنان، در مقابل 
فلسطینیان به زانو درآمده است. نقش ما در مبارزه با تروریسم 
در سوریه و عراق، نقش ما در همکاری با دولت افغانستان برای 
مقابله با هرج ومرج، نقش ما برای ایجاد ثبات در عراق پس از 
سقوط رژیم بعث و... دستاوردهایی است که تالش های دیپلماتیک 
جمهوری اسالمی در تحقق آن نقش مهمی داشته است، امکان 
تحقق همه اینها نبود مگر با قدرت عاقله کشور، یعنی رهبری 
انقالب، چه در زمان حضرت امام)ره( و چه بعد از امام)ره( و با 

حضورحضرت آیت الل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(.
* با وجود این دستاوردها، به نظر شما چه حوزه ها و 

بخش هایی در سیاست خارجی ما مغفول مانده است؟ 
کجاها می شد بهتر عمل کرد، به عبارت دیگر باید سراغ 

چه حوزه هایی برویم؟
من فکر می کنم ما در مسئله همسایگان باید کمی بیشتر تالش 
ما  اطراف   در  مانده ایم،  دور  حوزه  این  از  کمی  که  چرا  کنیم؛ 
آن  از  یکی  افغانستان  دارند،  وجود  مهمی  بسیار  کشورهای 
کشورها است و مدتی است که به دالیلی توجه کمتری به آن 
شده است. باید همکاری های مان با این کشور را بیش از پیش 
باشیم.  و حساس  دقیق  آن  معادالت  به  نسبت  و  کنیم  تقویت 
کنونی  مقطع  در  هم  خلیج فارس  حوزه  همسایگان  همچنین 
که شورای همکاری خلیج فارس عماًل در حال فروپاشی است و 
تحرکاتی که سعودی در منطقه دارد، بسیار حائز اهمیت هستند. 
دارد که  در حوزه همسایگان کمی عقب ماندگی وجود  نظر  به 

باید جبران کنیم.
* در این باره چه باید بکنیم؟

من فکر می کنم جهان در حال گذار است و نظم گذشته در حال 
تغییر است، ما برای استفاده از این فرصت تغییر باید پیمان های 
جدیدی را ببندیم، همان گونه که گفتم به ویژه با همسایگان و 
سوریه،  همچون  افغانستان،  منطقه،  در  پیرامونی  کشورهای  با 
عراق، ترکیه، روسیه. عالوه بر اینها باید پیمان هایی مثل »اکو« 
خدمت  در  را  منطقه  کشورهای  ظرفیت های  می تواند  که  را 
اگر  از بین رفته احیا کنیم،  تقریباً  اکنون  همدیگر قرار دهد و 
چنین کردیم ظرفیت های جمهوری اسالمی باالتر می رود و ما 
می توانیم در اقدامات در سطح فرامنطقه هم به بازیگری مؤثرتر 

بدل شویم.
* از افغانستان به عنوان یک کشور مهم  یاد کردید که 

باید توجه ویژه ای به آن داشت، به تازگی وزارت خارجه 
با طالبان وارد مذاکره شده است؟ 

جمهوری اسالمی ایران پس از فروپاشی کمونیسم تالش فراوانی 
کرد برای اینکه در افغانستان ثبات و امنیت برقرار شود و امروز 
عالی  شورای  تصمیم  با  می کند.  دنبال  را  سیاست  همان  هم 
امنیت و هماهنگی با دولت افغانستان، جمهوری اسالمی ایران 
وارد این گفت وگوها شده است و آقای شمخانی نماینده ایران 
در این مذاکرات بودند.  ببینید باالخره طالبان یک واقعیتی است 
و چه از لحاظ وسعت جغرافیایی و چه از لحاظ جمعیت، قابل 
توجه هستند و برای رسیدن به ثبات و امنیت باید همه گروه ها 

را پای کار آورد.
* شما می فرمایید که باید به سمت گسترش روابط 

با همه کشورها و ایجاد پیمان ها برویم، اما در داخل 
تا از این حرف ها زده می شود، بسیاری درباره تداخل 

توسعه گرایی و کنش انقالبی سخن می گویند و می گویند 
نمی شود با کنش انقالبی به سمت توسعه گرایی رفت، 

چقدر با این نظر موافقید؟ 
الزامات  با  روابط،  داشتن  یا  توسعه گرایی  میان  تضادی  هیچ 
انقالبی وجود ندارد؛ بلکه به عکس بسیار سازگار و در راستای 
هم عمل می کنند. ببینید انقالب ما، مفاهیم و ارزش هایی دارد و 
همه این ها برای جهان شناخته شده است، مبانی محکم که اگر 
بدون لکنت زبان از آنها سخن بگوییم، مورد استقبال قرار خواهد 

گرفت. همان طور که گفتم جهان در حال گذار است،  جهان مثل 
پیمان ها  نیست.  فائقه جهان  قدرت  دیگر  آمریکا  نیست،  سابق 
منطقه ای و جهانی از بین رفته و جهان در حالت گذار کامل قرار 
دارد، ما در این فضا و در این مقطع باید آرمان های انقالب را با 
صدای بلند مطرح کنیم و مطمئن باشیم که افکار عمومی جهان 

جذب افکار و ایده های انقالب اسالمی خواهد شد.
* پس از خروج آمریکا از برجام و قول اروپا برای جبران 

خروج آمریکا و تأمین منافع ایران دو دیدگاه در کشور 
شکل گرفت، برخی گفتند اروپا تمام قد در کنار ما و 
در مقابل آمریکا خواهد بود و برخی گفتند اعتماد به 

آمریکا اشتباهی بزرگ است و فرقی میان آمریکا و اروپا 
نمی توان قائل شد و اروپا از ایران حمایت نخواهد کرد، 

شما کدام نظر را به واقعیت نزدیک تر می دانید؟
اینکه بگوییم اروپا از ما حمایت نخواهد کرد، کاماًل اشتباه است 
و با واقعیات منطبق نیست! در مقابل اگر بگوییم اروپا حمایت 
حداکثری از ما خواهد کرد و پای ایران خواهد ایستاد است، هم 
می کند  تالش  حداقلی  حمایت  با  اروپا  گفته ایم!  اشتباه  کاماًل 
بدون پرداخت هزینه در کنار ایران بایستد که البته این نوع در 
کنار ایران ایستادن مشکالت ما را حل نخواهد کرد و با تعهدات 
اروپا در برجام مغایر است، چون در برجام متعهد شدند تجارت را 
روان کنند، متعهد شدند از تحریم ها پرهیز کنند؛ لذا جمهوری 
باید نگاهش به توانمندی  باید نگاهش به درون باشد،  اسالمی 
داخل باشد. در ضمن اروپا را هم در حدی که هست ببینید و 

از آن استفاده کند. 
* با این شرایط که می گویید اروپایی ها حاضر به دادن 

امتیاز به ایران نیستند و آمریکا هم که چندین ماه است 
از برجام خارج شده است، چرا جمهوری اسالمی ایران 

همچنان در برجام مانده است؟
من، نه می توانم بگوییم جمهوری اسالمی همچنان در برجام 
مانده است و نه می توان بگویم از برجام خارج شده است! به 
خارج  یا  شویم،  خارج  برجام  از  ما  اینکه  از  مهم تر  من  نظر 
اینکه  حاال  نباشیم.  دلبسته  برجام  به  که  است  این  نشویم 
یا  است،  برجام  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بگویند  اسم  به 
بگویند از برجام خارج شده است، تفاوت چندانی ندارد، به نظر 
می رسد برای اینکه بهانه بیشتری به دست کسی ندهیم، فعاًل 
درباره اعالم خروج یا ماندن در برجام دست نگه داشته ایم، اما 
برجام را با همه مشکلی که دارد می بینیم. تفاوت است بین 
اینکه فکر کنیم همچنان می شود همه مشکالت را با برجام 
حل کرد، با اینکه نگاه ما این باشد که نمی شود به این توافق 
دیگری  راه های  باید  مشکالت مان  برای حل  و  کرد  دلخوش 

انتخاب کنیم.
برجام  به  نسبت  تعهداتش  به  اروپا  که  همان طور  اینکه  ضمن 
برجام  در  می تواند  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  نبوده،  پایبند 
بماند، اما تعهداتش را متناسب با رفتار طرف مقابل تنظیم کند. 

به نظر من منافع آن بیشتر و ضررهایش کمتر است.
* اما اروپایی ها عالوه بر آنکه بر اساس گفته شما به 
تعهدات شان در برجام عمل نمی کنند، وارد مباحث 

موشکی هم می شوند و از لزوم مذاکره در این باره سخن 
می گویند.

