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 مقدمه 
ا در  مردم   رانیانتخابات  مظهر  عنوان  ب   ،ین ید  يساالربه  و   لیبدیعامل 

خنث  یمردم  يهاپشتوانه   میدر تحک   کنندهن ییتع و    داتی تهد  کنندهینظام،  دشمنان 
همچن   یمل  تیامن   کنندهن یتضم افزا  ن یو   یالمللن یب   يآبرو  دهنده شی عامل 

 . دیآی به شمار م یاسالم يجمهور
اساس  براساس کارگزاران    نیمسئول  یتمام  ،یاسالم  يجمهور  یقانون  و 

طر  يبرا از  کشور،  امور  رأ  قیاداره  با  و  مستق   يانتخابات  صورت  به    ا ی  م یمردم 
هم    ران،ی از انتخابات ا  ک یمردم در هر    يرأ  ن ی. بنابراشوندی انتخاب م  م یرمستقیغ

  ایمنتخب    يهای ژگی(و  تیف یمشارکت مردم) و هم از نظر ک  زانی(م  تیاز نظر کم
مستق  نی منتخب ارتباط  م   می مردم)،  پ  ي کارآمد  زانیبا  حل    شبرد ینظام،  و  امور 

ا   هاانتخابات   یمشکالت کشور دارد. هر چند تمام نظام و    تیماه  ل یبه دل  رانیدر 
رأ اهم  ياصالت  واجد  انتخابات  تیمردم،  لکن  اهم  1400است؛  مضاعف    تیاز 

م مباشدیبرخوردار  در  تأمل  با  مل  طی شرا  جموعۀ .  سطوح  در  تحوالت   ،یو 
 برد.  یمضاعف پ تیاهم  ن یا لیبه دال توانیم ،یالمللنیو ب  يامنطقه 

م  ی طیدر شرا  1400انتخابات از    شودی برگزار  نشانه   کی که  افول    يهاسو 
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از    شیب   ،یانقالب اسالم  یبه عنوان محور نظام سلطه و دشمن اصل  کایقدرت آمر
سو  شیپ از  و  شده،  تشد ب   گرید  يآشکار  جنگ    يحداکثر  يفشارها  دیا  و 

همچن   ياقتصاد و  دل  ن یدشمن  مد   یبعض  لی به  همراه    هات یریاز سوء    تحرکاتبه 
جر تخر  فیتحر  انیروزافزون  و   گر،بیو  مسئوالن  صداقت  به  مردم  اعتماد 

 است.  دهید  بیآس ینینظام د يکارآمد
دوره  ششمین  زمان با  که هم  يجمهوراست یانتخابات رسیزدهمین    نیبنابرا

ها، انتخابات  از حوزه یدر برخ نیشهر و روستا و همچن  یاسالم يانتخابات شوراها
  گردد؛ی) برگزار میاسالم يو مجلس شورا  ي(مجلس خبرگان رهبر يادوره انیم
غ   کی برا  رقابلیفرصت مغتنم و  انقالب ی مردم و خصوصاً جر  يتکرار،   یان مؤمن 

اقتصادنظام و حل مشکالت کش  يکارآمد  شیافزا  يبرا   ي ور خصوصاً در حوزه 
 . باشدیم

اسالم  میحک   رهبر افزا  یانقالب  به  توجه  با  گذشته،  سال  دو    ش یدر 
مردم، حداقل    شتیدر حوزه کسب و کار و مع  ژهیکشور به و  يمشکالت اقتصاد

حزب   دو و  جوان  «دولت  فرمودند:  صراحت  با  کشور   یاللهبار  مشکالت  عالج 
در    وربا حض  دی را مردم با  یدولت   ن یکه، چن   دینمای م  یهیواضح و بد  اریاست.» بس

 .  نندیانتخابات برگز
اسالم  به انقالب  دشمنان  قطع  تمام  یطور  انقالب   يهاانی جر  یو   ،یضد 

تالش خود را به عمل خواهند آورد؛ تا    تیگرا، نهاغرب  یرانقالب یغ  یمعاند و حت
ا   یدولت  نیچن نگ   رانیدر  در چنردیشکل  در   یکسان   یتمام  ،ی طیشرا  نی.  دل  که 

(ره)  ینیامام خم  ضرتح  يهاداشته و خود را متعهد به آرمان  یگرو انقالب اسالم
جبهه    يدالشهدایسفر کرده و از جمله س  زی آن عز  یسنگ راه نوران گران   يو شهدا

سپهبد شه  سل  د یمقاومت  قاسم    ي جهاد  با همت و تالش  دی با  دانند؛ی م  یمان ی حاج 
انتخابات  وقفه،یب  مشارکت حداکثرپرشو  یخلق حماسه  با  نشاط  و  آگاهانه    ير  و 
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 مردم را رقم بزنند. 
بس   خانواده و  سپاه  ا  جیبزرگ  خلق  سرنوشت  ن یدر  محماسه   تواندی ساز، 

باال  ا  ییسهم  باشد. سپاه ضمن  انتخابات طبق دکتر  نکهی داشته    ی اسیرفتار س   ن یدر 
را در    در انتخابات  ینداشته و هر نوع ورود مصداق   یو جناح  یحزب   کردیخود، رو

پاسدار رسالت  نگهبان   يشأن  اسالم  یو  انقالب  تبینم  یاز  لکن    ن، ییداند؛ 
و آگاهانه    يخلق مشارکت حداکثر  يبرا  ینیدآفری ام  ،ینیآفررتیبص  ،يروشنگر

انتخابات هر  بخش  یدر  پاسدار  یرا،  رسالت  در  خود    ياز  قوت  با  را  آن  دانسته، 
م قرار  کار  بر همدهدی دستور  س   نی .  معاونت  در    هیفق   یول  ی ندگی نما  یاسیاساس 

وظا  طبق  مأمور  فیسپاه  تب  یسازمان   يهاتیو  بص  نییخود،  در   ییافزارت ی و 
 . دینمای را همانند انتخابات گذشته دنبال م 1400انتخابات

  ي » به عنوان محتوا1400گفتار در باب انتخابات ستی حاضر با عنوان «ب  متن
تب  یاسی س  انیهاد  يبرا  یاصل امر  بص  نیی جهت  از   هیته  ییافزاتر یو  است.  شده 
  ژه یانتشار، به و  يآن برا  يسازکتاب و آماده   ن یمتن ا  هیاندرکاران تهدست  یتمام

حمزه عالمی،  عزیز غضنفري،  شان،  یاهللا پرفتح  ،يمهدو  فرهاد  ،یقاسم  یبرادران عل
  ن ی. ا مینمایتشکر م  مانهیصمي  دی سع  يمهدو  محمدصالح نادري    ،یقربان   یمصطف

  ی تمام  يورود هدفمند در عرصه انتخابات برا  ي برا  ییتوشه و راهنما نوشتار که ره 
قرار گرفته و هر    يبرداراست مورد بهره  د یام  باشد؛ی م  یاسیس   انی سخنرانان و هاد

عز  کی اصالح  زانی از  نظرات  نقطه  ارائه  تکم  یبا  شدن    يبرا  یلیو  بهتر  چه  هر 
 . ندینما ياری را  ی اسیمعاونت س ،يبعد داتیتول

 سپاه یاسیس معاون
 ی جوان داهللای
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 1400گفتار اول: شرایط کشور در آستانه انتخابات 
 

ا حال  رانیملت  انتخابات    یدر  در  حضور  آماده  را    1400خردادماه  خود 
شرا  دکنیم ح   ط یکه  از  خارج  یداخل  ثیکشور  عرصه   یو    ،یاس یس   يهادر 

اقتصاد  یفرهنگ  پ  يریحساس و خط  تیدر موقع  يو  است.  و    ینیب ش یقرار گرفته 
  یفعل  يو حفظ روندها  یکنون   يهاکشور، با لحاظ شاخص   یکل  تیبرآورد وضع

و تداوم کرونا،    هامیدولت، تداوم تحر  يکارآمدضعف در  در سه حوزه    ژهیبه و
روشن  ریتصو ترس   ی چندان  ن   کند ینم  م یرا  تب   ازی و  با  شناخت    ت،یوضع  ن ی یاست 

چالشفرصت و  بازنماها  و  و    ییها  فرصت   دبخش،یام  اتی واقعدستاوردها  از 
 شود. يبرداروجه بهره  نیبه بهتر روش یانتخابات پ

فرصت انگاه  از  انتخابات  به  ام  تیظرف   نیمحور  که  است  و    دیبرخوردار 
برا  يازهیانگ  حداکثر   يمضاعف  مشارکت  و  برا  يحضور  انتخابات  در    ي مردم 
کارکرد عکس هم    تواندیموضوع م  نی آورد. البته امی را به وجود    تیوضع  رییتغ
نامزدها  اشته د اگر  و  ت  ي باشد  و  معتبر  برنامه  واجد  برا  می انتخابات    ي کارآمد 
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اقتصاد  یاسیس  ریی از مشکالت و تغ  ییگشاگره با چالش حضور  ؤم  يو  نباشند،  ثر 
بود که خود    میاجه خواهمو  ازدهمیمشارکت همانند مجلس    کاهشو    يحداکثر

اعتما  رینظ  ،ي بعد  يهاچالش  ينویدوم  تواندیم سرما  یعموم  دکاهش    ه یو 
و    ییدزایروند تهد  دیدر جامعه، تشد  های شکاف و دوقطب  شینظام، افزا  یاجتماع

هم   کایآمر  سازثباتیب   يهايتازکهی جمهور  تیامن  هی عل  مانانشیپو  ثبات    يو 
 را رقم بزند.  رانیا یاسالم

جامعه و    تیوضع  شی به رصد و پا  ي با هوشمند  د یبا  یانقالب   يروهاین   بته ال
برنامه و  پروپاگاندا   یروان   اتی عمل  يهااقدامات  گرا غرب   بیرق   يارسانه  يو 

میان  بپردازند.   این  عملدر  با  است  تبل  یروان   اتیممکن  از سو  یغاتیو    ي گسترده 
از کشور،    یداخل  يگراغرب   ياهکانون   ینابسامان   تیول ئمسو ضدانقالب خارج 
نسبت داده    یانقالب   يروهایبه ن   جامعه  یدر اذهان عموم  یکشور با فرافکن  ياقتصاد

را مانع به    یانقالب   ي روهایو ن   زده  د یپروژه مذاکره مجدد را کل  يد و با اغواگرشو
با حمالت    ژهی به و  »،یی«مقصرنما نی. اندنمایمعرفی    یبرجام  يهاثمر نشستن تالش

وابسته به    يهاچهره  يبه راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره» از سو  می تقرمس یو غ   میمستق
 خواهد شد.  دیغربگرا تشد انیجر

 المللی بین  –الف. شرایط سیاسی 
 يها در دو سوو نبرد اراده  یمواجهه گفتمان ،  1400در آستانه انتخابات  ـ  1

ه  و جبهه ستم و سلط  رانی ا  یاسالم  يجمهور  تیجبهه انقالب و مقاومت به محور
سردمدار  یجهان  همپ  کایآمر  يبه  سعود  ستی ون یصه  مانانیو  مرحله   اشيو  وارد 
  دیجد  يجمهوراستیبه عنوان منتخب ر  دنیشده است. مطابق با آنچه با  يدیجد
امن  یپلماسید  میو ت  کایآمر به ظاهر اعالم کرده گفته  اشی ت یو  اند اند، اگرچه آنها 

  سیرئ  یو افراط  رانهیگسخت  يهاوه ین شبود  سازنه یو هز  بودنهجینتیب   لیکه به دل
 یاسالم  يها و اقدامات دونالد ترامپ در مواجهه با جمهورجمهور سابق، از برنامه 
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و   گرفته  عرصه   ل یتمافاصله  به  بازگشت  و  و    ی پلماسی د  يهابه   يهاوه یش مذاکره 
ب   ی مبتن   ان شمانان یهمپ   ریو سا   هایی با اروپا  يو همکار  یالمللن یبر حقوق و اجماع 

سازمان و  مجامع  مدارندرا    یالمللنیب   يهادر  نظر  به  اما  راهبرد    رسدی،  همچنان 
ا کنترل  و  طر  رانی مهار  فشار  قیاز  س  هوشمندانه  هاياعمال  محاصره    -  ی اسیو 

تهدفمند    ياقتصاد کار  دستور  ا   ز ین   دن یبا  م یدر  از  باشد.  داشته  منظر،    ن یقرار 
  ی موانع بر سر توسعه علم جادیو ا هاي کردن توانمند زیدر بحث فر ياتفاوت عمده 

پ عرصه   رانی ا  ی رساختیز  يهاشرفتیو  نخواهند    ن ی نو  يهادر  ترامپ  دولت  با 
با دولت  البته  تاکت  دنی داشت.  کاربست  نحوه  ش  هاک یدر  فشار    يهاوه یو  اعمال 

نرم و    وهی شبا توسل به  و  عملکرد متمایزي خواهد داشت    یاسالم  رانی مهار ا  يبرا
د  يریگبهره  و  زیآممسالمت ابزار  بشر  یاسمپلی از  حقوق  ...   و  پ  و  به  را  ش  یکار 
 نیاز باید هوشمندانه باشد. رد که مقابله با آن خواهد ب 

اصالحات    ی اسی س  انیبا اطالع از عطش جر  هایی کایآمر  رسد ینظر م  به  ـ2
انتخابات    – آستانه  در  کرد  خواهند  تالش  آنها،  با  مذاکره  به    1400اعتدال 

تحر  ییهاش یگشا امر  بانک   هام یدر  مراودات  آزادي  و    کنند  جادیا  یو  دستور 
ارز  یبخش منابع  بعض  ران ی ا  ياز  کشورها    ی در  شدصادر  از  بسترها  ،خواهد    ي تا 
  کایمذاکره با آمر   یی گشادال بر گره  يری بر تصو  ی مبتن  های ران ی ا  تیذهن   ریی تغ  یعمل

دموکرات دوره  عمومدر  افکار  در  ا  یها  اعالم  ساخته  رانیداخل  مواضع   یشود. 
ا   ی مبن  دنی با  میت تمانیبر  معاهدات  ل یکه  به  پ  یدارند  هوا   مانیهمچون  و    یی آب 

کشور را    نیاز آنها، ا  کایو برجام برگردند که ترامپ با خارج کردن آمر  سیپار
 مردم و مسئوالن را دارد. برخی از محاسبات  ر ییتغ لیکرده است، پتانس يمنزو

 رون،یبه ب   یدادن مسائل داخل  وندیغربگرا با پ  انیاست که جر   یدر حال  نیا
 میت  ياز سو  رانیا  یاسالم  يجمهور   يشرط و شروط تازه برا  نییتع  کندیتالش م

برا  دنیبا برجام  يرا  تعهدات  به  باب    یبرگشت  کردن  باز  آن  بر  مضاف  و 
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جد م  د یمذاکرات  خصوص  ا  يهالفه ؤدر  نفوذ    رانیقدرت  جمله  قدرت    واز 
موشک   يامنطقه  واقع  رد یبگ   دهی ناد  رانی ا  یو  تمام  قرار    هاتی و  مردم  منظر  در  را 