اروپا و آمریکا  این زمینه  از برجام است و در  فراتر  این ماجرا 
دارد؛  اساسی  علت  دو  هم  اتفاق  این  و  هستند  متفق  کاماًل 
هستند،  صهیونیستی  رژیم  امنیت  نگران  آنها  اینکه  یک 
آنها  و  است  آمریکا  و  اروپا  راهبردی  متحد  رژیم صهیونیستی 
ایران و چه دیگران  نمی خواهند هیچ کشوری در منطقه، چه 
این  هم  دوم  علت  کند،  علم  قد  صهیونیستی  رژیم  مقابل  در 
که  چرا  باشد؛  مقتدر  اسالمی  نمی خواهند جمهوری  که  است 
دیگر  می شود کشورهای  ایران سبب  اسالمی  اقتدار جمهوری 
هم به تدریج بفهمند می شود مقتدر بود و در برابر غرب ایستاد، 
تا زمانی دوام دارد که دیگر کشورها  آنها می دانند برتری شان 
ضعیف باشند، به عبارت بهتر وقتی توان دفاعی نداشته باشی، 
قدرت اقتصادی و توان دیپلماتیک هم به کار نمی آید، کشوری 
می تواند پای میز مذاکره قوی برخورد کند که به لحاظ داخلی 

و به لحاظ نظامی مقتدر باشد.
البته، هم اروپایی ها و هم آمریکایی ها می دانند توان دفاعی ما 
به  نیست،  مغایر  با هیچ قطعنامه ای  ما  آزمایش های موشکی  و 
همین دلیل هم، هر وقت بعد از آزمایش های موشکی ما موضع 
قطعنامه ای  هستند  نگران  موضوع  این  از  می گویند  می گیرند، 
نقض شده است، یا تهدید ضوابط بین المللی است، اروپا خودش 
می داند که حق به جانب ایران است، اما چون دیدگاه سیاسی به 

این موضوع دارد، آن را نمی پذیرد.
* به نظر جناب عالی مهم ترین چالش جمهوری اسالمی 

ایران در سال های آینده چیست؟
اقتصاد مهم ترین چالشی است که ما خواهیم داشت. تحریم هایی 
دارد  وجود  سوء مدیریت ها  برخی  نیز   داخل  در  و  دارد  وجود 
لذا ما  ایجاد کند؛  برای کشور مشکل  که می تواند در کنار هم 
طبقاتی،  اختالف  کاهش  اقتصادی،  توانمندی  سمت  به  باید 
شفافیت سازی اقتصادی و... حرکت کنیم تا ان شاءالل بتوانیم از 

این مرحله هم با اقتدار بگذریم.
*  شما نقش وزارت خارجه را برای عبور از این چالش چه 

می دانید؟
تسهیل گری  زمینه  این  در  دیپلماسی  دستگاه  نقش  مهم ترین 
بازرگانی و کار صنعتی  اقتصادی، کار  است. وزارت خارجه کار 
نمی کند؛ بلکه می تواند این توانمندی ها را معرفی کند، می تواند 
کند، می تواند  فراهم  داخل  تولیدات  برای  را  بازارهای جدیدی 
با  جدی  همکاری  یک  به  مشترك  کمیسیون های  تشکیل  با 
کشورهای دیگر برسد و زمانی این موضوع موفق خواهد بود که 

بنیه تولید باال باشد.

دیپلامسی

گذشته  نظم  و  است  گذار  حال  در  جهان 
استفاده  برای  ما  است،  تغییر  حال  در 
پیمان های  باید  تغییر  فرصت  این  از 
گفتم  که  همان گونه  ببندیم،  را  جدیدی 
کشورهای  با  و  همسایگان  با  ویژه  به 
همچون  افغانستان،  منطقه،  در  پیرامونی 
بر  عالوه  روسیه.  ترکیه،  عراق،  سوریه، 
که  را  »اکو«  مثل  پیمان هایی  باید  اینها 
منطقه  کشورهای  ظرفیت های  می تواند 
اکنون  و  دهد  قرار  در خدمت همدیگر  را 
اگر چنین  کنیم،  احیا  رفته  بین  از  تقریبًا 
اسالمی  جمهوری  ظرفیت های  کردیم 
اقدامات  در  می توانیم  ما  و  می رود  باالتر 
در سطح فرامنطقه هم به بازیگری مؤثرتر 

بدل شویم.

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
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* با توجه به مشکالت موجود اقتصادی، این سؤال در 
اذهان ایجاد شده که اقتصاد ایران کجا ایستاده است؟ 
پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی آیا 
نظام اسالمی کارنامه قابل دفاعی در حوزه اقتصاد دارد؟

ایران، بسیار مظلوم  اقتصاد  باید بگوییم که  از هر بحثی  پیش 
است و پیشرفت ها و جهش هایش دیده نمی شود و در واقع کمتر 
آمارها  از  بخشی  از  بگذارید  می شود.  گفته  سخن  آنها  درباره 
از  که به وضوح این مظلومیت را نشان می دهد  بگویم، پیش 
باالی  به  حاال  اما  بود،  ما صنعتی  تولیدات  درصد   ۴/5 انقالب 
۱۶ درصد رسیده است؛ یعنی به سمت صنعتی شدن حرکت 
درصد  صدم   ۲5 فقط  انقالب  اول  معدن،  حوزه  در  کرده ایم. 
به ۱/5 درصد رسیده است،  امروز  اما  بود،  از معادن  ما  درآمد 
ورود جدی  ما  آلومینیوم  و  فوالد  مانند  استراتژیک  در صنایع 
داشتیم و تغییرات اساسی ایجاد کردیم و به این ترتیب، خیلی 
این  در  رشد  درصد  چند صد  و  شد  جبران  عقب ماندگی ها  از 
زمینه داشتیم. در بسیاری از حوزه ها اگر مقایسه کنیم از بیشتر 
کشورهای جهان جلوتر هستیم. همین کشور ترکیه که خیلی ها 
به پیشرفت آن حسرت می خورند و تا این حد در رسانه ها به 
آن پرداخته می شود، در بسیاری از این شاخص ها از ما عقب تر 

است. در بخش زیرساخت ها حرکت های عظیمی شکل گرفته 
است، برای نمونه در بخش زراعی نزدیک به 500 درصد رشد 
داشتیم. در بخش باغی و همچنین در شیالت ۲5 برابر افزایش 
که  مشکالتی  همه  با  سالمت،  بیمه  حوزه  در  داشتیم.  تولید 
باالی  به  نفر،  میلیون   ۶ از  ما  پوشش  تحت  افراد  دارد،  وجود 
پوشش  ضریب  افزایش  است،  یافته  افزایش  نفر  میلیون   ۴۲
بیمه از ۱8 درصد به 53 درصد رسیده، ضریب نفوذ آن از نیم 
درصد به دو درصد رسیده است. زیرساخت های درمانی به شکل 
گسترده ای افزایش یافته است و آمارهای فراوان دیگری که در 

حوزه های گوناگون به شکل فزاینده ای وجود دارد.

* با این اوصاف چرا افکار عمومی به اعتبار آمارهایی 
که پیشرفت های اقتصادی را نشان می دهد، یا مسئوالن 

که از پیشرفت های بزرگ اقتصادی می گویند، به دیده  
تردید می نگرند؟ 

برای پاسخ به این پرسش و برای ارزیابی حوزه اقتصاد نیاز داریم 
موضوع را در دو بخش مالحظه کنیم؛ یک بخش واقعیت های 
ممکن  نمونه  برای  ذهن ها!  در  دیگر  بخش  و  است  اقتصادی 
است ما در دنیای واقع و سطح جامعه فقر به معنای اتم کلمه 
نداشته باشیم، اما مردم ما احساس فقر کنند و این بی اعتمادی 
در سال های  ما  متأسفانه  که  است  این  نتیجه  گفتید  که شما 
پس از انقالب بر خود اقتصاد و واقعیت های اقتصادی متمرکز 
شدیم و از بخش روانی و مدیریت افکار غفلت کردیم و امروز 
شاهدیم با وجود آنکه در بسیاری از واقعیت های اقتصادی رشد 
پیشرفت  و  رشد  این  جامعه  و  عمومی  افکار  در  اما  داشته ایم، 
احساس نمی شود. این غفلت هم ناشی از این باور غلط ما در 
سال های گذشته بوده است که فکر می کردیم، اقتصاد مختص 
در  است،  اقتصادی  شاخص های  صرفاً  و  اقتصادی  کارشناسان 
نتیجه، عملکردمان موجب شده است مهم ترین سربازان جنگ 
اقتصادی که مردم و افکار عمومی هستند، از معادالت اقتصادی 

حذف شوند.
ابتدا  همان  از  انقالب  معظم  رهبر  که  است  حالی  در  این   
ببینید،  را عمومی کنند.  اقتصادی  تالش کردند مسئله جنگ 
آیت الل العظمی خامنه ای در ۲۴ خرداد ۱3۶8، فقط ۱0 روز پس 
از رحلت امام)ره(، در جلسه بیعت  نمایندگان و اعضای مجلس 
انقالب  علیه  جنگ های  و  مشکالت  ایشان  با  اسالمی  شورای 
را فهرست می کنند و درباره جنگ اقتصادی می گویند: »نقطه 

آنها تالش می کنند مردم  اقتصادی است،  امید دشمن مسائل 
گریبان  اقتصادی  باالخره مشکالت  که  برسانند  باور  این  به  را 
دستگاه را خواهد گرفت، نظام جمهوری اسالمی را به بن بست 
برسانند و مردم را به سردی و خمودی برسانند، من برخالف 
بعضی تحلیل ها احتمال می دهم  دشمن برای اینکه مردم را از 
ادامه این راه مأیوس و پشیمان کند، محدودیت های اقتصادی را 
بر ما تحمیل می کند، هیچ بعید نیست محدودیت هایی را برای 
مسئوالن  کنند.  ایجاد  اولیه  و  اساسی  مواد  تهیه  نفت،  فروش 
دست به دست هم بدهند تا با این برنامه مقابله کنند.« عمق 
پیش  سال   30 ببینید،  را  انقالب  معظم  رهبر  نقشه خوانی 
مانند  پیچیده  حوزه های  دنبال  به  می رود  دشمن  می گویند 
اقتصاد. اما ما نشنیدیم، هیچ یک از ما گوش ندادیم، دقیقاً این 
نکته که دشمن به دنبال آن است تا مردم به خمودی برسند و 
دچار سردی بشوند، راهبرد امروز دشمن است؛ بی توجهی ای که 
موجب شد در بخش روانی و ذهنی جنگ اقتصادی را واگذار 

کردیم.

* با این وضعیت امروز چه کار باید بکنیم؟ آیا می شود 
وارد این کارزار شد و نگاه افکار عمومی را تغییر داد؟ 

چرا نشود! اما دستیابی به چنین هدفی ملزوماتی دارد؛ مهم ترین 
آنها این است که باید اصول و عقاید اقتصادی مردم را تقویت 
رهبر  باشند!  بلد  را  اقتصاد  از  حدی  یک  باید  ما  مردم  کنیم، 
معظم انقالب می آیند و در دیدار با مردم از درون زایی اقتصاد 
می گویند. درباره اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی می گویند. خیلی 
دانش،  عدم  همین  و  نمی دانیم...  را  کلمات  این  معانی  ما،  از 
همین  از  دشمن  و  می کند  ایجاد  شکاف  سرباز  و  رهبر  میان 
شکاف برای دستیابی به اهدافش سود می برد. ما حتی خیلی از 
تعابیر اقتصادی قرآن را هم نمی دانیم به چه معنا است! تفاوت 
اسراف و تبذیر و اتراف چیست؟ اگر اینها را ندانیم به تبع وارد 
سبک زندگی ما هم نمی شود، شوخی بردار هم نیست، این وعده 
خداست که اگر به قرآن عمل نکنید دچار مشکل خواهید شد.

آموزش و پرورش درباره این موضوعات سکوت کرده و حرفی 
نمی زند، دانشگاه ها به آن نمی پردازند، فیلم و سریال و موسیقی 
اخیر  سال های  در  است  درست  نمی شود.  ساخته  باره  این  در 
اقداماتی صورت گرفته و بخش اقتصادی جشنواره عمار شکل 
گرفته است، اما نسبت به نیاز کشور بسیار کم است و نتیجه، آن 
شده که جمهوری اسالمی ایران در جنگ اقتصادی فاقد رسانه 

نقطه امید دشمن 
مسائل اقتصادی 

است

دکتر عادل پیغامی
از وضعیت اقتصادی دیروز و امروز

و کارشکنی آمریکا می گوید

اقتصاد

سیدفخرالدین موسوی

از  گوناگونی  روایت های  آمار،  منحنی های  و  ستون ها 
وضع اقتصادی ایران دارند. رسانه های فارسی زبان از 
وضع بد اقتصادی ایران می گویند. اقتصاددان ها درباره 
قیمت دالر نظرهای متفاوتی ارائه می دهند! تولیدات 
در  اوج گیری  از  نشان  کشور  گوناگون  بخش های  در 
بسیاری از حوزه ها دارد. درباره میزان تورم در کشور 
رسانه های جناحی و سیاسی هر یک یک نظری دارند. 
مردم از وضعیت اقتصادی رضایت ندارند و... به راستی 
پیشرفت  ما  آیا  است؟  ایستاده  کجا  ایران  اقتصاد 
نداشتیم؟! برای یافتن پاسخ این پرسش با دکتر عادل 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  اقتصاددان  پیغامی، 
این  که مشروح  نشستیم  به گفت وگو  امام صادق)ع( 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
2۰فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی



باشد و دشمن از همین فقدان رسانه و در نتیجه آن نبود سواد 
یک  تنها  می کند.  ایجاد  شبهه  و  کرده  سوءاستفاده  اقتصادی 
نمونه از بین صدها نمونه سوءاستفاده دشمن از نداشتن سواد 

اقتصادی را خدمت شما عرض می کنم.
ما وقتی می خواهیم درباره بررسی چگونگی اقتصادمان و نشان 
دادن  مسیر اقتصاد کشور صحبت کنیم، یکی از شاخص های مان 
تولید ناخالص ملی و داخلی)GDP( است؛ یعنی کل تولیدات 
داخلی ما چقدر بوده است و تا چه میزان مولد بوده ایم. براساس 
آمار، شیب حرکتی ما پس از جنگ صعودی بوده و پیشرفت 
بسیار خوبی داشته ایم، حتی اگر میانگین را هم در نظر بگیریم، 
پیشرفت قابل توجه بوده است. اما دشمن این را نشان نمی دهد، 
می آید حرف های حق و باطل را در هم می ریزد و نظر خودش 
را القا می کند. دشمن می گوید می دانید چرا نمودار و آمار تولید 
ناخالص ملی و داخلی باال رفته؟ چون تورم را از محاسبه خارج 
انقالب  اول  تومان   ۱000 حقوق  بگویند  اینکه  مانند  نکردند، 
شده است سه میلیون تومان، یعنی سه هزار برابر شده است، 
توان مالی حقوق بگیران سه هزار برابر شده؟ دشمن  آیا واقعاً 
می گوید اول انقالب تولید ناخالص ملی یک بوده و امروز ۱8 
شده است، که این به معنای ۱8 برابر شدن اقتصاد نیست؛ بلکه 
نشانه تورم است. باید تورم را از آن کم کرد. یک بخشی از این 
حرف درست است، اما دشمن نمی گوید بدون در نظر گرفتن 
این  ایران پیشرفت کرده است، نمی گوید که  اقتصاد  تورم هم 
دالر  براساس  باید  که  ریال،  تورم  اساس  بر  نباید  را  پیشرفت 
اندازه گرفت، ببینید تنها با شگردها و تکنیک های آماری از این 

دست ذهن جامعه را به هم می ریزند!

* یکی دیگر از موضوعاتی که به ویژه در سال گذشته 
رسانه های دشمن به آن پرداختند، مسئله دالر و قیمت 

آن و نقش آن در زندگی مردم بود، با توجه به این 
تکنیک های آماری و بازی های رسانه ای که گفتید، این 

سؤال پیش می آید که در موضوع قیمت دالر هم، چنین 
فضاسازی هایی وجود داشته است؟

دقیقاً این طور بوده، ببینید، ما امروز چند نوع دالر داریم؛ دالر 
مجلس  مصوب  دالر  جهانگیری،  دالر  آزاد،  بازار  دالر  نیمایی، 
در بودجه و... . فرض کنید یک نفر سه میلیون تومان حقوق 
می گیرد، به قیمت هر یک از دالرهایی که تقسیم کند، یک عدد 
متفاوت به دست می آید، درست کدام است؟ وضعیت اقتصادی 
را  آیا می توانیم داشته های مان  را کدام یک نشان می دهد؟  ما 
به دالر تقسیم کنیم؟ چرا امروز مردم ما داشته های شان را به 
دالر۱0 هزار تومانی تقسیم می کنند، چرا بر دالر ۴000 تومانی 

تقسیم نمی کنند! کدام درست است؟ 
ما عالوه بر دالرهایی که گفته شد، یک دالر به نام دالر رفاهی 
داریم! نرخ دالر در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و در مجلس بر 
اساس شرایط خزانه مشخص می شود و برخی واقعی نیستند؛ 
به  جهان،  سراسر  در  بلکه  ایران،  در  نه  اقتصاددان ها  از این رو 
دنبال یافتن نسبت دقیق ارزها با یکدیگر بودند و به این نتیجه 
یک  بدانیم  باید  اقتصادی  درست  تحلیل  برای   که  رسیدند 
دالر چه میزان رفاه در هر کشور به وجود می آورد و به همین 
دلیل آن را »دالر رفاهی« نامیدند که سالیانه یک بار صندوق 
اندازه گیری می کند و به  را  بانک جهانی آن  بین المللی پول و 
کشورها اعالم می شود. روش محاسبه این دالر هم به این شکل 
است که یک سبد ثابتی از محصوالت مورد نیاز )پوشاك، غذا، 
مسکن، تفریح و...( را در کشورهای مختلف در نظر می گیرند و 
ارزش آن را به دالر محاسبه می کنند، در کشور ما آن زمانی که 
دالر 3500 تومان بود، دالر رفاهی ۱۲00 تومان بود و احتماالً 
این  بر  و  باشد   ۲500 حدود  باید  امسال  ارز،  امروز  قیمت  با 
اساس باید همه شاخص های اقتصادی هم بر اساس دالر رفاهی 
اندازه گیری شوند؛ برای نمونه در آخرین آمار که متعلق به سال 
۲0۱۶ است، سرانه درآمد هر ایرانی بر اساس نرخ بازاری دالر 
که  حالی  در  کردند،  اعالم  دالر   500 و  هزار   ۶ را  کشور  در 
براساس دالر رفاهی، سرانه درآمد هر ایرانی نزدیک به ۲0 هزار 
دالر بوده است. کدام درست است؟ از نظر آماری هر دو درست 
است، اما قصد بازی کردن با اعداد را که نداریم؛ بلکه می خواهیم 
میزان رفاه را اندازه بگیریم. پس ۲0 هزار دالر دقیق است، بر 

این اساس است که می گوییم رفاه مان نسبت به پیش از انقالب 
زیر  ما  رفاهی  سرانه  دوران  آن  در  است.  داشته  بسیاری  رشد 

۱000 دالر بود، اما اکنون نزدیک به ۲0 برابر شده است. 

* البته، هم در میان اظهارنظر برخی از افراد و هم در 
جامعه افزایش درآمدها پذیرفته می شود، اما می گویند 

این درآمدها به جیب برخی از طبقات و افراد خاص رفته 
است، این موضوع چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟

درآمدی  فاصله  جینی)نشان دهنده  ضریب  از  باید  پاسخ  در 
بیشتر کشورهای  در  این ضریب  گفت.  جامعه( سخن  طبقات 
است، در  باالی ۴0  آمریکا  در  است،  تا ۲5  بین ۲0  پیشرفته 
کشور ما در سال های پس از انقالب درست است که این ضریب 
نوسان هایی داشته است، اما اگر نقطه ۱35۶ را با نقطه ۱3۹۶ 
مقایسه کنیم، می بینیم یک روند کاهشی داشته است و به حدود 
3۹ تا۴0 رسیده، بنابراین افزایشی بودن  سرآنه درآمد ملی و 
کاهشی بودن ضریب جینی به ما می گوید، درآمد در کل جامعه 
توزیع شده است. اما باز متأسفانه به دلیل همان ضعف رسانه ای 
که بیان شد، برخی افراد در جامعه ما در جنگ ذهنی اقتصادی 
تحت تأثیر قرار گرفته اند، با دیدن یک ماشین گران قیمت در 

طبقاتی  شکاف  که  می کنند  فکر  بسیاری  تهران  خیابان های 
فزاینده بوده است! درباره گرسنگی هم همین طور، براساس آمار 
بانک جهانی در کشور ما گرسنگی در وضعیت سبز قرار دارد، اما 
با وجود آن دشمن مدام به دنبال آن است که القا کند در ایران 
گرسنگی وجود دارد و شما بدانید که رمز فتنه ای که دشمن در 

حال تدارك آن است، »گرسنگی« است.