ا شک،  بدون  قب  سازیقطب  يهادوگانه   جادیندهد.  از    شت،یمع  -  تیامن  لیجامعه 
سازش  –مذاکره   مقاومت  شیگشا  -مقابله،  سخت  -و  تنگ   ی تداوم    شت یمع  یو 

رسانه  دستور  در  س  يامجددا  داخل  یاسیو  خواهد    همکار  ی شبکه  قرار  غرب 
 فت.  گر

ابرون  يبرا  ،مسلماً از  از    تیوضع  نیرفت  ممانعت  شدن و  واقع    موثر 
طرح  يوهای سنار و  ن   بیفر  يهااغواگرانه  و    یانقالب   يروهایتازه،  حفظ  ضمن 
  ط یشرا  ن ییبه تببیان مستدل  وحدت و انسجام خود الزم است با زبان نرم و    تیتقو

ب   يوهای سنار  حیو تشر و  آن   یو همکاران داخل  یرون یدشمنان  بپردازند    يسو  ازها 
گام دوم    يسازی عمل  يبرا  یتشکیل دولت اسالم  يهابه الزامات و شاخص   گر،ید

 باشند.  بندیانقالب پا
منطقه یافزاـ  3 قدرت  روزافزون  میاسالم  يجمهور  ياش  دؤ،   يگریلفه 

مل است. به واقع منطق مقاومت أقابل توجه و ت  1400است که در آستانه انتخابات  
ا رد  یستادگیو  توانسته  دشمن  برابر  تکف  يهاان یشه جر یر  افروز  در    يریآتش  را 

ر  یاخ يهان سطح اقتدار در دههیتریرا به عال یاسالم يو جمهورمنطقه مهار سازد 
ا ازیبرساند.  اسالمی در    يتوانمند  ن سطح  قدرت جمهوري  اخاوج  ر  یچهار دهه 
ا تجربه ر  يعددمت  يهاشکست  ی عرب   –  ي امر موجب شده تا جبهه عبرن  یاست و ا

گفتن دارد    يبرا  یی هاز حرفی انتخابات ن   ي برا  یستادگید. لذا منطق مقاومت و ا کن
شعارها و  تابلوها  در  آرا برافراش  یانتخابات  يو  سبد  سنگینی  در  و  شد  خواهد    ته 

 ثیرگذار خواهد بود. أت
 شرایط اقتصادي ب. 

  قرار   یط حساسیدر شرا  1400کشور در آستانه انتخابات    ياوضاع اقتصاد
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پددارد.   معضالت  و  مشکالت  چه  تحر  د یاگر  اثر  بر  ش  م یآمده  کرونا    وع یو 
در   دبخشی ام  ياما خبرها  ،وارد خواهد کرد  رانیبر اقتصاد ا   یهمچنان فشار تورم

دهد که برون رفت ی را م  دی نو  ن یواکسن ا  دی کرونا و تول  يماریخصوص درمان ب 
ا م  پر   ت یوضع  ن یاز  ک   تواندیخطر  کشور  اقتصاد  شا به  ا  کند   یان یمک  از    ن ی تا 
تورم  ط یشرا سوشودخارج    یرکود  از  در   گرید  ي.  ترامپ  شکست  خاطر  به 

  ه یسا  يادیکه در موضوع کنگره به بار آورد تا حد ز  یو افتضاح  کایانتخابات آمر
ااست  کمتر شده  داتیتهد بر  به   زین   دنیبا  ،نی، مضاف  است  اعالم کرده ممکن 

  ي است که به احتمال قو  يادوارکنندهیام  يهاشانه عوامل ن  نیهمه ا  گردد. برجام بر
و صندوق    یراستا بانک جهان   ن یخواهد گذاشت و در هم   ی اقتصاد اثر مثبت  يبر رو

  ها روند هستند.   نیب خوش یبه نوع رانی اقتصاد ا ندهی در خصوص آ ز یپول ن  یالمللنیب 
نشانه  اقتصاد  ي اقتصاد  يگرهاو  رشد  سال     يهم  م  1400در  نشان  و  د،  ندهی را 

  رو به بهبود است.  ياقتصاد ط یشرا ،یمنف رمترقبهیاتفاقات غ ونبد
نقد  ،در کنار عوامل مثبت مذکور اگر  برنامه(باال    یگ نیاما    ي برا  ايبدون 

تداوم داشته   تیو عدم شفاف   ییرانت جو ،یبودجه، ضعف نظارت ي، کسر)مهار آن
بازارها خ  ياقتصاد  ی الجرم تورم و رشد منف  ،باشد   هد ودش را نشان خوا در تمام 
اقتصاددانان عنوان کرده   یبرخ  که  ییو یسنار  نیترنانهیخوشب  داد.  است    نیا  ،انداز 
باکه   برگردد  دنی اگر  برجام  ا  يهاپول   و  به  شده  فروش    رانیبلوکه  و  شود  آزاد 

 . شدخواهد پس از برجام دوباره تکرار  ایجاد شدهرشد  رد،ینفت سرعت بگ 
ا اح  یمقطع  ینیب خوش   ن یدر  راهبرد  د یبا  ی تمالو  دقت    يهدف  با  دشمن 

  ج ینتا  يرو  يگذارری ثأت  يزودگذر برا  يهاک یکه تمام تاکت  شود  یو بررس  لیتحل
نماند  ناگفته  نباشد.  نتا  که  انتخابات  فکرها  جیماحصل  به    کایآمر  ياتاق  که 

ب   کی  يریگشکل  يبرا  ياقتصاد  یمقطع  يهاش یگشا  ،اندکرده  انیصراحت 
آن  نظر  از  معتدل  ادولت  در  ایبا   نی ب   نی هاست.  رو  ن ید  و  انتخابات    کردینگاه  در 
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ا  1400 اقتصاد  که  شود  ظرف   يدارا  رانیدنبال  پتانستیمنابع،  و   يادیز  يهال یها 
  ،يکشاورز  ،یمیپتروش   مان،یآن مثل فوالد، س   يامهم توسعه   يهااست که بخش

آزاد شده و    و...   يانرژ  ،یو مهندس  یفن  ،یپزشک   ان،یماهر و دانش بن  یانسان   يروین 
با و  رشد  رس  یلندگبه  به  است.   دهی خود  ا  نهی استفاده  تک ت یظرف   نیاز  و  بر   هیها 
درون  ا  یساخت  م  دینو  نیقدرت،  ما  به  تک یرا  با  که  ا  هیدهد  ها  ت یظرف   نیبر 

 . کرداثر یو ب  یها را خنثم یتوان اقتصاد کشور را اداره و تحریم
 اجتماعی  –شرایط فرهنگی ج. 

فرهنگ  با ین   ی اجتماع  –  یدر حوزه  ا یز  به  نکته توجه  ید  آم  کردن  خته  یکه 
زندگ سبک  زندگیران ی ا  یشدن  سبک  با  به  یغرب   یان  را  امروز  جامعه  فرهنگ   ،

است.   تغیاشدت دگرگون کرده  قالب شکلیی ن  نامطلوب   يهنجارها  يریگر در 
کشور    ياز شهرها  یب در بخشیب و غر یعج  يهادر سطح جامعه و رواج پوشش 

  یی گراتبرج و تجمل  ی با نوع  یغرب  یو رواج سبک زندگرشد    . است  قابل مشاهده 
در   را  آن  آثار  که  است  زندگهمراه  بخش  يالکچر  يها ی گسترش  از   یدر 

م  يشهرها ا.  دیتوان دیکشور  آنکه  افزاین وضعیباالخص  با    يهاش شکافیت 
پا   يهادهک   يز همراه است و فاصله درآمدی ن   یاجتماع به دلییباال و    ل ین جامعه 

 افته است.  یش یافزا ياقتصاد يهات یریسوء مد 
ب  و  اشتغال  اجتماع  يکاریمعضل  جا   یآثار  به  را  فاصله    يخود  و  گذاشته 

ثر به اقشار محروم جامعه  دن مؤیرس ن ش داده است.  یها افزا ن سال یرا در ا  ی اجتماع
اجتماع اعتراضات  ثقل  تا  شده  تدر  ی موجب  به  یبه  متوسط  طبقه  از  ن  ییپا  طبقه ج 

اینزد  جامعه توان ی م  1398آبان ماه سال    يهایاآرامن ت را در  ین وضعیک شود. 
 د. کرمشاهده 

به دست دادن عوامل متعدد از جمله   در   یحت  ،دولت  سوء عملکرددست 
م طبقات  پاحضور  در  جامعه  محروم  و  قابل  ی ن   يأر  يهاصندوق  يستضعف  ز 
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ا است!  پایمشاهده  همواره  که  طبقات  حضور  ين  انتخابات    در  ي حداکثر  ثابت 
بر    ین معضل مبتنیاند. اداشته   ی ر حضور کم فروغیدو انتخابات اخ  یک یبودند، در  

  یی تخت و مناطق روستا یجنوب شهر پا  يأر  يهااخذ شده در صندوق   يزان آرایم
 ده است. هقابل مشا

ب  چندجانبه ز  ین   يمجاز  يفضا  يمحابایرشد  و    ياموضوع  آثار  که  است 
  یی هافرصت  چند  ن ابزار هری از جامعه شده است. ا  یر بخشیتبعات سوء آن دامنگ 

برا ب   يرا  اما  از  یب   يال ضعف در سواد رسانه یدله  جامعه ما فراهم کرده است،  ش 
،  يش از هر قشریها اثرگذاشته و ب ی م که بر سبک زندگی هست  ی آن شاهد آثار سوئ

ارا د   80و    70جوانان و نوجوانان دهه   ه  دن روزها چندیچار چالش کرده است. 
اعی عضویت دارند و  متهاي شبکه اجمیلیون از افراد جامعه در یکی از پیام رسان 

ساعت این  اغلب  مشغولند.  بدان  دنیاي    مشغولیت ها  به  دادن  شکل  حال  در 
نی است که چگونگی مواجهه با این فضاي مجازي را به خوبی بلد نیستند و  مخاطبا

اث  انفعال  این  دارند!  انفعال  آن  برابر  در  و  اغلب  مستقیم  به  ریغ رپذیري  را  مستقیم 
در   رودمی که انتظار  اي است  این پدیده فراگیر نوین، سوژهکند!  شدت تقویت می 

گوها بدل  ونیز به یکی از محورهاي اصلی گفت   1400مباحث مربوط به انتخابات  
 . شود

انقالب مقابل  در   اسالم  یفرهنگ  سال ین   یو  در  لطف   یراخ  يهاز  به 
نخبگان و  تالش همه  و    یفرزانه انقالب اسالم  و  م یحک رهبر    ین شرایها و پرهنمون 

ب بزرگان و   انقالب ت(ع)، تالش جوانان مؤ یدلسوزان و دردمندان مکتب اهل    ی من 
انقالب  محافل  ه و    یدر  و  نظام    يهاتیموفق،  یمذهب  يهائت یمساجد  روزافزون 

پ   یاسالم و   يابزرگ منطقه   يو دستاوردها  یعلم  يهاشرفت یدر عرصه توسعه و 
و گسترش فرهنگ  دشمن  یدر حال مقاومت در برابر تهاجم فرهنگ و ...  یلالملنیب 

مجدد فرهنگ   يایر با احیاخ يهان روند در سال یاست. ا(ص) ياسالم ناب محمد
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کسال ید مدافع حرم قوت گرفته است. باالخص در  یصدها شه   يشهادت و اهدا
رش شهادت    ،گذشته اسالم  یسردار  سلد  قاسم  مین مای حاج  حضورجوانان  من ؤ، 

ط  یمومنانه در شرا  يهادر عرصه مقابله با کرونا، آغاز جهاد بزرگ کمک  یانقالب 
اقتصاد مجاهد   يسخت  شهادت  زده،  ف یکرونا  اللهیسب   ی ن  محسن    یل  چون 

انسان   یعوامل  زادهيفخر روح  که  تزر  يآزاد   ،تیبودند  بر جامعه  را  اخالق  ق  یو 
 اند. کرده

ب  ان یان یصدور  دوم  گام  اسالمه  حکاین   یقالب  که  دوران ی ز  آغاز  از    یت 
مسیجد در  اسالمید  انقالب  ا  یر  در  میدارد،  شوق جوانان جامعه  شور و  ثر  ؤجاد 

ا و  امیبوده  و  برایمان  عال  ی اب یدست  يد  کشور  ن  یتری به  براي  پیشرفت  از  سطح 
 را ایجاد کرده است.  بدست جوانان 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1400انتخابات   مختصاتگفتار دوم: 
 

هاي مختص به خود  ساله گذشته با ویژگی   41تاریخ  در طول    یهر انتخابات
خردادماه    شدهبرگزار   در  روي  پیش  انتخابات  بر    1400است.  عالوه  نیز 
خود    خاص هاي  ی ویژگهاي عمومی که مختص تمامی انتخابات است، از  ویژگی 

 . کندکار هاي آن را آشتواند اهمیت و ویژگیبرخوردار است که توجه به آن می 
جمهوري    . 1 ریاست  دوره  پایان  رو  پیش  حسن تحجانتخابات  االسالم 

نامزد    یروحان  انتخابات  از  این دوره  نخواهد توانست در  .  شوداست و وي دیگر 
مس موجب  ئاین  نسبتاً  شودیمله  امکان  چهره  که  رقابت  براي  جدید  برابري  هاي 

ور در صحنه رقابت جمهفراهم آید. شرایطی که در صورت امکان حضور رئیس
 کرد.انتخاباتی، از تعادل خارج شده و کفه ترازو به نفع وي تغییر می 

پیروز    . 2 فرد  که  انتخابات آن است  از  دور  این  دیگر  توجه  قابل  ویژگی 
سال بر کرسی قدرت قوه مجریه تکیه نخواهد    چهار صحنه رقابت، تنها براي مدت  

بود که در رقابت انتخاباتی دور آینده  زد، بلکه از این فرصت نیز برخوردار خواهد 
یک   زیاد  احتمال  به  و  باشد  برخوردار  برتري  موقعیت  از  نیز  جمهوري  ریاست 
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ساله دیگر نیز به این مقام برگزیده شود (همانطور که در ادوار گذشته    چهاردوره  
 انتخابات ریاست جمهوري در جمهوري اسالمی چنین بوده است) 

پ  . 3 اولیانتخابات  رو  جمهوري  انتخابات  نی ش  دهه    ریاست  در  که  است 
رهبر    ياز سو  یه گام دوم انقالب اسالمی ان یدور ب صو پس از    یپنجم انقالب اسالم
ر حرکت  ینقشه راه مس  یه که به نوعیان یب   ن ید. ا شویبرگزار م  یمعظم انقالب اسالم

تواند فضاي گفتمانی انتخابات را تحت می،  در دهه پنجم است  یاسالم  يجمهور
گیري تابلوها و شعارها در انتخابات و حتی نامزدهاي ثیرخود قرار داده و جهتأت

 دهد.  هاي آنها را نیز تحت الشعاع خود قرارانتخاباتی و برنامه
و    . 4 نخبگان  چرخش  مضرورت  جوانان  به  کشور  مدیریت  من ؤسپردن 

  يبرا  یم یام آشکار و مستقیاست که پ   یه گام دوم انقالب اسالمیان یروح ب ،  انقالب
عمر از  سال  چهل  گذشت  از  بعد  شک  بدون  دارد.  انقالب   با   انتخابات  برکت 

ن امر موجب خواهد شد تا  ی ده است و ایفرا رس  یر و خانه تکان یی، زمانه تغیاسالم
 م. یباش یانتخابات يهارقابت در صحنه  يدیجد يهاشاهد حضور چهره 

از  حول آن،  گیري رقابت سیاسی متکثر برآرایش جدید سیاسی و شکل  . 5
سال    هايویژگی  انتخابات  آستانه  در  که  است  دیگري  حال    1400مهم  در 

انتخابات آتی  . این وضعیت جدید متکثر، پیش باشدمیگیري  شکل بینی در مورد 
 را سخت کرده و سناریوهاي متعددي را پیش روي ما قرار داده است. 