* پس به عبارتی شما می گویید سطح درآمد و رفاه 
مردم را پس از انقالب 2۰ برابر افزایش داده ایم، اما 

به دلیل فقدان رسانه نتوانستیم احساس پیشرفت را 
در جامعه ایجاد کنیم و دشمن با سوءاستفاده از این 

وضعیت به دنبال ایجاد فتنه ای دیگر است.
بگذارید چند مثال دیگر بزنم، شما به سال 88 نگاه کنید، در 
فضای  دلیل  به  برخی  برای  اما  نداشت،  وجود  تقلب  واقعیت 
رسانه ای و مغالطه ای که شکل گرفته بود، احساس تقلب وجود 
داشت. حاال همین خطا در درك را درباره فساد می بینیم، امروز 
بیش از آنکه فساد وجود داشته باشد، احساس فساد وجود دارد، 
یا درباره »میزان، رضایتمندی است«، منطق حکم می کند که در 

کشور ما نیز مانند سوئد، نروژ و... موازی با افزایش رفاه و سرانه 
درآمد، میزان رضایتمندی هم رو به افزایش باشد. اما متأسفانه 
با اینکه سرانه درآمد ملی ۲0 برابر شده، میزان رضایتمندی به 
آن میزان رشد نکرده است. در واقع، در مقایسه با کشورهای 
همسان از لحاظ سرانه درآمد، مانند اندونزی، اروگوئه، برزیل، 
ترکیه و... رضایتمندی پایین تری داریم. حتی فراتر از این فضای 
و...  زندگی  سبک  تا  رسانه ای  فضای  از  کشور،  یک  بر  حاکم 
پیش  اقتصادی  رشد  میزان  از  را  رضایتمندی  میزان  می تواند 
بیندازد، چنانکه در کشوری مانند کاستاریکا با وجود آنکه رشد 
اقتصادی چندانی رخ نداده است، اما میزان رضایتمندی همسان 
با کشورهایی چون نروژ و سوئد وجود دارد، یا در کشور مولداوی 
با درآمد سرانه پنج هزار دالر میزان رضایت مانند کشورهایی با 

سرانه ۲0 هزار دالر و بیشتر وجود دارد.

* برخی از یک زاویه دیگر نیز به این موضوع نگاه 
می کنند و با اینکه بر پیشرفتی که شما اشاره کردید، 
صحه می گذارند، اما می گویند، نسبت میزان پیشرفت 

ما با پیشرفت جهان فاصله بسیاری دارد، نظر شما 
چیست؟

اوالً، ما باید ایران را با کشورهای همسان بسنجیم، نمی توانیم 
نظر  از  که  چرا  کنیم!  مقایسه  آلمان  و  سوئیس  با  را  خودمان 
و...  بهره وری  میزان  منطقه ای،  فضای  اقتصادی،  ساختارهای 
هیچ شباهتی با آن کشورها نداریم. ما باید خودمان را با کشوری 
مانند مکزیک مقایسه کنیم که از نظر فرهنگی، زیرساختی و... 
به ما شباهت دارد. که البته این کشور هم هیچ گونه مشکلی با 
بسیار هموارتر  پیشرفتش  برای  و مسیر  است  نداشته  استکبار 
جنگ  نداشته،  تحریم  نداشته،  اقتصادی  جنگ  است.  بوده 
از ما خیلی جلوتر  باید  تحمیلی هشت ساله نداشته و طبیعتاً 
باشد، اما اآلن سرانه درآمد مکزیک بر اساس آمار بانک جهانی 
دالر  و 500  هزار  به ۱8  هم  ما  و  است  رفاهی  دالر  هزار   ۱8
رسیده ایم، یا کشور شیلی که به هیچ عنوان محدودیت های ما 
را نداشته فقط دو تا سه هزار دالر سرانه درآمد بیشتر از ما دارد. 
معنای این آمار رد شبهه جریان رسانه های دشمن است که القا 
می کنند به دلیل مخالفت با استکبار، ایران از جهان عقب  مانده 
و همه کشورها پیشرفت های آنچنانی داشته اند و اگر ایران هم  

با آمریکا بسازد، همه مشکالتش حل می شود.
مکزیک، شیلی، رومانی، لهستان، مجارستان و... مگر با آمریکا 
مشکل دارند؟ ما حتی از کشوری مانند برزیل هم جلوتر هستیم. 
آذربایجان هم با وجود منابع نفتی انبوهی که به آن دست یافته 
آمریکایی و صهیونیستی که  فرانسوی،  با کمک کارشناسان  و 
استخدام کرده تا اوضاع اقتصادی شان تغییر کند ـ دشمنان ما 
برنامه و انگیزه دارند که آذربایجان را در برابر ایران علم کنند تا 
به مردم ایران بیش از پیش القا کنند که اگر انقالب نمی کردید، 
شما هم مانند آذربایجان پیشرفت می کردید ـ اما همچنان از ما 

عقب تر است.

* اگر رژیم شاهنشاهی می ماند چه؟ بعضی می گویند 
پیشرفت مان چند برابر بود، نظر شما چیست؟

اگر آن رژیم می ماند و بر اساس همان روش و راهی که در آن 
داشت حرکت می کرد، نمی شد امیدوار بود، در همان دوران در 
تولید گندم و ذرت و... خودکفا شویم. دانش عجیب نمی خواست، 
به  اتکا  هدف شان  و  نبود  این  پهلوی  رژیم  حرکت  مبنای  اما 
بیرون و واردات بود. پیش از انقالب تولید جو، گندم، شلتوك 
و... نیاز به چه دانش عجیب و غریبی داشت؟ کشورهای دیگر 
و  روند  می خریدیم.  همان ها  از  ما  و  می کردند  تولید  داشتند 
تا  پهلوی مشخص است، محمدرضا حدود ۱5  رژیم  سوگیری 
۲0 سال با درآمد سرشار نفت ثبات داشت، اما به سوی تقویت 
زیرساخت ها نرفت. رژیم پهلوی اگر می ماند در نهایت می رفت با 
آمریکایی ها صحبت می کرد و به عنوان ژاندارم منطقه یک حوزه 
و  دانش بنیان  شرکت های  می گرفت،  را  محدود  حوزه  چند  یا 
البته وابسته ای را درست می کرد و شاید در بعضی از حوزه های 
خاص رشد صورت می گرفت. اما به یقین مسیری را که پس از 
انقالب اسالمی طی کرده ایم، پشت سر نمی گذاشت؛ چرا که باور 

به حرکت و خودباوری و خودکفایی وجود نداشت.

اقتصاد

مشخص  پهلوی  رژیم  سوگیری  و  روند 
با  سال   2۰ تا   ۱5 حدود  محمدرضا  بود، 
به  اما  داشت،  ثبات  نفت  سرشار  درآمد 
رژیم  نرفت.  زیرساخت ها  تقویت  سوی 
می رفت  نهایت  در  می ماند  اگر  پهلوی 
به  و  می کرد  صحبت  آمریکایی ها  با 
چند  یا  حوزه  یک  منطقه  ژاندارم  عنوان 
شرکت های  می گرفت،  را  محدود  حوزه 
درست  را  وابسته ای  البته  و  دانش بنیان 
حوزه های  از  بعضی  در  شاید  و  می کرد 
به یقین  اما  خاص رشد صورت می گرفت. 
انقالب اسالمی طی  از  مسیری را که پس 
که  چرا  نمی گذاشت؛  سر  پشت  کرده ایم، 
خودکفایی  و  خودباوری  و  حرکت  به  باور 
بر  و  می ماند  رژیم  آن  اگر  نداشت،  وجود 
اساس همان روش و راهی که در آن داشت 
در  بود،  امیدوار  نمی شد  می کرد،  حرکت 
 ، همان دوران در تولید گندم و ذرت و... 

خودکفا شویم.

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 2۱



برخی  وقوع  و  سو  یک  از  انقالب  و  کشور  آینده   از  پرسش 
ایجاب  دیگر،  سوی  از  آینده  از  ناآگاهی  و  محیطی  تحوالت 
می کند تا به آینده پژوهی انقالب اسالمی با توجه به دو متغیر، 
واقعیت های  و  اسالمی  انقالب  به  نظری  رویکردهای  یعنی 
آینده پژوهی  آنچه  دقیق تر،  بیان  به  بپردازیم.  کشور  موجود 
انقالب اسالمی را به یک ضرورت تبدیل کرده، »سکون دیروز، 

تغییرات امروز و شگفتی های فردا« است. 

برخالف  که  است  آن  آینده پژوهی  درباره  نکته  اساسی ترین 
تصور رایج، آینده پژوهی در پی پیش بینی آینده نیست؛ بلکه 
هدف از آینده پژوهی، تحلیل، طراحی و ساختن آینده بر پایه  
ارزش های جامعه است؛ زیرا در پیش بینی، منفعالنه با آینده 
برخورد می شود، اما آینده پژوهی درصدد تسلط بر آینده است. 
بنابراین، می توان گفت مسئله آینده پژوهی، ارائه راه حل هایی 
برای زمان حال است تا در بستر آن بتوانیم آینده  مطلوب خود 
را بسازیم. از این نظر، آینده پژوهی یکی از مهم ترین الزامات 

ماندگاری انقالب اسالمی است. 
1- آینده پژوهی انقالب اسالمی

 بر اساس روندها و تحوالت سیاسی
می شود  ارائه  اسالمی  انقالب  آینده پژوهی  از  مدلی  اینجا  در 
در  موجود  سیاسی  روندهای  و  تحوالت  به  توجه  با  که 
تکنیک  مبنای  بر  مدل  این  شد.  خواهد  صورت بندی  کشور 
سناریوپردازی که از تکنیک های آینده پژوهی به شمار می آید، 
طراحی شده است. در تکنیک سناریوپردازی، با توجه به مسائل 
حوزه  سیاسی، در ارتباط با آینده انقالب اسالمی می توان از سه 

سناریو بحث کرد:

الف( سناریوی ممکن)آینده  ممکن(؛ این سناریو عبارت است از 
هر آینده ای که امکان وقوع داشته باشد. »براندازی« سناریوی 
ممکن در قبال آینده  انقالب اسالمی است که در دستور کار 
نظام سلطه و ایادی آن در سطح منطقه و در داخل کشور قرار 
به  بنا  می شود.  محسوب  انقالب  برای  منفی  آینده ای  و  دارد 
دالیل متعدد، تحقق این سناریو ممکن نیست؛ ازجمله  حمایت 
نکردن مردم از براندازان، نداشتن رهبری مشخص و ایدئولوژی 

مقبول. 

ب( سناریوی محتمل)آینده  محتمل(؛ این سناریو عبارت است 
»استحاله«  دارد.  را  وقوع  احتمال  بیشترین  که  آینده ای  از 
که  است  اسالمی  انقالب  آینده   برای  محتمل  سناریوی 
است؛  اساسی  مؤلفه  دو  تداوم  و  حضور  به  منوط  آن  تحقق 
از جمله نخبگان توسعه گرا)غرب گرا( و سیاست های اقتصادی 
نئولیبرالی. نخبگان توسعه گرا درصدد استحاله  انقالب اسالمی 
هستند؛ زیرا به تئوری ترمیدور انقالب ها معتقد بوده و براساس 
و  کنش ها  و  افتاده  تاب  و  تب  از  انقالب  می کنند  فرض  آن 
عامل  بتوانند  که  نیستند  مقامی  در  دیگر  انقالبی  ارزش های 
در  واقع،  در  باشند.  اجتماعی  عامالن  تحریک  و  انگیزش 
از  اسالمی  انقالب  تهی سازی  راستای  در  استحاله،  سناریوی 
مؤلفه های هویت بخش آن تالش می شود؛ زیرا در نگاه قائالن 
به این سناریو، هویت انقالبی با توسعه  ایران مانعه الجمع است 
و برای تحقق توسعه، الجرم باید هویت انقالبی کنار گذاشته 

شود!
نکته مهم در زمینه این سناریو آن است که تا وقتی مشکالت 
اقتصادی در داخل کشور استمرار داشته باشد و نگاه به بیرون 
و  سیاسی  فضای  در  جوالن  فرصت  مشکالت  این  حل  برای 
احساس  همچنان  استحاله  باشد، خطر  داشته  کشور  عمومی 

خواهد شد. محقق نشدن این سناریو، منوط به قطع امید از 
بیرون و سرلوحه قرار دادن مدیریت جهادی و انقالبی با تمرکز 
مشکالت  حل  برای  کشور  درونی  ظرفیت های  شکوفایی  بر 
داخلی است؛ زیرا در این صورت، از جاذبه  نخبگان توسعه گرا و 

سیاست های آنها کاسته خواهد شد. 

ج( سناریوی مطلوب)آینده مرجح(؛ این سناریو عبارت است 
از آینده ای که در راستای اهداف و ارزش های ما قرار دارد و 
بر دیگر سناریوها ترجیح می دهیم. سناریوی  را  بنابراین، آن 
مطلوب)ترقی و تعالی( برای آینده  انقالب اسالمی آن است که 
صورت و سیرت انقالب یا ساخت حقیقی و ساخت حقوقی آن 
از تحریف و انحراف مصون بماند. در واقع، مسئله اصلی برای 
رقم خوردن این آینده، آن است که چگونه در عین تالش برای 
تحقق توسعه و پیشرفت، می توان هویت انقالبی نظام را حفظ 
کرد؟ از این نظر، این سناریو در مقابل سناریوی استحاله قرار 
دارد. که تحقق توسعه  کشور را منوط به تغییر هویت انقالبی 
کاربست  گرو  در  سناریو  این  تحقق  که  است  مسلم  می داند. 
نظریه  مقاومت، استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت نظام و 

اجرای دقیق و موفق سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی 
تحقق سناریوی تداوم ترقی و تعالی انقالب اسالمی منوط به 

اثبات کارآمدی نگاه انقالبی برای حل مسائل کشور است. 
در جمع بندی این بخش باید گفت، از میان سه آینده ای که 
پیش  روی انقالب اسالمی قرار دارد؛ براندازی و استحاله، آینده  
منفی بوده که در این میان، براندازی آینده  نامحتمل بوده و 
احساس  طور جدی  به  استحاله  اما خطر  ندارد،  وقوع  امکان 
می شود. بنابراین، چالش اصلی برای آینده  انقالب نه براندازی 
که استحاله محسوب می شود؛ یعنی کیفیت رقم خوردن آینده 
سناریوی  دو  میان  رقابت  کیفیت  به  منوط  اسالمی  انقالب 

»استحاله« و »ترقی و تعالی« است. 
2- آینده پژوهی انقالب اسالمی

 بر اساس تحوالت فرهنگی ـ اجتماعی
آن  به  توجه  با  باید  که  حوزه ای  حساس ترین  و  اساسی ترین 
و  فرهنگی  حوزه   زد،  دست  اسالمی  انقالب  آینده پژوهی  به 
اخیر  سال های  در  می رسد  نظر  به  که  است  کشور  اجتماعی 
دانستن  مفروض  با  واقع،  در  است.  شده  تحول  دستخوش 
تغییرات ارزشی و نگرشی در الیه هایی از جامعه، اکنون سؤال 
انقالب اسالمی  آینده   تغییرات،  این  به  با توجه  این است که 

چگونه رقم خواهد خورد؟ 

نوعی  اکنون  گفت  می توان  مذکور،  تغییرات  وقوع  فرض  با 
دارد.  وجود  اجتماعی  نظام  در  تغییر  ناموزونی  و  عدم  تعادل 
بر اساس کارکردگرایی ساختاری پارسونز، ریشه  این ناموزونی 
را می توان بر مبنای این گزاره که ایران امروز با تفاوت آهنگ 
تغییر در بین سیستم های فرعِی نظام اجتماعی مواجه است، 
تشریح کرد؛ زیرا براساس انگاره  پارسونز، تفاوت مذکور موجب 
بی ثباتی می شود؛ به ویژه تحول در نظام فرهنگی و ارزشی، کل 
نامتعادل می کند. حال سؤال این است که  نظام اجتماعی را 
منابع و عوامل دگرگون ساز در حوزه  فرهنگی ـ اجتماعی کشور 

کدامند؟ مهم ترین این عوامل عبارتند از:
تضعیف  سبب  که  نفت ساالری(  انباشت)بحران  بحران  ۱ـ 
در  را  سنتی  طبقه  و  شده  رفاهی  تکنوکراسی  کارکردهای 
مقایسه با طبقه  متوسط شهری، در موضع ضعف قرار می دهد. 
۲ـ تحوالت کاالیی و بسط فناوری که سبب امتزاج افق های 
و  جامعه  در  کاذب(  آگاهی  بسیاری  موارد  در  آگاهی)البته 
تردید در ارزش ها و شیوه های زندگی سنتی شده و به نوعی 

بحران یوتوپیا در الیه هایی از جامعه را در پی داشته است.
از  آن،  موجب  به  که  عمومی  حوزه  ساختاری  دگرگونی  3ـ 
تمایزناپذیری سنتی به تمایزپذیری های جدید)تحول در نظام 
صورت  نسبی  تحول  آن(  کلیت گرای  روح  و  سنتی  آگاهی 
گرفته است. در این شرایط، نخبگان سنتی توان ممنوع سازی 

در حوزه عمومی را از دست می دهند. 
تولید  و  جامعه  بیشتر  شدن  گشوده  تحوالت،  این  پیامد 

بیگانگی های سیاسی جدید در حوزه عمومی است. 
اثر  در  نگرشی حادث شده  ارزشی ـ  تغییرات  به  توجه  با  حال 
عوامل دگرگون ساز مذکور، در ارتباط با آینده انقالب می توان 

از سه سناریو بحث کرد:

اجتماعی  تغییرات  ممکن(:  سیاسی)سناریوی  فروپاشی  الف( 
از  شود؛  فروپاشی  سبب  نمی تواند  متعددی  دالیل  به  مذکور 
بسیج  تدارك  به  قادر  و  سازمان یافته  اپوزیسیون  نبود  جمله 
برای  رقیب  قدرت  پارادایم  نبود  این،  از  فراتر  و  اجتماعی 
می تواند  تغییرات  این  که  حالتی  تنها  اسالمی.  جمهوری 
کشور  در  سیاسی  فروپاشی  نهایت،  در  و  تضعیف  زمینه ساز 
شود، با دخالت عوامل خارجی است که به چند دلیل می توان 
زمینه  این  در  نمی تواند  خارجی  دخالت  که  کرد  استدالل 

موفقیت آمیز باشد؛
۱- ذهنیت تاریخی مردم ایران نسبت به عوامل خارجی بدبین 
که  است  ریشه دار  چنان  بی اعتمادی  این  است.  بی اعتماد  و 
حتی برخی از سران رژیم گذشته، مانند داریوش همایون نیز 

نسبت به دخالت های خارجی در ایران ابراز نگرانی کردند. 
با مطرح شدن دخالت بیگانگان، امکان بسیج عمومی به   -۲

راحتی در کشور فراهم می شود. 

ب( استحاله)سناریوی محتمل(: این تغییرات، به ویژه با سوار 
می تواند  تغییرات،  این  بر  برون گرا)غرب گرا(  نخبگان  شدن 
حوزه   همانند  کند.  فراهم  را  درون  از  نظام  استحاله   زمینه 
تا  یافته  تغییر  اجتماعی  بدنه   و  نخبگان  این  سیاسی، چالش 
زمانی که چالش ها و زمینه های عینی، مانند تورم و بیکاری در 
سطح باالیی وجود داشته باشد و نمودهای کارآمدی نیروهای 

انقالبی نمایان نشود، همواره وجود دارد. 