مجلس  . 6 انتخابات  در  انقالب  نیروهاي  جبهه  در  ازده ی  پیروزي  که  م 
ن  یسنگ  یانتخابات يهاان در رقابتین جریرخ داد، توازن را به نفع ا 1398اسفندماه 

سا است.  نتا یکرده  انتخابات  یه  بر  انتخابات  آن  سنگ ی ن   1400ج  و    کندی م  ینی ز 
جریان انقالب با روحیه و قدرت و توان بیشتري در این آوردگاه شرکت خواهند  

 کرد. 
روس منحوس کرونا برگزار خواهد  یطره ویدر زمان س  1400انتخابات    . 7



 1400مختصات انتخابات /  20
 

ا  اولیشد!  جمهوری ن  در  انتخابات  چن  یاسالم  ين  که  ب یاست  ردار  یواگ  يمارین 
سالمت ریخطرناک تهديأ،  را  انتخابات  می دهندگان  شراید  بدون شک  ط  یکند. 

تبعات خاصیجد به همراه دارد. حفظ    يبرگزار  یچگونگ   يبرارا    ید،  انتخابات 
و    يری، جلوگدهندگانرأيسالمت   انتخابات  از کاهش مشارکت، حفظ سالمت 

آرایص از  مهم   يانت  مسایتراخذشده،  شرائن  در  که  است  انتخابات  حاد  ی ل  ط 
 ش از آن وجود نداشته است. ی، پییکرونا

ف دولت دوازدهم در حل مشکالت کشور و رفع موانع  یعملکرد ضع  . 8
فراهم آورده است    1400ات  انتخاب   يبرگزار  يرا برا  ی، مشکالتیادان ب شرفت و آیپ

مهم  رغبتیترکه  آن کم  برا  ی ن  از سو  يمردم  است.  انتخابات  در  میل    یی حضور 
تکرار عدم  به  رو  جامعه  عمده   یبرگردان   يو  روحان   يابخش  هواداران  ز  ین   یاز 

 ر قرار داده است.یی ط تغیاست که کشور را در شرا یعامل
ج  . 9 استکبار  و  اسالمی  نظام  مواجهه  تمام  در  هانی  شرایط حساس  جنگ 

ز  یام را از ادوار انتخابات گذشته مت  1400است که انتخابات    ی، عاملعیار اقتصادي
چگونگ  شک  بدون  است.  اقتصاد  یکرده  عرصه  در  دشمن  با  مهار    يمواجهه  و 

  ی آت  یانتخابات  يهارقابت  ییراآصفاست که    یین ماجرایترم، مهم یتحر  راهبرد
 رقم خواهد زد.  را

بلکه   1400سال  انتخابات    . 10 نیست،  جمهوري  ریاست  به  مختص  تنها 
پاي صندوق در  مردم  همزمان  ربطور  مدیریت  أهاي  براي  را  نمایندگان خود  ي، 

انتخاب می  نیز  انتخابات شوراها  شهري و شوراهاي شهر و روستا    یانتخاباتکنند. 
از    یانتخابات  يهااست که رقابت  یمحل   بوده و الزامات خاص خود برخوردار  آن 

کشور  ن  یهمچن انتخابات  دیگر  از  متفاوتی  کار  و  ساز  است. نیز  از  برخوردار 
انتخاب ب نظارت   دیگر  از  متفاوت  انتخابات  این  نگهبان  ر  شوراي  عهده  بر  ها، 

سال  طول  در  و  نشده  کمیته گذاشته  اخیر  نمایندگان  هاي  از  متشکل  مجلس، اي 
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م سعهده داشته است. مکانی  یید صالحیت نامزدها را بر أنظارت بر این انتخابات و ت
روب  جدي  نقدهاي  با  همواره  البته  انتخابات  این  کارشناسان  هاجرایی  و  بوده  رو 

کرده  نظر  اظهار  باره  این  در  است  مختلفی  کافی  از  نگاهی  اند.  بخشی  به 
مکانیخروجی این  که  تا  سهایی  باشیم  داشته  اخیر  دهه  دو  از  بیش  طول  در  م 
 شوراها نیازمند اصالحی جدي است.  که فرآیند انتخابات شودمشخص 

را بر آن    یاسالم  يدر قانون انتخابات، مجلس شورا  یی هاوجود ضعف  . 11
و شوراها را    ياست جمهورید، انتخابات ر یجد   ینیب قوان یر و تصو یی داشته تا با تغ

   نرسد.  1400رات به انتخابات یی ن تغی . هرچند ممکن است اکندبرگزار 
انتخابات  12 انتخاباتی شاهد  . درکنار دو  از حوزه هاي  برخی  کلیدي، در 

مجلس شوراي اسالمی و مجلس خبرگان رهبري  اي  برگزاري انتخابات میان دوره
بار در برخی  أ نیز خواهیم بودکه حاصل آن وجود چهار صندوق ر براي اولین  ي 

 ها خواهد بود. شعبه 
اس  احسدر انتخابات  ن بار است که دغدغه کاهش مشارکت  یاول  يبرا.  13

پیم ازیشود.  ری ا  ش  انتخابات  همواره  جمهورین  پرشورتر  یک ی  ياست  ن  یاز 
زان مشارکت ی ب آن با انتخابات شوراها بر میانتخابات کشور بود. ضمن آنکه ترک

و ضعف   يل وجود مشکالت فراوان اقتصادین روزها به دلیاما ا افزوده بود.  زیآن ن 
اي شرکت در انتخابات کاسته شده  ها برتوده  ياز انگیزهدولت مستقر،    يکارآمد
سال  است.   در  که  انگیزه   1396مردمی  وعده با  به  امید  و  باال  شده  هاي  داده  هاي 
از  رئیس بیش  ر  25جمهور،  زود  أمیلیون  خیلی  دادند،  او  به  و  ي  شده  با  دلسرد 

آثار این کم انگیزگی را  !   پیوستندن دولت  ااوضاع نابسامان به صف منتقدمشاهده  
دمی اسفندماه  توان  انتخابات  با  کرد مشاهده    1398ر  اولین  براي  میزان    رکه 

زیر   به  انتخابات  در  مردم  رسید.   45مشارکت  ن   ییط کرونا یشرا  درصد  ز  یکشور 
 دشوار کرده است.  يتحقق مشارکت حداکثر يط را برای د بر علت شده و شرایمز



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاسالم نظامگفتار سوم: انتخابات تراز 
 

ب  اسالمی  نظام   یانتخاباتهر  ه  نظام  ارکان  تقویت  براي  فرصتی  عنوان  به 
ترین حالت  ی نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات به شایسته دینساالر  مردم

ات  یاست که ح  ینظام اسالم  انتخابات مطلوب  يبا برگزار  ،واقع  در برگزار گردد.  
 رد. یگی قوت م ینی د يساالرمردم

فرزانه    رهبرهایی است که  ها و شاخص مولفه   دارايالبته  انتخابات شایسته  
عاد آن را شرح دهند  ب ااند تا  تالش کردههاي متمادي  انقالب اسالمی در طول سال

ها  توجه به این شاخص اند.  دهید ورزیکها تأبه تحقق آن شاخص   یو در هر انتخابات
دغدغهمی فعالیت  جهت  آتی  تواند  انتخابات  در  را  اسالمی  نظام  معین    نیزمندان 

ها باید در جهت تحقق چنین انتخاباتی صورت  ها و برنامهواقع همه تالش درسازد. 
  شرح   نیبه اانقالب اسالمی     ترازانتخابات مطلوب و    يهامهمترین شاخص گیرد.  

 : است
  در انتخاباتمشارکت حداکثري   -1

  ، تاسالمی در انتخاباتوجه رهبرمعظم انقالب  ترین مالحظه موردشاید مهم 
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حداکثري«له  ئسم صندوق  »مشارکت  پاي  در  ملت  گسترده  حضور  رو  ي  أهاي 
آنچه  کنند: «اساسی چنین یاد می  راهبردیک  باشد. معظم له از این اصل به عنوان  

از حضور حد   است  باشد، عبارت  اساسی موردنظر همه  عنوان راهبرد  به  باید  که 
شاء الّله  ن اآینده که اکثري مردم. باید شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوري 

از دست جزو حماسه  را  باشد که دشمن  شرکتی  ملی خواهد شد،  به هاي  اندازي 
   ) 8/1383/ 24» ( ایران اسالمی و ملت سرافراز ایران مأیوس کند. 

معظم  که  است  بااهمیت  آنقدر  انتخابات  در  ملت  در مشارکت گسترده    له 
میجیرفت  مردم  بزرگ  اجتماع اعالم  صراحت  با  «منن دار،    که   امگفته  بارها  د: 

  اگرچه  است؛  ترمهم  هم  اصلح  انتخاب  از  حتّی  انتخابات،  در  مردم  حضور  اصل
 ) 17/2/1384» ( . دارد اهمیت بسیار هم اصلح انتخاب

ت معظم أاین  که  است  باوري  عمق  از  برخاسته  در  کید  مردم  جایگاه  به  له 
براي حکومت    »ري دینی ساالنظام مردم «به نحوي که از تعبیر    ،نظام اسالمی داشته

می یاد  ایشاناسالمی  نگاه  در  گسترده   ،کنند.  حضور  تداوم چنین  و  بقا  رمز  اي 
اسالمی است برزیر  ؛انقالب  اسالمی متکی  به ملت أر  ا که جمهوري  اعتماد  و  ي 

معظم  است.  گرفته  نهم  شکل  جمهوري  ریاست  انتخابات  آستانه  در  صحن  له  در 
  در   آگاهانه  حضور  اینکه   کنند: «یکیاره می به این حقیقت چنین اش   جامع رضوي

  یک   مردم،  آحاد  سوي  از  هوشمندانه  انتخاب  و  جمهوري  ریاست  انتخابات
 علت.  است  مردم  آراء  به  متکی  ما   کشور.  است  کشور   سرنوشت  در  مشارکت

  و   بیست  طول  در  اندنتوانسته   خاك   و   آب  این   به  ورزانطمع   و  ملت  دشمنان   اینکه
 در  مردم  مشارکت  و  اراده  و  حضور  کنند،  اردو  گزندي  گذشته  سال  شش

  روز   در  یا   بهمن   دوم  و  بیست  در  شما  هايپیمایی راه.  است  بوده  مختلف  هايصحنه
  را  کشور   این  گذشته،  هايسال   گوناگونِ  هايانتخابات   در  شما   شرکت  و  قدس

  تعیین   و  اداره  در   اینکه  بر  عالوه  کشور  سرنوشت  در  مشارکت.  است  کرده  بیمه
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 نقش  ترینبزرگ   هم  دشمنان  دشمنی  کردن  خنثی  در  دارد،  نقش  کشور  مدیریت

 ) 1/1/1384(  ». کندمی ایفا  را
له در دیدار استادان  معظم  ، در صنعت  و  علم  دانشگاه  در  دانشجویان  و   با 

معترضه میجمله  «اي  عقیده فرمایند:  مردم،  به  مردم.    اعتماد  مشارکت  به  واقعی 
می بعضی را  مردم  اسم  ندارند.  آورند؛  ها  مردم  مشارکت  به  اعتقادي  حقیقتاً  اما 

آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بناي جمهوري اسالمی بر  بعضی اسم مردم را می
بناي جمهوري اسالمی بر اعتماد    اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است. 

 ) 1387 /24/9» (به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است. 
با صراحت   البانقمعظم    رهبر  انتخابات دهم ریاست جمهوري  از  قبل  در 

برگزاري   از  ممانعت  براي  اسالمی  انقالب  دشمنان  عیار  تمام  و  مستمر  تالش  از 
به کردستان  انتخابات و سرد و بی  به میان آورده و در سفر  روح کردن آن سخن 

درجهفرمایند:  می هدف   «در  انتخاب اول،  که  است  انتخابات  شدن  تعطیل  ات  شان 
اي سعی کردند انتخابات مجلس شوراي اسالمی را به انواع و  نباشد. در یک دوره 

مردان مؤمن نگذاشت؛    ها متوقف کنند. خداي متعال نخواست و ارادهاقسام حیله 
ب  را  انتخابات  که  مأیوسند  این  از  درجه ه  نتوانستند.  در  کنند.  تعطیل  بعد،   کلی 

سهدف  و  سبک  انتخابات  که  است  این  میشان  بشود.  برگزار  ملت  رد  خواهند 
 ) 1388/ 22/2(   ایران حضور فعالی در انتخابات نداشته باشد.» 

براي  معظم راهبردي  را  انتخابات  در  مردم  حداکثري  مشارکت  اصل  له 
می  دشمن  سناریوي  سازي  درخنثی  نمونه  عنوان  به  و   جمعه  نماز  هايخطبه   داند 

سناریو با  مقابله  در ضرورت  با صراحت  می تهران  دشمن  «ي  دشمن  فرمایند:  چرا 
کند؟ آیا    کند که انتخابات ریاست جمهوري را خلوتاین قدر هزینه و اصرار می

 هاي رأي و دشمن، نباید فهمید که حضور در سرِ صندوق   از این تالش مذبوحانه
به دهان آن  به شکست،  انتخابات، مشت محکمی  هاست؟ آیا از این ترفند محکوم 
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من از حضور مردم در صحنه ناراضی است؟ این خود، راه بسیار  نباید فهمید که دش
 ) 14/3/1372» (اي است. کننده روشن و تعیین 

«تالش که:  دارند  مطالبه  چنین  بسیجی  دانشجویان  از    این   باید  شما  ایشان 
در  5/3/1384»( . کنید  حداکثري  کلمه  حقیقی  معناي  به  را  مشارکت  که  باشد و   (

اعالم   عالیقدر  مرجع  یک  که  می مقام    نظام   این   استحکام  به  کسی  هر « دارند 
  مندعالقه  ایران  ملت   به  که  هر  است،  مندعالقه  اسالم  به  که  هر  است،  مندعالقه
  شرکت   انتخابات  این  در  که  است  واجب  شرعاً  و   عقالً  او  براي  است،

 ) 14/3/1388.»(کند
 آرامش در انتخابات  -2

دغد از  یکی  انتخابات  آرامش  رهغهحفظ  مهم  تمامی هایی  در  بري 
ت آن  حفظ  به  نسبت  خود  رهنمودهاي  با  همواره  که  است  بوده  کید  أانتخابات 

اند. از منظر ایشان انتخابات همواره باید مظهر وحدت و انسجام ملی باشد و  داشته 
ناامن  و  است. تشنج، درگیري  نشانه آن وجود آرامش درانتخابات  و  سازي الزمه 

که است  اقداماتی  انتخاباتی،  براي    فضاي  تهدیدي  به  انتخاباتی  فرصت  تبدیل  از 
و   تحرکات  با  معموال  که  اقدامی  دارد.  حکایت  کشور  ملی  امنیت  و  انسجام 

ایادي داخلی دشمن و  سناریوهاي طرح از مرزها و حمایت  بیرون  ریزي شده در 
جناح سوءتدبیر  و  ب غفلت  نامزدها  هواداران  گاه  و  داخلی  سیاسی  وجود  ههاي 

هایی براي ایجاد اختالف  نه انتخابات مجلس ششم از وجود دستدر آستا  آید. می
  که   است  کار  در  هاییدست  گویند: «احتماالًو تشنج در انتخابات چنین سخن می

  هم   عملی   تشنّج   نتواند  اگر  کند؛  متشنّج  محیط   را  کشور   محیط  انتخابات،  آستانه   در
  این .  کند  وعیمصن  سازيبحران  و  ذهنی  و  فکري  تشنّج  محیط  آورد،  وجودبه

 بیگانه   هايدست   نیستند؛  هاخودي  هايدست  نیستند؛  خدومی  هايدست  ها،دست
»  . هست  بحمداللَّه  و  باشد  هشیار  باید  ایران  ملت.  خائنند  هايدست  و
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)18/10/1378 ( 
  انجام   باصفا  و  آرام  فضاي  در  باید  ورزند: «انتخاباتکید میأو مدتی بعد ت

 جاهمه   در  که  است  بدیهی.  باشد  نفرت  فضاي  و  درگیري  و  تشنّج  از  دور  و  گیرد
 نگاه  هم  مردم  و  هستند  مختلفی  سالیق  و  عقاید  و  آراء  با  گوناگونی  نامزدهاي

  این .  داد  خواهند   رأي  و   کنند می   انتخاب  تدّبر   با   و  شناسایی   با   شاءاللَّه ان   و  کنند می
 ) 26/11/1378( » . گیرد انجام آرام  فضاي در باید کار

 ات سالمت انتخاب -3
دغدغه  از  مسیکی  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  مهم  سالمت ئهاي  له 

ایشان   نگاه  در  است.  ملرأانتخابات  مسئوالي  اختیار  در  که  است  امانتی  امر  ت  ن 
با تمام توان در ایشان موظفند  و  دارد  بکوشند. سالمت   قرار  حفظ و سالمت آن 

و هم پس از انتخابات    انتخابات هم به مرحله پیش از انتخابات و هم حین انتخابات
واقع ت به  دارد.  سیاسی  متوجه  فعالیت  از زمان آغاز  انتخابات  فرآیند  تا    احزابام 

 اعالم و تائید نتایج نهایی انتخابات باید موردتوجه قرار گیرد. 
معظم نگاه  ستاد در  تنها  نیز  انتخابات  سالمت  حفظ  مسئول  انتخابات    له 

ن  بلکه همه ستنیکشور و شوراي نگهبان  انتخاباتی،  جناح   د،  نامزدهاي  هاي سیاسی، 
توده رسانه و  هواداران  رها،  دريأهاي  به   دهنده  داشت.  خواهند  نقش  میان  این 

سال   در  نمونه  درمعظم    رهبر  1385عنوان    کارگزاران   و  مسئوالن  دیدار  انقالب 
اسالمی با صراحت از اهمیت سالمت انتخابات سخن به میان آورده   جمهوري نظام

می «اولًا فرو    مسئوالن   خوشبختانه  که  است،  مهم   هاانتخابات   این   سالمت  مایند: 
  از   باید .  هست  هم   حاال   و   ایمکرده   تأکید   همیشه   هم  ما  دارند،   توجه  این   به  کشور
 حفظ   اهمیت،  لحاظ  از  اندازه  همین  در .  بشود  صیانت  کامل  طور  به  مردم  آراي

  که   حاال  همین  ثلم  -است  انتخابات  شروع  از  قبل  انتخابات،  فضاي  سالمت
  زمان   تا   و  است   شده   فراهم  انتخابات  مقدمات   و   شده   شروع   هانویسی نام  تدریجبه
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  بعضی .  کنید  حفظ   را  فضا  سالمت  بایستی  که   -نمانده  زیادي   زمان  انتخابات،
  کردن  خُرد  و  کردن  اهانت  کردن،  تخریب  کنند؛می   خراب  را  انتخابات  فضاي

  هم.  است  انتخابات  سالمت  اياقتض  برخالف  همه  گوناگون،  هايشخصیت
 ارتباط  گوناگون  ابزارهاي  به  که  کسانی  هم  تلویزیون،  و  رادیو  هم  مطبوعات،

  یک   که  کسانی  هم  -ايرایانه  هايشیوه   و  هارایانه   -هستند  مجهز  دیگري  جمعی
 شوراي  مجلس  نمایندگان  و  جمعه  خطباي  مثل  دارند؛  گفتن  سخن  براي  منبري

.  »کندمی   خراب  را  انتخابات  فضاي  تخریب،«  که   ند باش  داشته  توجه   همه  اسالمی؛
  آن   به  اما  ندارد؛  مانعی  هیچ  کنید؛  دفاع   مندید،عالقه  او  به  که   کسی  آن  از   شما

  این   و  تخریب  این .  نکنید  تخریب   نکنید؛  حمله  مطلقا  اوست،  رقیب  که  کسی
  به   است؛  جایز  نه  و  مستمعان،  براي  دارد  حجیت  نه  کردنها،  اهانت  و  زدنها  حرف

  و   انتخابات  خودِ  سالمت  حفظ  يمسئله   بنابراین.  کندمی  خراب  را  فضا  اینکه  اطرخ
 ) 1385/ 7/  18»( . است مهم خیلی انتخابات، فضاي سالمت حفظ

سال متأ طول  در  انتخابات  یاخ  يهاسفانه  سالمت  سور  از    یبخش  ياز 
نتوانسته   یاسیس  يهاان یجر که  پکشور  تردی اند  مورد  باشند،  انتخابات  ق یروز  رار  د 

ا است.  سال  یگرفته  انتخابات  از  خط  سال    آغاز  1384ن  در  و  با    1388شد 
ستاد انتخابات موسوي و کروبی به    ياز سوکودتاي مخملین    ویدخوردن سناریکل

مدعیان  این  که  است  حالی  در  این  رسید.  خود  آشوب    اوج  به  را  انتخابات  که 
مهیچ   ،کشاندند نشدند  حاضر  اثباگاه  براي  را  قانونی  «سیر  ادعاي  در  ت  تقلب 
دروغی    »انتخابات ادعا  این  که  داشت  آن  از  حکایت  روند  این  گیرند.  پیش  در 

براي فشار  بیش نبوده و تنها با هدف فریب هواداران و کشاندن آنها به کف خیابان
 طراحی شده بود. به نظام 

 گرایی در انتخابات قانون  -4
انتخابات   برگزاري  ارکان  از  اسال  ترازیکی  و  قانون  ،میانقالب  گرایی 
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ن  یی نیز از اصولی است که همه فعاالگراپایبندي به ضوابط قانونی است. این قانون
صحنه انتخابات از مجریان و ناظران و نامزدها تا هواداران و انتخاب کنندگان باید  

مس  این  باشند.  پایبند  انقالب ئبدان  معظم  رهبر  توسط  مختلف  زبان  به  بارها  له 
آستا در  آستانه  اسالمی  در  ایشان  نمونه  عنوان  به  است.  شده  گوشزد  انتخابات  نه 

می  هشتم  «انتخابات مجلس  توصیه کرده فرمایند:  انتخابات  مجریان  به  االن  من  ام، 
ب هم توصیه می  باید  است. ه  کنم:  قانون  را رعایت کنند. حد و مرز،  قانون  شدت 

نونی بشوند. قانون حد فاصل  همه باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم الزامات قا
نباید دور زد. این لینحق و باطل است در حرکت و مشی ملت و مسئو . قانون را 

 ) 19/11/1386»(. باید رعایت بشود
اعمعظم تأله  هرگونه  از  را  نگهبان  شوراي  و  ضاي  سالیق  از  ثیرپذیري 

  ایم،فته گ همیشه که طورد: «هماننفرمایها برحذر داشته و خطاب به ایشان میمذاق
  سالیق   و   اهمذاق  نه  و  باشد   معیار  و   مالك  موازینْ   و   قانون  باید  نظارت  امر  در

  انسان   وقت  یک  که  نباشد   طوراین   و   نروید   شخصی   مذاق  دنبال  مطلقاً.  شخصی
 خسارتی  مجلس  براي   نباشد،  مجلس  در   فرد  این   اگر   که   دهد   تشخیص   خودش

 موازین  برخالف  گاهآن  د؛دار  ايفایده  مجلس  براي  باشد،  شخص  این  اگر  است؛
  و   متعال   خداي  پیش  بتوانید   که   کنید  کاري  باید.  شود  اعمال   مذاق  این   مقرّرات،  و

  رد را  شخص این مناسبت چه به که شد  سؤال   شما از اگر. باشید جوابگو او بندگان
  مقرّرات .  کنم  عمل   مقرّرات  طبق   بودم  ملزم   من !  پروردگارا:  بگویید  شما   کردید،

  این   من  گفت،  چنین   مقرّرات  یا   کردم؛   رد  را   شخص   این   هم   من  گفت،  چنین 
  فهمیدم،  گونهاین   من  دادم،   تشخیص   گونهاین   من   کهاین  اما  کردم؛   تأیید   را   شخص

. نیست  قبول  قابل  اینها  دانستم؛  مفید  را  آدم  این  من  دانستم،  مضر  را  آدم  این  من
  و   موازین   طبق   یدبا.  خدا  بندگان  نه  کرد،   خواهد   قبول   متعال  خداي  نه   را   اینها 

  مقرّرات   اعمال   از   مانع  نباید   ايمالحظه  گونههیچ .  کنید  عمل   مقرّرات
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 ) 14/11/1374»(. شود
 رقابتی بودن انتخابات  -5

از شاخص  انتخابات یکی  بودن  اسالمی رقابتی  نظام  انتخابات شایسته  هاي 
انتخابات  است. رقابتی بودن بدین معنا که با تکثر و تعدد نامزدهایی انتخاباتی حق  

ر براي  مسيأو گزینش  این  باشد.  داشته  عوامل  ئدهندگان وجود  از  یکی  له خود 
پرشورؤم انتخابات و  افزایش   شدن  ثر در جدي شدن  بود که موجب  آن خواهد 

 اشتیاق شرکت کنندگان در انتخابات خواهد شد. 
به مس انقالب اسالمی  توان له اهمیت رقابتی بودن را میئتوجه رهبر معظم 

ا معظم در  پیام  از  بخش  صادر  ین  هفتم  جمهوري  ریاست  انتخابات  از  بعد  که  له 
«... کردبه خوبی مشاهده    ،اندفرموده   جمهوري  ریاست   محترم  نامزدهاي  سایر  از  : 

  به را کمک ترینبزرگ الهی،  آزمایش این میدان در خود حضور و آمادگی با که
. کنممی  تشکر  صمیمانه  دند،کر  مردم  به  بخشیدن  انگیزه  و  انتخاباتی  رقابت  ایجاد

 ریاست  نامزدي صحنه در متنوع هايمنش و هاسلیقه و افکار حضور بدون شکبی
 ملت   براي   افتخار  این   و  گشتنمی  پدیدار   ملی  حضور  عظیم   موج  این  جمهوري،

 ) 3/3/1376» (. رسیدنمی  ثبت به ایران
ز شروط  شود که معظم له یکی امبتنی بر اظهارات فوق به خوبی آشکار می

دانند و با  باشکوه برگزار شدن انتخابات را وجود تکثر و رقابتی بودن انتخابات می
«آن دارند:  درخواست  ایشان  که  است  باور   قانون  اسالم،  نظام،  که  کسانی  همین 

  نه  و  سالم  رقابت  منتها  بیایند؛  رقابت  میدان  به  باید  دارند،  قبول  را  امام  و  اساسی
   )18/10/1382»(. عنادآمیز و لجوجانه رقابت

می که  است  رقابت  این  از  هدف  را البته  آن  بودن  منفی  و  مثبت  تواند 
ت بر  مبتنی  که  چرا  کند،  «درأمشخص  له  معظم    کردن   قبضه   براي  اسالم   کیدات 

  براي   تنها  ايعده  که  گویممی  جهت  آن  از  را  این.  ندارد  وجود  رقابتی  قدرت،
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 صحیح،  رقابت  ، بنابراین.  غولندمش  رقابت  به   و  کنند می   تالش  سیاسی  قدرت  کسب
 ) 1/1/1382»(. است مردم به رسانیخدمت در رقابت مقبول، و مشروع

  ي القا  یدشمنان انقالب اسالم  یاز خطوط اصل  یک یفراموش کرد که  نباید  
نگهبان و کاهش    يران است که با هدف فشار به شورای بودن انتخابات در ا  يصور

س م  یاسیمشارکت  در  شود.  ی دنبال  در این  انتخابات  همواره  که  است  حالی 
 شده است.  برگزارهاي مختلف جمهوري اسالمی با حضور گرایش 

 فراگیر بودن انتخابات -6
م از  دیگر  جمهوري  لفه ؤیکی  تراز  انتخابات  به  رسیدن  در  موثر  هاي 

هایی است که  اسالمی، فراهم آوردن بستري براي حضور همه استعدادها و گرایش
هاي ملت اعتقاد داشته و براي اداره کشور برنامه دارند. به آرمان به قانون اساسی و  

نامزدها به صرف تعدد  انتخابات شایسته و حقیقی  بلکه    واقع  نخواهد شد،  حاصل 
این تعدد سلیقه   ،الزمه  افراد و  تنوع  و  بودها و گرایشتکثر  امکان    ها خواهد  که 

 هاي مختلف را براي مردم فراهم خواهد آورد.  انتخاب
کارگیري همه نیروها در مدیریت کشور و فراهم آوردن حضور  هب   دغدغه 

همه   حضور  با  فراگیر  انتخاباتی  برگزاري  نوعی  به  و  انتخاباتی  رقابت  در  آنها 
میگرایش  را  قانون  در  شده  شناخته  رسمیت  به  سیاسی  توصیه  هاي  این  در  توان 

اعضاي به  اسالمی  انقالب  فرزانه    انتخابات   رب   نظارت  مرکزي  تئهی  حکیم 
  که معظم له فرمودند: «هرچه  کرد   مشاهده  اسالمی  شوراي  مجلس  دوره  چهارمین

  براي  این   کنند،  شرکت   انتخابات  در   بیشتر   مختلف  هايجناح  و  جهات   از   افراد
  این   که  کنیم  کاري  باید  ما.  است  بهتر  هم  نگهبان  شوراي  براي  است؛  بهتر  نظام

  یک   که   باشد   طوري  نباید.  بشود  فراهم   بیشتر  اشخاصِ   ورود   براي  وسیله   و  امکان
  نیست؛   وارد   انتخابات  این   در  که   بکند   احساس  خاص،  شهر  یک   در  ولو   جریان،

  نظر   مورد  فرد  آن  توانندمی  که   کنند  احساس   همه   جا   همه  در  که  باشد  طوري  باید
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  این   در  که  حرکتی  و  نگهبان  شوراي  یعنی  بکنند؛  انتخاب  آزادانه  واقعاً  را  خودشان
(. باشد  عمومی  اعتماد  آینه   و  مظهر   باید  دهد،می  جامان   مقطع بر    )4/12/1370» 

همین اساس بود که ایشان در انتخابات ریاست جمهوري نهم بعد از اینکه شوراي  
با نگارش   ،نگهبان آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را رد صالحیت کرد

 ه را صادر فرمودند.  لئاي به شوراي نگهبان دستور تجدیدنظر در این مس نامه
معظم   رهبر  منظر  از  که  باشد  داراي چارچوبی  باید  تنوع  و  تکثر  این  البته 

نظام اسالمی،«انقالب اسالمی   به  امام(ره)»   و  اساسی  قانون  اسالم،  اعتقاد    حضرت 
به واقع این دایره فراگیري تنها جریان  براي آن است.  هاي  ها و گروه شروط الزم 

د که در نظر و عمل پایبندي خود را به انقالب اسالمی و  سیاسی را در بر می گیر
اساسی وظیفه تشخیص   قانون  باشند که در  ثابت کرده  منافع ملی  و  اساسی  قانون 

بر جریان  آن  است.  شده  گذاشته  نگهبان  شوراي  مرزهاي  عهده  که  سیاسی  هاي 
دي  واح جبههرا در نوردیده و براي ضربه زدن به نظام اسالمی  يو غیرخود يخود

ند و کسانی که براي پیشبرد اهداف  اتشکیل داده   را با ضدانقالب (هرچند موقت)
برده  بهره  اسالمی  نظام  بر  فشار  براي  نشینی  خانه  و  از تحصن  براي  خود  باید  اند، 

نظام   به ملت و  نیروهاي خود در مقابل رفتار سیاسی خود  به دایره فراخ  بازگشت 
 اسالمی پاسخگو باشند. 