مطلوب(:  تغییرات)سناریوی  این  حل  و  کردن  درونی  ج( 
مسئله اصلی در اینجا این است که چگونه می توان به نیازها 
و تغییرات اجتماعی پاسخ معتبر داد. به گونه ای که هم بتوان 
مانع از واگرایی های اجتماعی شد و هم ساری و جاری شدن 
ارزش های اسالمی و انقالبی در جامعه تداوم پیدا کند. تحقق 
این سناریو، باتوجه به جامعیت آرمانی اسالم و تجهیز آن به 
برخی مکانیسم های معضل گشا و بن بست شکن در فقه شیعه، 

تعالی انقالبی با الگوی پیشرفت ایرانی - اسالمی
صبح صادق مبتنی بر رهیافت های گوناگون آینده پژوهی، چشم انداز انقالب اسالمی در چهل  سالگی آن را تبیین می کند

مصطفی قربانی

چشم انداز

تضمین ماندگاری انقالب اسالمی به تولید 
بازتولید  برای  اثربخش  فرهنگی  محتوای 
انقالبی در سطح جامعه،  فرهنگ اسالمی 
خواسته های  به  پاسخگویی  منظور  به 
کشور،  داخل  در  اجتماعی   - فرهنگی 
درون گرا  و  انقالبی  نگاه  کارآمدی  اثبات 
راه حل  تنها  اینکه  اثبات  عبارتی،  به  یا 
مشکالت اقتصادی و تحقق توسعه  کشور، 
است  درونی  بی شمار  ظرفیت های  به  اتکا 
طبقاتی،  شکاف  کاهش  تبعیض،  رفع  و 
محرومیت زدایی و هر اقدام دیگری که به 
تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی جامه 
عمل می پوشاند، وابسته بوده و باید مورد 

توجه جدی مسئوالن و مردم قرار گیرد.

دوشنبه 8 بهمن ۱۳۹۷
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مانند اجتهاد و مصلحت به راحتی امکان پذیر است. 
3- آینده پژوهی انقالب اسالمی

براساس دیدگاه جان فوران
است  انقالب ها  چهارم  نسل  نظریه پردازان  از  فوران  جان 
وقوع  چرایی  تحلیل  در  اسالمی،  انقالب  تجربه  از  متأثر  که 
انقالب ها، عنصر »فرهنگ« را مدنظر قرار داد. در واقع، وی در 
تحلیل های  مفقوده   حلقه   اسکاچپول،  تدا  کسانی، چون  کنار 
»فرهنگ  عنصر  در  را  اسالمی  انقالب  وقوع  چرایی  در  خود 

و ایدئولوژی« دیدند و آن را در تحلیل خود برجسته کردند. 
فوران در اثر خود، مفهوم »مقاومت شکننده« را اساسی ترین 
ویژگی  جنبش های اجتماعی در ایران می داند و می گوید: »همه  
مردم گرایانه ای  اتحادهای  ایران،  فراگیر  و  عمده  جنبش های 
بدیل  عنوان  به  زیادی  بحران، شانس  هنگامه   در  که  بوده اند 
رژیم حاکم داشته اند؛ در این وضعیت، تحول اجتماعی پردامنه 
با دشواری های عظیمی همراه خواهد بود؛ یعنی جنبش های 
اجتماعی در ایران علی رغم مبارزه و موفقیت، در تحقق اهداف 
شدن  گرفتار  وی  نشده اند.«  نایل  کامل  موفقیت  به  خود 
می داند  شکننده  مقاومت  را  وضعیتی  چنین  در  جنبش ها 
نهایت، شکست  در  و  بودن  در شکننده  مهم  عامل  که چهار 

جنبش های اجتماعی و انقالب ها در ایران نقش داشته است:
فوران،  باور  به  انقالب ها:  فراگیر  و  طبقه ای  چند  ماهیت  ۱ـ 
شهری«  و  مردمی  طبقه،  چند  »ائتالف  ایران،  در  انقالب ها 
وی  داشته اند.  ذاتی  شکنندگی  ویژگی،  این  به  بنا  و  بوده اند 
تصریح می کند، انقالب اگر از طریق یک طبقه راهبری شود، 
ممکن است رشدی ُکند و موفقیتی تدریجی داشته باشد؛ اما 
این وضعیت  در حالت عکس  می یابد.  تداوم  موفق شود،  اگر 
که انقالب محصول ائتالف های همه گیر و چندطبقه ای است، 
دلیل  به  پیروزی،  از  پس  و  می رود  باال  انقالب ها  شکنندگی 

ماهیت ناهمگون شان دچار اختالف می شوند. 
۲ـ موقعیت وابستگی ایران به نظام جهانی سرمایه داری؛ این 
موضوع که امکان مداخله  بیگانگان در کشور را فراهم می کند.

3ـ فرهنگ سیاسی مقاومت؛ منظور از فرهنگ سیاسی مقاومت 
رشد و تقویت ذائقه  مقاومت در مقابل رژیم و نخبگان حاکم در 

سطح جامعه است.
نظام  به  وابستگی  در  که  توسعه ای  یعنی  وابسته؛  توسعه   ۴ـ 
جهانی تعریف می شود و محرك ها و پیش ران های خود را بیش 
از آنکه از ظرفیت های داخل کشور جست وجو کند، در خارج 
شده  سبب  عامل  این  فوران،  باور  به  می گیرد.  پی  کشور  از 
پای  روی  نتواند  بحرانی  و  لحظه های حساس  در  ایران  است 

خود بایستد. 
حال باید به بررسی تطبیق و صدق یا عدم  صدق این شرایط و 

عوامل در وضعیت کنونی کشور بپردازیم:
در  پیشین  جنبش های  همانند  اسالمی  انقالب  اینکه  در  ۱ ـ 
نیست؛  بوده، شکی  فراگیر  ائتالف های  بر  مبتنی  ایران  تاریخ 
اما در این زمینه، تفاوت جدی میان شرایط انقالب اسالمی با 
تحوالت پیشین ایران و به طور ویژه، نهضت مشروطه و ملی 
و  شکل گیری  به  که  ائتالفی  دارد.  وجود  نفت  صنعت  کردن 
پیروزی انقالب اسالمی منجر شد، متشکل از سه جریان عمده 
بود؛ چپ ها، ملی گراها و اسالم گراها. چپ ها و ملی گرا، که به 
به  پرداختن  نوشتار حاضر مجال  در  اشتباهات شان که  دلیل 
آنها نیست، در همان دهه  اول انقالب، طرد و به حاشیه رانده 
و  یک سو  از  آنها  اجتماعی  پایگاه  ضعف  سبب  به  اما  شدند، 
استحکام نخبگان اسالم گرا و پایگاه بسیار قدرتمند اجتماعی 
در  خللی  امام)ره(،  حضرت  مقتدرانه  رهبری  ویژه  به  و  آنها 
ائتالف نخبگان انقالبی با مردم به وجود نیامد و ماهیت ائتالفی 
است  اسالمی همچنان حفظ شد. جالب  انقالب  و چندطبقه  
که با وجود تالش و حتی اقدام الیه هایی از اصالح طلبان برای 
ایستادگی مقابل نظام و جدا کردن خود از صف انقالب، ائتالف 
دیگر،  عبارت  به  است.  مانده  پابرجا  تاکنون همچنان  انقالبی 
اگرچه در طول چهل سال حیات انقالب، برخی نخبگان خود 
را از قطار انقالب اسالمی پیاده کرده اند، اما با هوشیاری رهبران 
حمایت های  تداوم  همچنین،  و  انقالبی  نیروهای  و  انقالب 
مردمی، ائتالف انقالبی مهم ترین ائتالف موجود در کشور است. 
۲ ـ از نظر وابستگی ایران به نظام جهانی که منظور از آن، قرار 

گرفتن در موقعیت حاشیه ای نظام جهانی سرمایه داری است، 
باید گفت اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی این موقعیت 
وابستگی های  از  باالیی  درصد  اما  است،  نکرده  تغییر  چندان 
بنزین،  تولید  دفاعی،  صنعت  در  خودکفایی  مانند  آسیب زا، 
گندم، پیشرفت ها در حوزه  پزشکی، علم و فناوری و... در برهه  
نظام  اراده   این،  از  فراتر  و  است  شده  مرتفع  انقالب  از  پس 
اسالمی همواره بر حفظ تمام عیار استقالل کشور بوده و اجازه  
مداخله  بیگانگان در امور داخلی کشور را نداده است. بنابراین، 
برخالف گذشته، اکنون امکانی برای دخالت بیگانگان در کشور 

وجود ندارد. 
در  گفت،  باید  مقاومت  سیاسی  فرهنگ  با  ارتباط  در  3ـ 
حوزه  گسترش  ویژه  به  و  گوناگون  دالیل  به  اخیر،  سال های 
رشد  شاهد  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  فعالیت 
رقیق این فرهنگ در الیه هایی از جامعه هستیم. این مقاومت 
است؛  اجتماعی مطرح  و  فرهنگی  به طور عمده در الیه های 
حوزه های  در  نظام  ارزش های  می شود  تالش  که  گونه ای  به 
مذکور طرد و به حاشیه رانده شود. اما اوالً، این پدیده ماهیت 
سیاسی ندارد، بلکه جنبشی فرهنگی است که برای به رسمیت 
شناخته شدن مبارزه می کند، البته ظرفیت سیاسی شدن را 
به منظور  انتخابات،  مانند  بزنگاه های سیاسی،  و در  دارد  هم 
کمک به انجام تغییرات مورد نظر خود، وارد صحنه می شود. 
ثانیاً، ماهیت سیال داشته و ایده ها و الگوهای خود را بیش از 
آنکه از داخل کشور اخذ کند، از فضاها و الگوهای به اصطالح 
جهانی اخذ می کند که بدون شک باید مدنظر مسئوالن برای 
ایده های  راهبردهای  تقویت  جهت  در  ظرفیت  این  هدایت 

انقالبی قرار گیرد.
توسعه   مدل  اساس  گفت،  باید  هم  وابسته  توسعه  درباره  ۴ـ 
مورد نظر انقالب اسالمی مبتنی بر درون زایی و اولویت بخشی 
به ظرفیت های داخل کشور است. به عبارتی، هر گاه غلظت 
شده،  پررنگ  کشور  اقتصادی  توسعه  برای  برون گرایی 
نشانه های ضعف و نارضایتی در داخل کشور افزایش پیدا کرده 
است. از این  رو، باید به طور جدی از غلظت برون گرایی برای 
تحقق توسعه کشور کاسته شود و به جای تالش برای ادغام 
راهبردی« در  به »ادغام  نظام جهانی سرمایه داری،  کامل در 
آن بیندیشیم؛ یعنی امکانات خارجی را نه شرط الزم و کافی 
برای توسعه، بلکه صرفاً شرط کافی بدانیم و نقش کاتالیزوری 

برای آنها قائل باشیم.
انقالب اسالمی  آینده   بر اساس دیدگاه جان فوران،  بنابراین، 
اتکا  و  درون گرایی  بیشتر  چه  هر  تقویت  و  آوردن  روی  با 
هر  توسعه)اثبات  تحقق  برای  کشور  داخل  ظرفیت های  به 
پاسخ  ارائه   و  یک سو  از  درون(  به  نگاه  کارآمدی  بیشتر  چه 
گرفته  صورت  اجتماعی  فرهنگی ـ  تغییرات  برای  مطلوب 
دیگر  سوی  از  جهادی(  و  انقالبی  فرهنگ  کشور)بازتولید  در 

می تواند روشن و مطلوب تلقی شود.
4- آینده پژوهی انقالب اسالمی
 براساس الگوی تحول انقالبی 

بررسی سیر شکل گیری، پیروزی و تحول جنبش های سیاسی ـ 
نهضت ها  این  می دهد،  نشان  تاکنون  قاجار  عهد  از  اجتماعی 
در  نهضت ها  این  داشته اند؛  ایجابی  و  سلبی  وجه  دو  همواره 
وجه سلبی درصدد حذف و نفی چهار عامل نامطلوب؛ یعنی 
استبداد، سلطه خارجی، اسالم زدایی و افول اقتصاد و معیشت 
مردم و در نقطه  مقابل، در وجه ایجابی درصدد پاسداشت و 
تأسیس مردم ساالری دینی، حفظ استقالل و حاکمیت ملی، 
فراز کردن آرمان آزادی و تحقق عدالت بوده اند. این عوامل، در 

انقالب اسالمی به اوج خود رسیده اند. 
در واقع، انقالب اسالمی ایران، انقالبی است برای احیای دین 
و استقرار حاکمیت دینی، فراز کردن آرمان آزادی در حیات 
اجتماعی  عدالت  همچنین  و  ایران  مردم  اجتماعی  و  فردی 
و  تعالیم  براساس  خارجی  سلطه   از  کشور  استقالل  تأمین  و 

آموزه های حیات بخش اسالمی. 
نشان می دهد، در حوزه های  اسالمی  انقالب  کارنامه  عملکرد 
بسیار  انقالب  کارنامه  و  عملکرد  مذکور،  چهارگانه  زیربنایی 
دینی،  مردم ساالری  پاسداشت  و  تأمین  در  است.  درخشان 
کارنامه انقالب اسالمی درخشندگی متمایزی دارد، به گونه ای 

در  مردم ساالر  نظام  بزرگ ترین  اکنون  اسالمی  جمهوری  که 
سطح منطقه است و در حوزه  استقالل نیز تنها نظام سیاسی 
در منطقه است که به معنای دقیق کلمه از استقالل سیاسی 
برخوردار است و همچنین در سطح نظام بین الملل نیز هیچ گاه 
برای  و  بزرگ  قدرت های  مالحظات  و  ترجیحات  اساس  بر 

خوشایند آنها رفتار نکرده است. 
در حوزه  آزادی های سیاسی و اجتماعی نیز با وجود اتهام های 
برخی  و  بیگانه  رسانه های  انقالب،  از سوی ضد  ناجوانمردانه 
در  اسالمی  انقالب  کارنامه  نظام،  علیه  داخلی  جریان های 
آزادی های  انواع  شناختن  رسمیت  به  و  آزادی  پاسداشت 
مشروع در قانون اساسی قابل دفاع است. در حوزه  عدالت هم 
اگرچه چالش هایی وجود دارد، اما در مجموع، کارنامه  انقالب 
امیدوارکننده است و هیچ دوره ای از تاریخ ایران به هیچ وجه 
با آن قابل  مقایسه نیست؛ برای نمونه، بررسی شاخص ضریب 
جینی در ۴5 سال اخیر نشان می دهد، اوج شکاف طبقاتی و 
توزیع نابرابر درآمد در ایران در سال ۱35۴ با ضریب جینی 
0/5 بوده است. در این سال ثروتمندترین دهک جامعه آن روز 
3۴ برابر فقرا درآمد داشتند که این نسبت اکنون به ۱0 برابر 

کاهش یافته است.
حیات  تداوم  برای  تالش  شد،  گفته  آنچه  براساس 

به  منوط  آن،  ماندگاری  تضمین  و  اسالمی  انقالب 
تحقق و تقویت هر چه بیشتر مؤلفه های چهارگانه  

کشور«،  »استقالل  دینی«،  »مردم ساالری 
»آزادی« و »عدالت اجتماعی« است، یعنی به 
میزانی که این عوامل تقویت شود، زمینه های 
وقوع تغییر و تحول انقالبی در نظام سیاسی 
اینکه  مهم  نکته  می یابد.  کاهش  ایران  فعلی 
این مؤلفه ها مجموعه وارگی داشته و در تالش 

برای تحقق هر چه بیشتر آنها باید نگاهی 
باشد؛  داشته  وجود  هماهنگ  و  متوازن 
چرا که کم توجهی به آنها یا کم توجهی 
بیشتر  بهانه  تحقق  به  آنها  از  به یکی 
دیگری، موجب ضعف انقالب می شود 
اسالمی  انقالب  درونی  شکنندگی  و 
نظر  به  این،  وجود  با  می برد.  باال  را 
می رسد در این میان، آرمان عدالت و 

تالش برای تحقق آزادی اسالمی، بدون 
کاستن از توجه به تحقق دیگر آرمان ها، 

تالش ویژه ای می طلبد.
نتیجه گیری

آنچه در نوشتار حاضر در زمینه آینده پژوهی 
انقالب اسالمی گفته شد، صرفاً آینده پژوهی 
و  بود  دیدگاه ها  و  رویکردها  برخی  براساس 

دیدگاه های دیگری نیز مطرح است. با وجود 
نشان  نیز  اجمالی  آینده پژوهی  همین  این،  

چالش  چند  با  اسالمی  انقالب  آینده   می دهد 
اساسی روبه رو است که باید به جد به آنها اندیشید و 

برای برون رفت از آنها تالش کرد: 
با  که  اجتماعی  حوزه   در  نگرشی   - ارزشی   تغییرات  ۱ـ 

ارزش های بومی، مألوف و رسمی زاویه دارد؛
۲ـ قدرت گیری نخبگان توسعه گرا و معتقد به برون گرایی؛

3ـ ادغام در نظام جهانی برای تحقق توسعه  کشور؛
۴ـ ضعف هایی که در تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در 

کشور وجود دارد. 
تولید  به  اسالمی  انقالب  ماندگاری  تضمین  است،  گفتنی 
اسالمی  فرهنگ  بازتولید  برای  اثربخش  فرهنگی  محتوای 
انقالبی در سطح جامعه، به منظور پاسخگویی به خواسته های 
نگاه  کارآمدی  اثبات  کشور،  داخل  در  اجتماعی  فرهنگی ـ 
راه حل  تنها  اینکه  اثبات  عبارتی،  به  یا  درون گرا  و  انقالبی 
مشکالت اقتصادی و تحقق توسعه  کشور، اتکا به ظرفیت های 
بی شمار درونی است و رفع تبعیض، کاهش شکاف طبقاتی، 
محرومیت زدایی و هر اقدام دیگری که به تحقق هرچه بیشتر 
باید  و  بوده  وابسته  می پوشاند،  عمل  جامه  اجتماعی  عدالت 

مورد توجه جدی مسئوالن و مردم قرار گیرد. 
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مهم ترین  از  ایران  اسالمی  انقالب  بی شک 
نظر  از  که  انقالبی  بود.  بیستم  قرن  رخدادهای 
ایدئولوژی جهان را به طور اساسی دگرگون کرد. 
انقالب  سالگی   ۴0 آستانه جشن  در  که  اکنون 
انقالب  تأثیر  درصددیم  داریم،  قرار  اسالمی 
به طور مختصر  بین الملل  را در جامعه  اسالمی 
واکاوی کرده و به چند نمونه از آن اشاره کنیم.