 ن انتخاباتبود  یاخالق -7
توجه به سالمت   انقالبمعظم    رهبرکید  أهاي مورد تیکی دیگر از شاخص 

میدان  رقابت در  اخالق  رعایت  گرو  در  آن  تحقق  که  است  انتخاباتی  هاي 
پرهیزرقابت قبیل  از  مسائلی  به  توجه    تخریب،   افترا،  و  تهمت  دروغ،  از   هاست. 

 هايوعده   ادند  غیرشرعی،   کردهايهزینه   اسراف،  مشکالت،  بزرگنمایی
تواند هایی است که توجه به آن می اي از دغدغه نمونه  ... و    يرأ  خرید  غیرواقعی،

انتخاباتی   رقابت  مختلف  سطوح  در  اصول  این  باشد.  انتخابات  سالمت  متضمن 
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گفت و  مناظرات  تبلیغات،  مصاحبه وهمچون  و  رسانهگوها  با  مختلف، ها  هاي 
هاي سیاسی و همچنین رقابت ته به جریان هاي مطبوعات وابسها و تحلیلیادداشت 

 نزد طرفداران و هواداران باید مورد توجه قرار گیرد. 
در  فرمایند: «رهبر معظم انقالب قبل از برگزاري انتخابات مجلس هشتم می 

انتخابات بگو  همین  بد  به هم  بکنیم،  بد عمل  با هم کینه یاگر  به یم،  ورزي کنیم، 
قو برخالف  بزنیم،  تهمت  می یکدیگر  کنیم،  رفتار  مقررات  و  وسیله انین   تواند 

است.  الهی  امتحان  ماست؛  خود  دست  باشد؛  انحطاط  و  ضعف  و  »  سقوط 
)21/7/1386 ( 

فعاال همه  تخررهبري  از  را  انتخابات  تین  و  منع کرده  رقبا  دارند: أب  کید 
جنابعال  گریکدیبه    یانتخابات  ينامزدها« خب،  نکنند؛  هست   یاهانت    د، ینامزد 

خوب، از خودتان   اریبس  د؛ی هست   ياآدم برجسته   د،یهست   یکه آدم صالح  دیمعتقد
م رق   دی بکن  دیکن   فیتعر  دی خواهیهرچه  به  نکن  تانبیامّا  رق   د،یاهانت   تانبیبه 

نزن  رق   د،یتهمت  نکن  بت یغ  تانب یاز  اف   د؛یهم  و  که    د یبده   ی نسبت  ی عنی  تراتهمت 
غ   تیواقع [امّا]  وا  د ی بده  ی نسبت  یعن ی  بت یندارد،  غ   تیقعکه  نبا   بت یدارد؛    د یهم 
 ) 30/10/1394» (. دیبکن

با  معظم ریاست جمهوري  دهم  انتخابات  در  بر مسصراحت  له  له ئبیشتري 
قانون   و  اخالق  سورعایت  ت  ياز  انتخاباتی  فرمودند:    کردند کید  أنامزدهاي  و 

همه  « این  نکنند.  تخریب  را  عمومی  اذهان  باشند:  داشته  توجه  محترم  نامزدهاي 
خالف کننده  نسبت  تخریب  آن،  و  این  به  هم    دادن  واقعیت  است؛  مردم  اذهان 

همچنین خطاب به هواداران نامزدها    )22/2/1388» (ندارد؛ خالف واقع هم هست. 
« می طرفرمایند:  هم  محترم  نامزدهاي  از  کدام  بعضی  فدارانیهر  این  دارند.  از  ها 

عالقه خیلی  هستند،  هم  متعصب  آن  طرفداران  به  سرسختند  خودشان.  مند  نامزد 
این   که  باشید  مراقب  باشید،  مواظب  اما  نیست؛  حرفی  باشند،  خوب،  خیلی 
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 ) 14/3/1388»(ها به اصطکاك نینجامد؛ به اغتشاش نینجامد. منديعالقه
 باتانتخاگزینی در اصلح -8

شاخص از  انتخابات  یکی  انقالب  هاي  فرآیند  تراز  که  است  آن  اسالمی 
باشد که در به نحوي  بر مسند قدرت تکیه   انتخابات  نهایت شایستگان و اصلحان 

هاي دینی نیز  هنظام اسالمی است که در آموز  يله رمز تعالی و ارتقائزنند. این مس
بر آن تأ انقالب درفراوان  بر    کید شده است. رهبر معظم  انتخابات گذشته  تمامی 

  «مردم که ددارن اند. ایشان با صراحت اعالم میکید داشته أضرورت انتخاب اصلح ت
 ) 11/2/1380»(. نیست کوچکی امر  چون باشند؛ اصلح شناخت فکر به باید

» انقالب معتقدند:  ب رهبر معظم    راي مردم در این انتخابات و همه آنچه که 
ها مهم است، این است که سطح کارآمدي نظام روز  هاي ملی و انتخاباتگزینش 

اگر   است.  مسئله  اساس  این  کند؛  پیدا  ارتقا  روز  رئیس به  دنبال  یا  مردم  جمهور 
خواهند آنها را  گردند یا دنبال دیگر کسانی هستند که می مجلس می  دنبال نماینده 

انسان که  هستند  آن  پی  در  کنند،  تعیین  انتخاب  اریکه با  بر  را  کارآمدي   هاي 
مسئولیت بنشانند تا آنها بتوانند سطح کارآمدي نظام را افزایش بدهند و مشکالت 

ها و احزاب  وي مردم را حل کنند؛ این خواست مردم است. حاال گروه مادي و معن
نقطه  هرکدام  سیاسی هم  عناصر  نقطه و  آن  دارند؛  براي خودشان  نظرهایی  نظرات 

 یابد. کید بر انتخاب اصلح معنا می ألذاست که توجه و ت )1383  /8/ 24»(است. 
اگذار شده است  به مردم والبته این امر در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی  

به مسئوال نخبگان! معظمنه  نظام مردم ن و  این وظیفه خطیر مردم در  به    ي ساالرله 
«البته دارند:  اشاره  چنین  چنین    تأیید   قانونی  مراکز   در  صالحیتش  هرکس  دینی 

 انتخاب   را  او  و  پیدا  را  ترصالح  و  گشت  هاصالح  بین  در  باید  اما  است؛  صالح  شود،
 ) 17/2/1384(  ». است دممر شما  هنر این،. کرد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشارکت   يراهکارها:  چهارمگفتار   تحقق 
 حداکثري

 
مس   همانطور مهمترین  شد  اشاره  نظام  ئکه  براي  انتخابات  تمامی  در  له 

گسترده حضور  براي  تالش  توده  اسالمی  حداکثري  پاي  و  در  ملت  هاي 
براي  که همه توان و ظرفیتاست  ي  أهاي رصندوق اسالمی  نظام  تحقق آن  هاي 

دستگاه همه  زمینه  این  در  شود.  گرفته  کار  به  مسئوالباید  نهادها،  و  ها،  ن 
مشخصیت ابزارهاي  و  میدان  ؤها  وارد  توان  همه  با  باید  در  . شوندثر  موضوع  این 

احساس می   1400انتخابات سال   پیش  از  به  بیش  نسبت  نگرانی  این  از  پیش  شود. 
ریزي براي این امر  اما قبل از برنامه   ،شدکاهش مشارکت تا این اندازه احساس نمی 

ثر در کاهش و افزایش مشارکت سیاسی  ؤکه موانع و عوامل م  شودمشخص  باید  
می اجتماعی  هر  در  که  است  تشکیکی  مفهومی  سیاسی  مشارکت  تواند  چیست؟ 

دچار افزایش و کاهش شود. در این میان عواملی هستند که موجب ترغیب ملت 
هاي ملت براي حضور  و برعکس عواملی از انگیزه  به سوي مشارکت سیاسی شده
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 کاهند. هاي مشارکت میدر عرصه 
 و دالئل آنان ن در انتخاباتابیطیف بندي غاالف. 

تأ براي  سیاسی  «تالش  سرنوشت  بر  انسان   »اجتماعی   –ثیرگذاري  براي 
ر  له، باز هم دئبه ظاهر طبیعی بودن این مس با وجوداما  ،رسدنظر میه امروز طبیعی ب 

قابل توجهی از صاحبان حق مشارکت، ترجیح  جامعه شاهد آن هستیم که بخش 
بهره نجسته و در حداقلیمی ترین سطح مشارکت که  دهند تا از این حقوق خود 

شناخت این موانع بد  جهت  .  نکنند، شرکت  استي  هاي رأحضور در پاي صندوق 
ت به پاي صندوق  که «چرا یک شهروند در روز انتخابا  پرسش نیست تا براي این  

 شود؟» پاسخی درخور بیابیم. راي حاضر نمی
پاي    -1 در  افراد  حضور  عدم  علل  از  سطح  رأياولین  نداشتن  صندوق  ؛ 

هاي عمومی و  آگاهی الزم نسبت به اهمیت انتخابات است. هرچند امروز آموزش 
هاي فراگیر، آگاهی و دانش را در تمامی وسعت جامعه منتشر  اطالع رسانی رسانه 

  افتن ین   با چرایی حضور  هساخته است، ولیکن همچنان هستند افرادي که در مواجه
 کنند. ي، به ندانستن اهمیت این امر اشاره میأدر پاي صندوق ر

هرچند    -2 که  هستند  افرادي  دوم  انتخابات   اهمیت  ازسطح  در  حضور 
رأ ولی  مآگاهند،  را  خود  حضور  و  نمی ؤي  و  ثر  آمدن  بین  که  کسانی  دانند. 

 دانند.  ثیر نمیأي خود را صاحب تأبینند و رشان فرقی نمی امدننی
نمی  -3 شرکت  انتخابات  در  که  کسانی  از  دیگري  کسانی  کنبخش  ند، 

مسائ در  آنقدر  که  و  هستند  سیاسی  مشارکت  که  هستند  غرق  زندگی  دیگر  ل 
آنها دیگر مس براي  انتخابات  فردي  ئشرکت در  از  نمونه  عنوان  به  بود.  نخواهد  له 

را رفع کرده و غرق در محرومیت و تالش   که اولیه خود  نیازهاي  نتوانسته  هنوز 
ثانویه خود  کمتر می   براي رفع آن است،  نیازها و حقوق  به  انتظار داشت که  توان 

 همچون مشارکت سیاسی بیندیشد. 
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مشارکت  -4 عدم  از  بخشی  میها  علت  را  محدود)  موانع «توان  (هرچند 

ن   »فیزیکی باید توجه کرد. یز در محاسبات میزان مشارکتدانست که آن را  به    ها 
همراه نداشتن شناسنامه و کارت هویت به دالیل مختلف (مثال براي افرادي که در  

هاي جسمی از جمله کهولت سن  ناتوانی   ،هاها حضور دارند)، مسافرت سربازخانه
آیند  ه شمار می ها، و ... نیز هرچند موارد محدودي هستند، اما از عواملی ب و بیماري
 اي جز کاستن از مشارکت نخواهند داشت. که  نتیجه 

دهندگان به  يأت رمالاز س  ینگران و    کرونا  يماریوع ب یش   یدر انتخابات آت
 ل شده است. یتبد يأصندوق ر يدر پا خاضر نشدن يبرا يدج یعامل

فضاي رقابتی   -5 را  انتخابات  فضاي  دلیل آنکه  به  افراد  از  بخش دیگري 
ي أهاي رند، لذا براي خود حق گزینشی نیافته و از حضور در پاي صندوق بیننمی

نظر می بر  صرف  مبتنی  میان  این  کنند.  از  برگزیدن  انتخابات،  نگاه معناي حقیقی 
مختلفگزینه  معنا    هاي  رقابت  که  است  تکثر  و  تنوع  وجود  صورت  در  و  است 

رقابتیمی را  انتخابات  فضاي  چون  افراد  از  بخش  این  به    یابد.  حاضر  ندانسته، 
 شرکت در انتخابات نیستند. 

اعتماد  -6 افراد،  از  دیگري  سالمت   نداشتن  دسته  و  انتخابات  ساختار  به 
دانند. این افراد معتقدند که در  خود می  افتنین   اي براي حضوربرگزاري آن را بهانه 

بیرون می  از درون صندوق کسانی  و  امکان تقلب وجود داشته  آیند که  انتخابات 
واقع   به  و  بود  بیهوده  انتخابات  در  حضور  لذا  است.  آنان  انتخابی  خواستار  نظام 

 گیرد! بوده و انتخابی صورت نمی »انتصاب«فرآیند مذکور 
دیگر  -7 داب یغا   دسته  مدعی ن  که  هستند  انتخابات، کسانی  هرکس ر  اند، 

د انتخابات شود نخواهد توانست کاري از پیش برده و بر مشکالت و موانع موجو
راند که با  اي سخن میفائق آید. این نگاه بدبینانه از وجود قدرت برتر پشت پرده

ن پایین دستی است، لذا حضور در  مون خود مانع فعالیت اصالح مسئوالتفوق و هژ
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 انتخابات بیهوده بوده و منجر به تغییر و تحول اساسی در کشور نخواهد شد. 
اقتصاديناکارآمدي مسئوال  -8 م  -  ن، و معضالت  عامل  ثري ؤاجتماعی، 

ي است. این افراد که بیشتر  أ هاي ردر عدم حضور بخشی از مردم در پاي صندوق 
و  عملکردها  به  خود  اعتراض  دارند  تالش  اجتماعند،  پذیر  آسیب  طبقات  از 

ي نشان دهند. رفتار این  در قالب عدم حضور در پاي صندوق رأها را  ناکارآمدي
نظام با  مخالفت  معناي  به  و    قشر  مشکالت  وجود  صرف  بلکه  نیست،  سیاسی 

پرخاشگري قالب  را در  اقتصادي است که خود  هایی چون عدم حضور  فضاهاي 
 دهد. هاي راي نشان میدر پاي صندوق 

جنس    -9 از  را  انتخابات  در  حضور  عدم  دیگر  انتخابات«برخی    » تحریم 
کاست  جهت  به  و  سیاسی،  نظام  با  معاندت  و  مخالفت  دلیل  به  و  از  دانسته  ن 

کنند.  ي امتناع میهاي رأمشروعیت آن، به طور آگاهانه از حضور در پاي صندوق
به   اعتراض  را  پیام آن  و  دانسته  علیه رژیم  مبارزاتی  ابزار  نوع  را  افراد تحریم  این 

 دانند. ع جلوه دادن آن می ونظام موجود و نامشر
 راهکارهاي افزایش مشارکت سیاسی ب. 

به  براي   غا  دسته   9ساماندهی  طیف  براي  اب یمختلف  را  علل  دسته  سه  ن، 
توان در نظر گرفت، که توجه به  ي می أهاي رایشان در پاي صندوق  افتن ین   حضور

توان به تواند رمز عبور از موانع مشارکت حداکثري باشد. این عوامل را می آنها می
بله با  نارضایتی که براي مقا  -3اعتمادي، بی   -2ناآگاهی،    -1ترتیب چنین برشمرد:  

 رضایتمندي پیشنهاد می شود: ایجاد سازي، اعتمادسازي و  آن سیاست آگاه 
 آگاه سازي )1

حوصلگی و تنبلی از حضور در  شود تا فرد با بیاولین مانعی که موجب می 
ي طفره رود، ناآگاهی است. همانطور که گفته شد بخشی از افراد  أپاي صندوق ر

بی  اجتماعی خود  از جایگاه  آنقدر  نمی اجامعه  قابل  أدانند تطالعند که  بخش  مین 
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حاصل  انتخابات  جمله  از  سیاسی  امور  در  مشارکت  با  خود  حقوق  از  توجهی 
بدان حد  می تا  این آگاهی  این جایگاه دارد، ولی  از  نیز  اطالعاتی  فرد  شود. گاه 

نیست که فرد را به اقدام وادار نماید. بیشتر  این افراد از اقشار کم سواد جامعه بوده  
هاي جامعه پذیري سیاسی در مدارس و مراکز آموزشی قرار  ه  در مسیر آموزش ک

 د. هستن نگرفته اند و در این زمینه نیازمند آگاهی بخشی و آموزش
 »سازيآگاهحضور چنین افرادي در پاي صندوق رأي «راه مساعدت براي  

اهمیت جایگاه مجلساست.   نظام تصمیم   شرح  گیري کشور،  شوراي اسالمی در 
شرح میزان  ،  يأهاي ردر پاي صندوقو مشارکت حداکثري  رح اهمیت حضور  ش
رأت مجلسأثیرگذاري  انتخابات  در  افراد  تک  تک  ر  ي  یک  گاه  اینکه  ي أو 

شرح ابعاد شرعی ضرورت حضور  تواند سرنوشت انتخاباتی را دگرگون سازد،  می
آستانه    ، شرح وضعیت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهانی در در انتخابات

می  مشارکت حداکثري  که  نقشی  و  نقشه انتخابات مجلس  در شکست  هاي  تواند 
افزایش مشروعیت و   باشد، تبیین نقش مشارکت حداکثري در  شوم دشمن داشته 

آگاهی  از  بخشی  اسالمی،  جمهوري  می اقتدار  که  است  زمینه    دتوان هایی  این  در 
 سودمند باشد.  

است که در  بر عهده اصحاب رسانه    سازي در این زمینه وظیفه اصلی آگاه 
تریبون، مطبوعات، سایت رأ و  منبر  قرار س آن صاحبان  هاي خبري و رسانه ملی 

با انجام وظیفه قانونی خود در این زمینه مدارند، که انتظار می مر ثمر باشند.  ثرود 
بر اقشار مختلف جامعه در این زمینه نقش  أهاي مرجع و تهمچنین گروه ثیرگذار 

 و مهمی برعهده دارند. کلیدي 
 اعتمادسازي )2

اهمیت مشارکت  به  نسبت  افراد جامعه کسانی هستند که  از  دسته دیگري 
به دلیل   اما  انتخابات آگاهند،  نیستند در  اعتماديبی«سیاسی و حضور در  » حاضر 
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توان در تجربیات تلخ فردي، اعتمادي را میاین بی  أ ي گیري شرکت کنند. منشرأ
انت در  حوادث  شبهبرخی  و  القائات  و  گذشته  نظام  افکنیه خابات  دشمنان  هاي 

ثیر قرار داده و اراده آنان براي حضور در أاسالمی دانست که ذهن افراد را تحت ت
 .  کنندانتخابات را سست می 

هاي دشمنان انقالب اسالمی در قالب طرح ادعاي تقلب، هاي رسانهتالش
و ... از جمله   آرا  مهندسی شده بودن  رقابتی نبودن، نمایشی بودن، فرمایشی بودن،

نشانه رفته است. اوج این سناریوي تبلیغاتی   ترفندهایی است که اذهان عمومی را 
قالب کودتاي مخملین سال  را می ادعاي  «که چطور    کرد مشاهده    1388توان در 
 . شدگران مبدل فتنه  »رمز آشوب «به  »تقلب

خود در نمازجمعه تهران    رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تاریخی 
داشتند:   اشاره  اعتمادزدایی چنین  زمینه  در  دشمن  اقدامات  و  انتخابات  تحلیل  در 

انتخابات شرکت نمی « نباشند، در  به آینده امیدوار  کنند؛ اگر  اگر مردم در کشور 
کنند؛ اگر احساس  به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمی

نکنند،   نمی آزادي  نشان  خوش  روي  انتخابات  جمهوري  به  نظام  به  اعتماد  دهند. 
دشمنان   که  کرد  خواهم  عرض  بعد  من  و  شد.  آشکار  انتخابات  این  در  اسالمی 

خواهند همین اعتماد  اند؛ دشمنان ملت ایران میهمین اعتماد مردم را هدف گرفته 
سرمایه  بزرگترین  اعتماد  این  بشکنند.  هم  در  اسالمیرا  جمهوري  است،    ي 

خواهند ایجاد شک کنند، ایجاد  خواهند این را از جمهوري اسالمی بگیرند؛ میمی
ي این انتخابات و این اعتمادي را که مردم کردند، تا این اعتماد  تردید کنند درباره

کنند.  متزلزل  می   را  ایران  ملت  نداشت،  دشمنان  وجود  اعتماد  وقتی  که  دانند 
مش وقتی  شد؛  خواهد  ضعیف  شد،  مشارکت  ضعیف  صحنه  در  حضور  و  ارکت 

خواهند؛ هدف دشمن این  مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را می
می از  است.  را  مشروعیت  تا  بگیرند،  را  مشارکت  تا  بگیرند  را  اعتماد  خواهند 
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سوزاندن   و  بانک  زدن  آتش  از  بمراتب  ضررش  این،  بگیرند.  اسالمی  جمهوري 
آن چیزي است که با هیچ خسارت دیگري قابل مقایسه    اتوبوس بیشتر است. این،

پیدا   حضور  مشتاقانه  اینجور  عظیمی  حرکت  چنین  یک  در  بیایند  مردم  نیست. 
نظام   اعتماد کردید؛  نظام  به  اشتباه کردید  بشود که شما  به مردم گفته  بعد  کنند، 

می  را  این  دشمن  نبود.  اعتماد  انتخابات   خواهد. قابل  از  پیش  از  را  خط  هم    این 
هی   گفتم  مشهد  در  فروردین  اول  من  این.  از  پیش  ماه  سه  دو  از  کردند؛  شروع 

گوش  به  دائماً  می دارند  میها  تکرار  تقلب  خوانند،  انتخابات  در  بناست  که  کنند 
مان در داخل خواستند زمینه را آماده کنند. من آنوقت به دوستان خوب بشود. می

خواهد به ذهن مردم رسوخ  دشمن میکشور تذکر دادم و گفتم این حرفی را که  
ید. نظام جمهوري اسالمی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به  یبدهد، نگو

با  مسئوالنش،  با  اسالمی  جمهوري  نظام  که  است  سال  سی  نیامده،  دست 
با تالش اعتماد را در دل مردم عمیق کند.  عملکردش،  توانسته این  فراوانش  هاي 

می  این  دشمن  یک  خواهد  هم  این  کند.  تزلزل  دچار  را  مردم  بگیرد،  را  اعتماد 
 ) 29/3/1388«(نکته. 

پذیر این دسته را جوانان، دانشجویان و  بدیهی است که اغلب اقشارآسیب 
می  تشکیل  متوسطی  شبهه طبقات  معرض  در  بیشتر  که  رسانه دهند  هاي پراکنی 

بر دیگر اقشار جامعه    توانندثیرپذیري از فضاي مجازي قرار دارند و می بیگانه و تأ
ات نظام سیاسی است  ثیرگذار باشند. لذا مواجهه با این معضل یکی از ضروریأنیز ت

 . شود در جامعه  اعتمادي سیاسی بیماري بیتا مانع شیوع 
» است. اعتمادسازي هم از طریق ارائه  سازي«اعتمادراه مقابله با این معضل، 

هاي عمومی و  ین امر بر عهده رسانه آید که ا هاي اقناعی و مستدل حاصل میپاسخ 
 هاي مختلف است. تریبون 

هاي  نفوذ در میان تودهثیرگذار و ذيأهاي مرجع و تدر اعتمادسازي گروه
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اعتماد به نظام  اي برخوردارند، چرا که در اغلب مواقع فرد بیملت از جایگاه ویژه 
گروه  این  از  تنها  حرفسیاسی  مرجع  داردهاي  نقش    ؛شنویی  در  لذا  محوري 

اعتمادسازي را در جایی که رسانه ملی و مطبوعات داخلی به دلیل قرار داشتن در  
هاي مرجع باید بر درون سیستم، از اعتبارشان نزد مخاطب کاسته شده است، گروه

 عهده بگیرند. 
اي اندیشید  افکن بیگانه نیز باید چاره هاي شبهه همچنین براي مقابله با رسانه 

طلبانه آنها را  ا، ابعاد پشت پرده و اغراض منفعتافزارانه با آنهتو ضمن مقابله سخ
اعتمادي و راه  . به تعبیري کلید واژه دیگر مقابله با بی کردن واکاوي  براي مخاطبا

افزایی  یند بصیرت آدانست. در فر  » افزاییبصیرت «حل مهم اعتمادسازي را باید در  
و   عمومی  افکار  فریب  براي  دشمن  تالش  که  بیاست  نتیجه  به در  اعتمادسازي 

ن خود را از  ترفند بی اعتمادسازي دشمن مخاطبا  به واقع شکست خواهد انجامید.  
 کند!  ها شکار می رت یبصمیان بی

همه  سال توصیه  در  بصیرت  افزایش  بر  رهبري  در  جانبه  نیز  را  اخیر  هاي 
تحلیل   باید  راستا  فرمودند: کردهمین  ملت  به  خطاب  صراحت  با  له  معظم  در  «  . 

ها باید  شود حرکت کرد. جواناجتماعی امروز، بدون بصیرت نمی   زندگی پیچیده 
فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان 

جامعه  در  به    موجود  باید  حوزوي،  و  دانشگاهی  از  فرهنگ،  و  سواد  اهل  از  ما 
ف، بصیرت در وسیله، بصیرت در  ي بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدمسئله

راه شناخت  در  بصیرت  راه،  موانع  شناخت  در  بصیرت  دشمن،  هاي شناخت 
بصیرت  این  موانع؛  این  برداشتن  و  موانع  این  از  الزم  جلوگیري  ها 

 ) 15/7/1388»(است. 
اشاره   نیز  نکته  این  به  باید  مذکور  موارد  کنار  براي    کرددر  که 

سازي  ی برگزاري انتخابات نیز باید ضمن شفاف اعتمادسازي، نهادهاي قانونی متول
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و پاسخگویی به شبهات احتمالی مطروحه، با حساسیت کامل از هر اقدامی که به  
به گونه ترویج شایعات کمک می باید  امر  متولیان  پرهیز کنند.  اي دقیق و  رساند، 

عمل   اطالع   کنند قانونی  نماند.  باقی  تردیدي  و  ابهام  هرگونه  جاي  ب که  ه رسانی 
تریبون   برابر  در  شدن  و حاضر  پاسخگویی  مقام  در  گرفتن  قرار  و صحیح،  موقع 

پاسخ  ارائه  عمومی،  هاي  رسانه  و  و  خبرنگاران  خطا  پذیرش  در  و  اقناعی  هاي 
 هاي اعتمادسازي خواهد بود. اشتباهات در صورت وجود، یکی دیگر از ضرورت 

 رضایتمندي ایجاد  )3
ي  أهاي رنتخابات به پاي صندوقبخش اصلی از میان کسانی که در روز ا

بینمی که  نیستند  آنهایی  تآیند،  تحت  یا  بوده  بیأاطالع  القائات  شده  ثیر  اعتماد 
و   اقتصادي  اجتماعی،  متنوع  مشکالت  دلیل  به  که  هستند  کسانی  بلکه  باشند. 
سوء   دلیل  به  دیگر  بخشی  و  طبیعی  آن  از  بخشی  وجود  که  فرهنگی 

که  مدیریت  نیستند  حاضر  صندوقهاست،  پاي  ربه  فشارهاي  أهاي  روند.  ي 
این    اقتصادي، بوروکراسی تنبل و اذیت کننده ادارات، وجود بیکاري و معضالت

 ي دهندگان قرار داده است. چنینی آنان را در صف عدم رأ
ي ایجاد شده، بیش از هر  هاتبراي کسب رضایت این افراد و رفع کدور

دارند که با اصالح رفتار و ارائه پاسخ  هاي اجرایی وظیفه  ن و دستگاه کس مسئوال
سوء  از  عذرخواهی  کاستی مدیریت و  جبران  براي  تالش  و  کسب  ها  براي  ها 

ن ملت و کارشناسان متخصص نیز وظیفه  کنند. ضمن آنکه معتمدارضایت تالش  
راه    دارند با توجیه این بخش از جامعه، این مهم را براي افراد جا بیندازند که اتفاقاً

صحیح انتخاب   حل  براي  تالش  و  سیاسی  مشارکت  موجود  معضالت  حل 
با صندوق  نه قهر  ناکارآمدان است  به    ي!أهاي رکاندیداي اصلح و کنار گذاشتن 