به  ایران  مردم  شکوهمند  انقالب  زمانی  ۱ ـ 
دو  درگیر  جهانی  جامعه  که  پیوست  وقوع 
در  لیبرالیسم  و  شرق  در  کمونیسم  بلوك 
مذهبی  گروه های  تمام  از این رو  بود.  غرب 
سوی  از  بودند.  شده  اساسی  بی هویتی  دچار 
دیگر سایه دوبلوك مطرح شده چنان سنگینی 
آزادیبخشی  یا جنبش  گروه  هیچ  که  می کرد 
به  اعالم موجودیت کنند.  نمی توانستند حتی 
رهبری  به  ایران  مردم  انقالب  اینکه  محض 
و  رسید  پیروزی  به  خمینی)ره(  امام  حضرت 
و  خود  غربی  نه  و  شرقی  نه  محوری  تفکر  با 

را  ایران  تعهد،  عدم  جهان  سوی  به  چرخش 
آزادیبخش  نهضت های  میان  در  الگو  یک  به 
و جامعه مسلمان تبدیل کرد. انقالب اسالمی 
ایران منبعی الهام بخش برای مسلمانان جهان 
کشورهایی  در  اسالمی  هویت  بازیابی  شد. 
تنها  بودند،  غرب گرا  حاکمان  سلطه  زیر  که 
نمونه ای از تأثیر انقالب در بین مردم منطقه 
ترکیه،  کشورهای  مردمان  هویت یابی  است. 
میانه،  آسیای  کشورهای  افغانستان،  لبنان، 
در  و...  قفقاز  حوزه  کشورهای  سوریه،  عراق، 
از  گرفته  نشئت  همگی  اسالم  به  بازگشت 

حکومت دینی و والیی مردم ایران است. 
۲ ـ در تصمیم گیری هایی که پیش از انقالب در 
برای  تصمیم  این  ولو  می شد،  بین الملل  حوزه 
هیچ گونه  مسلمانان  باشد،  اسالمی  کشور  یک 
جایگاهی نداشته اند؛ اما در طول ۴0 سال گذشته 
تغییر  کاماًل  تصمیم گیری  روند  اسالمی  انقالب 
به خصوص  امروز کشورهای جهان  کرده است. 
جامعه غربی به ناچار در تصمیمات خود منافع 

کشورهای اسالمی را نیز در نظر می گیرند. 
سیاست  مهم  تفاوت های  از  دیگر  یکی  3 ـ 
اسالمی،  انقالب  از  پس  و  پیش  ایران  خارجی 

از  پیش  ایران  است.  منطقه ای  نفوذ  به  مربوط 
اما  داشت،  نفوذ  خاورمیانه  منطقه  در  انقالب 
بود.  غرب  حمایت  به  وابسته  نفوذی  نفوذ،  این 
در واقع، آنچه سبب تقویت نفوذ منطقه ای ایران 
پیش از انقالب شد، قرار گرفتن در بلوك غرب 
بود. ایران یکی از دو ستون »دکترین نیکسون« 
در خاورمیانه بود. حمایت آمریکایی ها و تبدیل 
مهم ترین  از  یکی  آنها  تسلیحات  بازار  به  شدن 
از  پیش  ایران  منطقه ای  نفوذ  گسترش  علل 
جمهوری  نفوذ  امروز  که  حالی  در  بود.  انقالب 
است؛  ائتالف ساز  نفوذ  مبنای  بر  ایران،  اسالمی 
با  مقاومت  محور  تشکیل  سبب  که  نفوذی 
است.  شده  ایران  اسالمی  جمهوری  محوریت 
قدری  به  منطقه  در  ایران  اسالمی  انقالب  نفوذ 
منطقه  برای  تصمیمی  هر  در  که  است  عمیق 
و  لحاظ شود  ایران  اسالمی  نظر جمهوری  باید 
کشوری  یک  منطقه ای  قدرت  نشان دهنده  این 
اسالمی  انقالب  آنچه  است.  اسالمی  با حکومت 
متفاوت  جهان  در  انقالب ها  دیگر  به  نسبت  را 
کرد، مبنا قرار گرفتن دین اسالم در انقالب 57 
بود و آنچه پس از گذشته ۴0 سال دستاوردهای 
است، حرکت حکومت  به جا گذاشته  بی بدیلی 

و مردم بر مبنای دین اسالم است که تجلی آن 
باید  پایان  یافته است. در  نمود  فقیه  در والیت 
اشاره کرد که انقالب اسالمی در حوزه بین المللی 
دستاوردی به بزرگی جامعه جهانی داشته است. 
قدرت های  کشیدن  چالش  به  آنها  از  برخی 
افول  بر  مستقیم  تأثیرگذاری  جمله  از  مادی، 
کشورمان  شدن  مطرح  آمریکا،  قدرت  تدریجی 
اول جهان  ده کشور  بین  در  برخی حوزه ها  در 
با وجود علی رغم تالش های گسترده ای است که 
انجام  کشورها  دیگر  گذشته  سال   ۴0 طول  در 
علمی،  حوزه های  در  کشورمان  امروز  داده اند. 
برترین های  جزو  و...  بهداشتی  نظامی،  ورزشی، 
سیاسی  جایگاه  رفتن  باال  امروز  است.  جهان 
بین المللی  جامعه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  مختلف  کشورهای  تالش های  وجود  با 
پنج  نشستن  شاهدیم.  را  ایران  محدودسازی 
قدرت اول جهان در یک طرف میز برای مذاکره 
با جمهوری اسالمی ایران به یقین نشان دهنده 
جایگاه سیاسی ایران در جهان است. همه موارد 
مطرح شده امروز به ایران و ایرانی هویت مستقل 
انقالب  از  پیش  که  حالی  در  است،  کرده  اعطا 

ایران در جهان ناشناخته بود. 
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انقالبی  متمایز
اکبر معصومی

»تک« در اصطالح نظامی، یعنی 
پیشروی و »پاتک«، یعنی مقابله 
مانع  و  سد  ایجاد  و  پیشروی  با 
همین  با  آن.  برابر  در  کردن 
در  را  انقالب  معظم  رهبر  راهبردی  بیانات  از  یکی  ساده،  تعریف 
ابتدای سال جاری و در حرم رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی تبیین می کنیم که فرمودند: »همه حرکاتی 
که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده پاتک انقالب 
با وجود  به تعبیر دقیق تر، نظام اسالمی چهل سال است  است.« 
همه فشارها و تهدیدات پیشروی می کند و دشمن در تالش است 
جلوی این پیش روندگی و پیش برندگی را بگیرد. در واقع، واکنش 

او پاسخی به کنش انقالب اسالمی است.
از  حال پرسش این است که این پاتک در واکنش به چه تک هایی 
سوی نظام اسالمی بوده است؟ در پاسخ به تک های ده گانه ذیل به 

منافع نظام سلطه اشاره می کنیم:
به ثمر  با  بند نظام استبدادی طاغوت  از قید و  ایران  ۱- آزادسازی 

رساندن انقالب اسالمی در بهمن ۱357؛
۲- تحقق و حاکمیت نظام والیی توحیدی مبتنی بر والیت فقیه در 

۱۲ فروردین ۱358؛
3- قطع نفوذ و دخالت آمریکا با تسخیر النه جاسوسی در ۱3 آبان ۱358؛

۴- پیروزی مقتدرانه در یک جنگ نابرابر هشت ساله با صدام که به 
نیابت از شرق و غرب به ایران حمله کرد و مفتضحانه شکست خورد؛

با  به ملت های منطقه  ایستادگی  الگوی کارآمدی و  5- تسری و تعمیم 
تشکیل هسته های مقاومت و تبدیل منطقه غرب آسیا به نمایشگاهی از 
شکست های پی در پی آمریکا در عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، یمن و... ؛

که  داخلی  فتنه های  صعب العبور  گردنه های  از  سرافرازانه  عبور   -۶
اکثرا با طراحی یا بهره برداری بازیگران بیرونی انجام شده بود؛

7- مقابله هوشمندانه با تحریم های ظالمانه و تبدیل این تهدید به فرصتی 
برای بومی سازی و خودکفایی به ویژه در صنایع دفاعی و نظامی؛

8- سرکوب فتنه خبیث داعش که با هدف نهایی حمله به جمهوری 
اسالمی ایران طراحی و ایجاد شده بود؛

۹- ناکام گذاشتن دشمن در تحمیل پروژه تابستان داغ با تالش برای 
اغتشاش و آشوب و بی ثبات سازی در جامعه؛

۱0ـ ناامیدسازی نظام سلطه در تحقق خواب آشفته و پریشان و ایجاد 
واگرایی بین امام و امت.

ناگفته پیداست که دشمن در چهل سالگی انقالب شبانه روز تالش 
می کند مانع پیشرفت نظام اسالمی در داخل و خارج شود و به همین 
منظور پاتک های ذیل را در برابر تک انقالب اسالمی مورد توجه قرار 

داده است:
با  اسالمی  انقالب  از  پیش  شرایط  به  اسالمی  نظام  برگرداندن   -۱

پدیده رجعت؛
۲- مورد حمله قرار دادن والیت فقیه به منزله هویت نظام اسالمی و 

رکن اصلی پیروزی ها؛
اندیشه  ترویج  و  نفوذ  پدیده  با  حکومتی  کارگزاران  در  رخنه   -3

لیبرالی و ایجاد خطای محاسباتی و تصمیم سازی غلط؛
مشکالت  حل  برای  دینی  حکومت  ناکارآمدی  در  شبهه آفرینی   -۴

اقتصادی مردم و القای یأس و ناامیدی؛
5- خلق فتنه های جدید با نشانه گرفتن محیط داخلی و استفاده از 

ظرفیت های درونی کشور؛
۶-  شکستن مقاومت و ایستادگی ملت در جنگ اقتصادی و جنگ 

شناختی با وارونه جلوه دادن حقایق در فضای مجازی؛
افغانستان  مانند  دیگر،  مناطق  به  داعش شکست خورده  انتقال    -7

برای غائله آفرینی مجدد در منطقه؛
8- تبدیل نقاط اعتراضی به خط اعتصاب سراسری در کشور؛

۹- تحمیل مذاکره به نظام اسالمی از رهیافت برجام اروپایی با خلق 
دوقطبی های کاذب؛

۱0- تالش برای سلب اعتماد مردم به نظام اسالمی با هدف ایجاد 
واگرایی و شکستن صف انسجام و اتحاد و وحدت ملی.

در یک جمع بندی پایانی می توان به این جمله رهبر معظم انقالب 
اشاره کرد که: »انقالب ریشه دشمن را از لحاظ سیاسی در کشور کند 
و دشمن حاال مرتب پاتک می کند و هر دفعه هم شکست می خورد. به 

خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی.« 
 دیده بان بیدار نظام اسالمی مان در مناسبتی دیگر فرمودند: »ملت 
ایران چهل سال مقتدرانه ایستادگی کرده و توانسته است به همه این 
توطئه ها فائق آید و از هفت خانی عبور کند که دیگر ملت ها از یک 

خان آن هم نتوانسته اند عبور کنند.«

تک و پاتک های ده گانه
در چهل سالگی
انقالب اسالمی

ابوالحسن سلطانی زاده