بهترین گزینش  و  انتخابات  در  فعال  حضور  این  و  واقع  برنامه  که  آنهایی  و  ها 
می دارند،  کشور  معضالت  حل  براي  کشور  راهکاري  مشکالت  راهگشاي  تواند 
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 شد. با
برداري  از سوي دیگر الزمه این امر آن است که نباید از حضور ملت بهره

به معناي رضایتمندي رأيسیاسی شده و مشارک دهندگان از وضعیت  ت ایشان را 
فرهنگی و اجتماعی و عملکرد مسئوال سیاسی،  بلکه اقتصادي،  دانست،  ن اجرایی 

  ي آنچنان به رشد و ارتقا  م که ملتیکن بهترین تفسیر آن است که چنین اظهارنظر  
نارسایی  نارضایتی سیاسی رسیده است که حتی در صورت مشاهده برخی    ها ها و 

به صحنه آمده و بر استفاده از حق مشارکت  نسبت به وضع موجود، به جاي انفعال  
اسی  برداري سیطلبانه و بهره به جاي تفسیرهاي فرصتورزد. کید می أسیاسی خود ت

رأ خود  از  که  ملت،  استي  سیاسی  مشارکت  افزایش  براي  ارتقامانعی  بر    ي، 
 کید ورزیده شود. أفرهنگ سیاسی جامعه ت
توجه   باید  در   کرد البته  ملت  حضور  شده  داده  توضیح  طبق  هرچند  که 

و   دولت  عملکرد  و  موجود  وضع  از  ایشان  رضایت  معناي  به  الزاما  انتخابات 
اما می مسئوال نیست،  انتن اجرایی  قبول و  توان حضور ملت در  به معناي  خابات را 

عدم قبول    با وجود توان پذیرفت که فرد  چرا که نمی   ؛پذیرش نظام سیاسی دانست
  ل یدل ي حاضر شده باشد. لذا به همین  أو اعتماد به نظام سیاسی در پاي صندوق ر

می  را  انتخابات  در  ملت  سیاسی  مشارکت  میزان  که  و  است  اعتماد  کف  توان 
ت. این حقیقت در اظهارات رهبر معظم انقالب اسالمی مقبولیت نظام سیاسی دانس

ت مورد  است.  أبارها  گرفته  قرار  در    يبراکید  له  معظم  حکم  نمونه  تنفیذ  مراسم 
 ي فرمودند:دهمین دوره ریاست جمهور

اعتماد  « وجود  مردمی،  عظیم  حضور  این  و  انتخابات  این  دیگر  پیام  یک 
اینکه   است.  مردم  و  اسالمی  نظام  میان  براي  متقابل  عرصه  انتخابات،  این  در 

به صحنه آوردن گو کردن، براي ورود افراد با گرایشوگفت هاي مختلف، براي 
نشانه این،  شد.  باز  گوناگون،  نظرات  ریختن  دایره  روي  نظام    و  نفس  به  اعتماد 
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این است که نظام اسالمی به مردم خود اعتماد دارد؛ به مردم اعتماد    است و نشانه 
متقامی هم  کند.  مردم  آرابال  آمدند  کردند،  اعتماد  نظام  در    يبه  را  خودشان 

ها ریختند. اگر اعتماد به نظام نباشد، این توجه مردمی، این اقبال مردمی،  صندوق
بی  از  این کسانی که دم  نخواهد داشت.  این    -زنند  اعتمادي مردم میوجود  اگر 

نباشد، از روي غفلت است   باالتر که    کدام اعتماد   -سخن از روي غرض  از این 
می عرصه مردم  در  میآیند  وارد  انتخابات  نظامي  به  دولتشوند،  به  شان شان، 

می  می اعتماد  آنها  به  را  خود  رأي  میکنند،  منتظر  و  نتیجه سپارند  که  این    مانند 
توفیق  رأي به  اعتماد  این  است.  مردم  باالي  اعتماد  این  بشنوند؟  آنها  از  را  گیري 

اله فضل  به  از الهی،  کشور،  مسئوالن  از  داریم  انتظار  ما  و  هست  همچنان  ی 
هاي مختلف که با رفتار خود همچنان این اعتماد را افزایش  اندرکاران بخشدست

 ) 12/5/1388»(بدهند. این سرمایه اصلی نظام اسالمی است. 
می نیز  مقطعی  اقدامات  برخی  اصلی،  راهکارهاي  کنار  بهبود در  به  تواند 

آ در  عمومی  انتخاباترضایت  برگزاري  موثر  ه  کندکمک  ها  ستانه  تبلیغات 
نمایی و   نیازهاي اصلی جامعه، پرهیز از سیاه  به  انتخاباتی و توجه ایشان  نامزدهاي 

ن و قواي ملت به حل مشکالت، کنار گذاشتن اختالفات بین مسئوال کردنامیدوار 
بازار میسه  نابسامانی در  د، پرهیز از  شوگانه که موجب تشویش اذهان عمومی و 

تواند موجب افزایش فشار بر  تصویب و اجراي قوانینی که در آستانه انتخابات می 
و  توده اتمام  انتخابات،  اقتصاد در آستانه  ثبات در  ایجاد  و  هاي ملت شود، کنترل 

پروژهراه می اندازي  که  ... هایی  و  شود  عمومی  خدمات  افزایش  موجب  تواند 
 است.  اي از این قبیل اقداماتنمونه
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توان دال مرکزي توزیع قدرت در نظام سیاسی در  ها را میمسئله صالحیت
بدون   آن  صاحب  که  نیست  قدرتی  مسند  هیچ  اسالمی  نظام  در  دانست.  اسالم 
نظام   در  فرد  هر  باشد.  داشته  را  آن  بر  زدن  تکیه  مشروعیت  صالحیت،  داشتن 

به اگر  ذره  اسالمی  از اندازه  اندازه  همان  به  باید  باشد،  برخوردار  قدرت  از  اي 
صالحیت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور  

می حساب  به  مشروعیت  رمز  صالحیت  واقع  به  بود.  خواهد  این نامشروع  و  آید 
شایسته  آن  حاصل  که  است  اسالمی  نظام  در   جاري  تکیهمنطق  و  زدن   ساالري 

   صاحبان صالحیت بر مسند قدرت است. 
نامزدهاي کسب قدرت  در این میان مسئله آن است که صالحیت  براي  ها 

شود؟ نقش نخبگان در این میانه چیست؟  هاي مختلف چگونه احراز می در عرصه 
 هاي مردم سپرده شده است؟یند بر عهده توده آو چه بخشی از این فر

تقسیم  یک  بردر  معقوالنه  شایستهبندي  تحقق  فراي  یندي  آساالري، 
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با اي طرحدومرحله ریزي شده است. شوراي نگهبان نهاد مرجعی است که مطابق 

صالحیت بررسی  اساسی  دارد. قانون  عهده  بر  را  کشور  مختلف  انتخابات  در  ها 
دستگاه  از  اعم  اطالعات،  قانونی  نهادهاي  از  استعالم  با  نگهبان  هاي  شوراي 

امنیتی،   قانون نوشتهاطالعاتی و  با  نامزدها را مطابق  شده کشور  صالحیت حداقلی 
 کند.  بررسی می

توان به عنوان احراز حداکثري ها که از آن می اما گام دوم احراز صالحیت 
یاد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح یاد  

هاست که تشخیص و  صالحیت  شده است، به واقع مرحله تکمیلی و پایانی احراز
نخبگان.   و  مسئوالن  نه  است  شده  واگذار  مردم  به  آن  به انتخاب  مقدمه  این  با 

 پردازیم: گزینی می منطق اصلح ها و مالحظاتمالك
 معیارهاحاکمیت  نظام اسالمی؛ نظام -1

  فرامین   و  احکام  عملی  تحقق  است،  اسالمی  حکومت  جوهره  و  روح  آنچه
. شد  خواهد  آماده  جامعه  افراد  تعالی  و  رشد  زمینه  آن  سایه  در  که  است  مترقی
رأ  باصالحیتی  و   شایسته  افراد   وجود  ايجامعه   چنین  الزمه مسئولیت در  هاست  س 

  محقق   را  اسالمی  حکومت  اهداف  بتوانند  و  داشته   را  جامعه  اداره  توانایی  که
  ن سئوالم  و  حاکمین   براي  هاییصالحیت   و  معیارها  اسالم  در  خاطر  همین   به.  نمایند

  براي   الزم  شرط  ن،مسئوال  در  آن  وجود  که  گردیده  عنوان  اسالمی  نظام
  به.  معیارهاست  این  تداوم  به   نیز   حاکمین  اعتبار  و  است  ایشان  یابیمشروعیت 

ا  دانست،  »معیارها   نظام«  را  اسالمی  نظام  توانمی   عبارتی  معناي  به  که  معنا   نیبه 
 افراد!  نه دارند حاکمیت معیارها کلمه حقیقی

النّبی، حکومت، حکومت  ه  در مدیند: «نفرمایاي در این باره میامام خامنه
نیست؛   شخص  یک  حکومتِ  و  والیت  معناي  به  هم  فقیه  والیت  و  است  دین 
حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیت است. معیارهایی وجود دارد که این  
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کند که در جامعه    تواند پیدا معیارها در هر جایی تحقّق یابد، این خصوصیت را می 
نظر من به این نکته باید  به وظایفی که براي ولی فقیه معیّن شده، رسیدگی کند. به

همه  برخالف  که  کرد  افتخار  و  حکومت    توجّه  باب  در  عالم  در    -مقرّرات  که 
آنها حاکمیت دارند  قوانین  غیرقابل خدشه  اسالمی، آن   -ها یک حالت  نظام  در 

به که  ولی کسی  می   فقیهعنوان  بر  مشخص  مبتنی  او  مسؤولیت  اساساً  چون  شود، 
ساقط می به خودي خود  داد،  از دست  را  معیارها  این  چنانچه  شود.  معیارهاست، 

فهمند  ي مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، میوظیفه 
ند که  فهمفقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، میکه بله؛ ولی

بروند دنبال یک ولیولی باید  ندارند؛  نیست عزلش کنند؛  فقیه  فقیه دیگر. محتاج 
 ) 4/12/1377»(خیلی مهمّی است.  شود. به نظر ما این نکته خودش منعزل می 

به معیارها و صالحیت از  توجه  یکی  به  از آن  ها حقیقتی است که غفلت 
نظام انحطاط  مهم  تبدیعوامل  زمین  مغرب  سیاسی  دادن   شدهل  هاي  تقلیل  است. 

به صالحیتصالحیت تنها  آن  و محدود کردن  و    هاي صرفاًها  مدیریتی  و  علمی 
که    »پایبندي به اخالق«و    »سالمت نفسهایی چون « توجهی به مالكسی و بی سیا 

تفوق  و  حکومتی  حوزه  از  دین  و  سیاست  از  اخالق  جدایی  تفکر  محصول 
امرگرایش  است،  غرب  در  تکنوکراتیک  نظریه هاي  در  چالشی  به  پردازي  وزه 

 یابد. که راهی براي حل آن نمی  شدهسیاسی در غرب مبدل  
 نظام اسالمی؛ نظام انتخاب اصلح  -2

شاخص از  انتخابات  یکی  فرآیند    ترازهاي  که  است  آن  اسالمی  نظام 
بر مسند قدرت تکیه  نهایت شایستگان و اصلحان  باشد که در  به نحوي  انتخابات 

هاي دینی نیز  هنظام اسالمی است که در آموز  يله رمز تعالی و ارتقائزنند. این مس
بر آن ت البالغه چنین  نهج   173امیرالمؤمنین (ع) در خطبه  کید شده است.   أفراوان 

اللَّمی ِبأَمْرِ  أَعْلَمَهُمْ  عَلَیْهِ وَ  أَْقوَاهُمْ  الْأَمْرُ  ِبهَذَا  الْنَاسِ  أَحَقَّ  الْنَّاسُ  «أَیُّهَا  ِفیهِ»فرمایند:    ؛ هِ 
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شایسته  مردم،  و  (اي  امر  این  بر  آنان  نیرومندترین  حکومت؛  امر  به  مردم  ترین 
 . داناترین آنان به امر خداوندي در آن است)

اصلح   انتخاب  بر ضرورت  انتخابات گذشته  انقالب در تمامی  رهبر معظم 
داشته أت «نگاهکید  فرمودند:  در حرم رضوي  له  معظم    بدهید،   تشخیص  کنید،  اند. 

بیندازید»    رأي  صندوق  به  را  او  اسم  تکلیف،  اداي  براي  و  بشناسید  را  اصلح
) و در سفر به خراسان شمالی و در جمع بسیجیان در این زمینه اذعان  1/1/1392(

  که   کنیم  کاري  کنیم؛  باز  را   چشممان  هم  خودمان  و  بخواهیم  خدا   «از  : داشتند
  کشور   و  انقالب  صرفه  و  صالح  با  همراه  و  خوب  گزینش  یک  انتخابات،  نتیجه
  که   ییمعیارها  با  حقیقتاً  کنیم،  نگاه  کنیم،  انتخاب  خواهیممی  که  هم  ما  .. . باشد

  را   معیارها  این  که  کسی  هر  در   .. . بسنجیم  است،  مشترك  ماها  همه  بین  و  معتقدیم
  انتخابات   که  -  سالم   کار  -  کنیم   کار  کنیم،  تالش  کنیم،  کوشش  کردیم،  مشاهده

 ) 24/7/1391» (. برود کسی چنین  یک انتخاب سمت به
تأ مورد  اصل  دومین  واقع  اصل  به  از  بعد  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  کید 

اصلح«مشارکت حداکثري، اصل   لذا  »انتخاب   شناخت  فکر  به  باید  «مردم  است، 
اهمیت  11/2/1380نیست»(  کوچکی  امر  چون  باشند؛  اصلح باب  در  له  معظم   (

می اعالم  باصراحت  اصلح  «فرمانتخاب  یک  ایند:  انتخابات  اصل  که  همچنان 
 ) 31/2/1376»(تکلیف الهی است، انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است. 

بخش هاي تمایزرا یکی از شاخصه »گزینش اصلحرهبر فرزانه تالش براي «
مردم دیننظام  نظام   یساالري  میو  و  دانسته  غربی  دموکراتیک  در  «فرمایند:  هاي 

نتخاب اصلح است؛ نه رقابت انتخاباتی. این دعواها و  جمهوري اسالمی، انتخاب، ا
دمکراسیرقابت به  متعلق  هیچها،  دین،  و  خدا  از  که  است  غربی  به    هاي  چیزي 

است.  نرسیده  بعضی   مشامشان  که  میکارهایی  انجام  جمهوري  ها  باب  دهند، 
اصلح.  انتخاب  انتخاب،  و  است  اسالمی  ممشاي  ممشا،  اینجا  در  نیست.  اسالمی 
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آدممردم   و  بشوند  وارد  بصیرت  با  و  باز  چشم  با  پیدا  باید  اطمینان  که  را  هایی 
 ) 11/7/1369( » کنند، انتخاب کنند. می

رقابت نشانگر آن است که تالش در  به خوبی  عبارات  انتخاباتی این  هاي 
 باید براي انتخاب اصلح بوده و در این زمینه باید دقت نظر کافی داشت.  

س از  در  ؤیکی  مطرح  به االت  توجه  با  که  است  آن  اصلح  انتخاب  زمینه 
تأ  وجود و  نگهبان  شوراي  نظارتی  ای دستگاه  چرا  نامزدها،  صالحیت  بر  ید  نقدر 

این   پاسخ  است؟  شده  تاکید  اصلح  انتخاب  براي  رهبر    پرسش تالش  در کالم  را 
. معظم له در این باره چنین توضیح  کردجو  وتوان جستمعظم انقالب اسالمی می

«می هیچدهند:  نمیالبته  وارد  انتخابات  صحنه  در  شوراي  کس  اینکه  مگر  شود، 
انتخابات   صحنه  وارد  که  کسانی  بنابراین،  کند.  اعالم  را  او  صالحیّت  نگهبان 

است  می قضیه  این  در  مردم  امین  که  نگهبان  شوراي  که  هستند  اشخاصی  شوند، 
ین، همه صالحیّت پاي اسم آنها را امضا کرده و اعالم صالحیّت نموده است. بنابرا

باید گشت و اصلح    هاست. دارند؛ منتها امر ریاست جمهوري، باالتر از این حرف 
کرد.  پیدا  باشد،    .. را  کم  هم  هرچه  تفاضل  است،  مهمّ  امر  این  چون  است.  مهمّ 

می  پیدا  باهم  اهمیت  که  مَبلغی  دو  فرق  است.  طور  این  کالن،  کارهاي  در  کند. 
خواهیم با این مبلغ تهیه کنیم، یک کیلو و  ه میاندکی تفاضل دارند، اگر جنسی ک

اما وقتی آنچه که می ندارد؛  اهمیت  است، خیلی  جا خواهیم جابهدو کیلو جنس 
کنیم، فرضًا هزاران تُن از این جنس است، آن هنگام تفاضل در قیمت وقتی هم  

می  زیادي  حجم  باشد،  میکم  پیدا  اهمیت  و  این  یابد  کالن،  کارهاي  همه  کند. 
 ) 13/2/1376( ري است. طو

 انتخاب اصلح؛ هنر مردم  -3
مسائ از  که  یکی  است  آن  دینی  ساالري  مردم  نظام  در  توجه  قابل  ل 

برعهده مردم   انتخاب اصلح  بر عهده مسئوالتشخیص و  نه  ن و  واگذار شده است 
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معظم مردم نخبگان!  نظام  در  مردم  خطیر  وظیفه  این  به  چنین  له  چنین  دینی  ساالر 
دارند «بایداشاره  .  کرد  انتخاب   را  او  و  پیدا  را  ترصالح  و   گشت  هاصالح   بین  در  : 

 ) 17/2/1384(  ». است مردم شما  هنر این،
با صراحت اعالم   برعهده مردم گذاشته و  انتخاب اصلح را  ایشان همچنین 

«درمی  دارد،  اهمیت  که  آنچه.  است  کننده  تعیین  مردم  رأي  نهایت،  دارند: 
 دقت  کنید،   مالحظه  کنید،  تحقیق   خودتان  باید   . است  شما   رأي  و  شما   تشخیص

 انتخاب  را  اصلح  و  برسید  اصلح  به  تا  بپرسید،  اعتمادتان  مورد  هايانسان   از  کنید،
 ) 1/1/1392» (. کنید

تعب تودهاین  که  نیست  معنا  بدان  البته  و  یر  راهنمایی  نیازمند  ملت  هاي 
رار نیست نخبگان به بلکه بدان معناست که ق   ؛مشورت با نخبگان و آگاهان نیستند

توده ملت  جاي  و  بگیرند  تصمیم  انتخابات  ها  امر  نخبگان  در  واقع    ! شوندمقلد  به 
باقی   راهنمایی  و  ارشاد  سطح  در  تنها  ملت  آگاهان  و  نخبگان  توصیه  و  رهنمود 

که آزادانه و البته آگاهانه به پاي  شود  و تصمیم نهایی به ملت واگذار می  ماندمی
و نامزدهاي مورد عالقه خود را تعیین خواهند کرد و هر چه   ي رفتهأهاي رصندوق

باشد قطعا نیز یمورد تأ  حاصل خروجی این فرآیند  انقالب اسالمی  ید رهبر معظم 
» واقع  به  بود.  میخواهد  را  انتخاباتی  نامزدهاي  خودشان  اگر  طبق  مردم  شناسند، 

نمی  اگر  کنند؛  عمل  بصیتشخیص خودشان حتماً  افراد  از  در  شناسند،  متدین  و  ر 
استفاده کنند. گزینش  انتخاباتی  «در   ) 14/11/1390»(هاي    مردم   حال   عین   همچنین 

  را   یکدیگر  کنند،  توصیه  کنند،  تأکید  کنند،  سفارش  بگویند،  همدیگر  به  توانندمی
 ) 1/1/1392اصلح» ( شناخت براي کنند  کمک هم به و کنند توجیه

عن به  خود  له  معظم  رهبر  که  است  مسیر  همین  مدر  مرجع  ؤوان  ثرترین 
انقالب أت نیازهاي  و  برشمردن وضعیت کشور  با  تا  دارد  بر جامعه تالش  ثیرگذار 

انتخابات  از  نامزد اصلح را در هر مقطع  اسالمی، معیارها و شاخصه هاي گزینش 
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گاه وارد    چیشان ه یست. ایمصداق ن   یمعرف   ين موضوع به معنای البته ا  . کندمعرفی  
به    یمعرف  و  نشده  شاخصامصداق  بسنده کردهرائه  تأاها  له  معظم  دارند: یکند.   د 

  حمایت   معیارها  از  کند؛نمی  حمایت  خاصی  فرد  از  رهبري  که  است  بدیهی   البته«
(. کندمی اظهارات همچنین    )11/2/1384»  با  در  رضوي(ع)  حرم  جوار  در  شان 

مردم،  حقیر مثل بقیه  بري، یک رأي بیشتر ندارد. بندهره: «دارندصراحت اعالم می
یک رأي دارم؛ این رأي هم تا وقتی که در صندوق انداخته نشود، هیچ کس از  

بود.  نخواهد  مطّلع  رهبري  این  .. آن  که  بدهد  نسبت  بیاید  کسی  که  نیست  جور 
نظرش به فالن است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست 

توانند دیگران را هم با نظر خودشان  البته هر کسی و یا فعاالن سیاسی می ..  نیست. 
رأي کنند ــ این اشکالی ندارد ــ اما از حقیر کسی چیزي در این زمینه نخواهد  هم 

   ) 1/1/1392»(شنید. 
 وظیفه شرعی براي شناخت اصلح -4

شرعی  تکلیف  یک  عنوان  به  اصلح  انتخاب  جایگاه  و  اهمیت  که  حال 
نیز توجه شود ک  شد، آشکار   به این نکته  نیز امر  باید  براي شناخت اصلح  ه تالش 

افرادي حکیم انقالب اسالمی «رهبر واجبی است که باید بدان اهمیت داد. در نگاه 
عبور کرده  نگهبان  تأیید شوراي  از  قانونا صالحند. که  (اند،  این  28/2/1380«  اما   (
به صرف ر باید  ما  نیست که  معنا  به هرکه شد رأبدان  و  قناعت کنیم  ي  أي دادن 

 بلکه مبتنی بر نظر ایشان باید گشت و اصلح را برگزید.   ؛دهیم
درمعظم ریاست  له   انتخابات  ملت آستانه  به  خطاب  هفتم  جمهوري 

  ..ملت باید تالش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد. فرمودند: «
انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم   همچنان که شرکتِ در 

وظی  همه یک  است  ممکن  البته  است.  تالشفه  اما  ي  نرسد؛  نتیجه  به  ها 
کنندگان تالش کنند، براي این که گزینش درستی داشته باشند. این، خیلی  انتخاب
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 ) 13/2/1376» ( مهمّ است. 
 ي به گزینه اصلح أ داشتن حجت شرعی براي ر -5

نظام مردم أبنیان ر انتخاب در  بر داشتن  ي و    » حجت شرعی «ساالري دینی 
ي دادن به وي باید  أاي شناخت و تشخیص گزینه اصلح و ربنا نهاده شده است. بر

ناصواب و یا عدم شناخت و تحقیق و   بر معیارهاي  حجت شرعی داشت و مبتنی 
لذا رهبر  .  نکردتنها مبتنی بر ظواهر و احساسات و فارغ از معیارهاي غیرعقلی عمل  

می صراحت  با  اسالمی  انقالب  خدا  «  فرمایند: معظم  و  خودتان  بین  بگردید،  باید 
به   بروید که اگر خداي متعال پرسید شما  بتوانید از راهی  حجت پیدا کنید؛ یعنی 
بین خودتان و خدا،   دلیل.  به این  بگویید  بتوانید  دادید،  فرد رأي  این  به  دلیل  چه 

 )  31/2/1376»(دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأي بدهید. 
بدل  آنچه   شرعی  حجت  به  را  انتخاب  یک  تواند  تصمیم کندمی  گیري ، 

بر   به واقع اگر کسی مبتنی  با محوریت عقالنیت است.  بر ضوابط شرعی و  مبتنی 
با   افراد  با  ضوابط  این  تشخیص  در  و  کرد  عمل  افراد  بررسی  در  شرعی  ضوابط 

بغض و  حب  و  احساسات  و  عواطف  و  نمود  عمل  عقل  و محوریت  منافع  و  ها 
گتعل کنار  را  دیگر  می قات  در  ذاشت  انتخابی  که  شرعی  تتوان گفت  راز حجت 

 شود: انجام داده است. مسیر فوق از دو طریق حاصل می 
و   تحقیق  به  خود  فرد  که  است  آن  مسیر  این  در  گام  اولین  و  اصلی  راه 

شود:  توجه  نکته  سه  به  باید  مسیر  این  در  برسد.  یقین  به  و    -1  تفحص  معیار 
انتخامالك باشد.،  هاي  پیش روي خود داشته  را  اصلح  افراد حاضر در   -2ب  از 

باشد،   داشته  اجمالی  شناختی  حداقل  و    -3صحنه  معیارها  بر  را  افراد  کارنامه 
نمره داده شود. مالك افراد  به  با تحقق این سه گام طبیعی است    ها ارجاع داده و 

براي فرد حاصل می ان شود که میکه شناختی  تخاب وي قرار تواند معیار عمل و 
 گیرد. 
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براي   الزم  علم  و  توان  تنهایی  به  خود  فرد  که  است  زمانی  گام  دومین 
مشورت   و  کارشناسان  به  رجوع  براي  زمینه  که  اینجاست  در  ندارد.  را  شناخت 
گیري از ایشان فراهم آمده است. طبیعی است که حجت در شرع در این زمینه از  

صالحیت   صاحب  و  امین  افراد  به  رجوع  میطریق  حاصل  رهفردي  بري شود. 
توانید، تشخیص بدهید؛  «اگر می له تاکیدداشتند که: سئاسالمی به این مانقالبمعظم

 ) 28/2/1380کنید.» ( تواند امین باشد، سؤالشناسید، از دیگري که میاگر نمی
در    اي براي سرگردانی و سردرگمی افرادبا وجود این دو راه، دیگر زمینه 

گان حتی اگر در این مسیر هم دچار اشتباه  دهند ي أهد ماند و رمسیر انتخاب نخوا
شوند ب   ماجور  ،هم  اقشار    د. وخواهند  با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

به این مس  مختلف مردم با صراحت  بر  ئنیز  انسان  له اشاره داشتند و فرمودند: «اگر 
دربیای آب  از  هم  غلط  بعداً  چنانچه  کرد،  کار  شرعی  حجت  سرفراز  طبق  باز  د، 

می عمل  است،  شرعی  حجت  طبق  بر  اگر  اما  کردم؛  عمل  را  تکلیفم  من  گوید 
نداریم،   بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را مالمت خواهیم کرد؛ عذري  نکنیم، 

 ) 25/2/1392(  حجتی نداریم.»
 پرهیز از وسواس در انتخاب اصلح -6
ضرور  یک ی مالحظات  اصلح  ياز  انتخاب  ضم  در  که  است  آن آن  که ن 

تشخ  يبرا و  رأ  نه ی گز  ص یشناخت  و  و  ياصلح  به  شرع  د ی با  يدادن    ی حجت 
مبتن و  مبتن  قینداشتن شناخت و تحق  ایناصواب    يارهایبر مع  ی داشت  تنها  بر    یو 

تالش  گر،ید يعمل نکرد، از سو یرعقلیغ  يارهای ظواهر و احساسات و فارغ از مع
نبا   يبرا اصلح  گز  د یانتخاب  در  وسواس  لذا  جامدنیب   نش یبه  انقالب  .  معظم  رهبر 

می «بعضی ندهانذار  که  دغدغه   درها  د  و  وسواس  دچار  اصلح  زیاد    شناخت 
فکر  می که  کسانی  از  بکنید؛  را  خود  مشورت  بکنید؛  را  خود  تالش  شما  شوند. 
می می بخواکنید  راهنمایی  کنند،  راهنمایی  را  شما  نتیجه توانند  هر  به  که  اهید؛  ي 
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ر و  کنید  عمل  داد. رسیدید،  خواهد  متعال  خداي  را  شما  اجر  بدهید؛    «أي 
)3/3/1384  ( 

به واقع وسواس در انتخاب اصلح نباید به عدم شرکت در انتخابات به بهانه  
اصلح« این زمینه چنین    »ناتوانی در تشخیص  لذا مرجع عالیقدر شیعه در  بینجامد! 

باشد و  : «دهندحکم می برود رأي بدهد، چه رأي او صائب  به اصلح  هرکس که 
رأي داده باشد و چه اشتباه کرده باشد و به غیر اصلح رأي بدهد، همین اندازه که  
از روي احساس تکلیف نسبت به آینده پاي صندوق برود و رأي بدهد، این رأي 

مند به نظام و  پیش خداي متعال مأجور و موجب ثواب است و این شخص، عالقه
آحاد ملت، این   تکلیف است. همه  است، این احساس  رهبري است. آنچه که مهم

 ) 13/2/1376» ( احساس تکلیف را باید بکنند. 
 اصلح يهانهیتکثر گز -7

یند واحدي تبعیت  البته در میان ملت نیز از یک فرآ تالش براي یافتن اصلح
منجر به آن ها، ها و اختالف تشخیصکند. باالخره تفاوت معیارها، تنوع سلیقه نمی
نوع تکثمی البته  شود که  این  نیز حاصل شود که  اصلح  ر و تعدد در همان گزینه 

باره  این  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بود.  آن  نگران  نباید  و  است  طبیعی 
می «باصراحت  صالحیت فرمایند:  اصلح البته  داریم،  صالح  نیست؛  اندازه  یک  ها 

تشخیص  می داریم؛  قرار  را مالك  یکی چیزي  است؛  مختلف  را ها  و کسی    دهد 
می میاصلح  قرار  مالك  را  دیگر  چیز  کسی  و  نداردداند  اشکالی    » دهد. 

)28/2/1380 ( 
 عامل وحدت نه افتراق گزینی اصلح -8

شایسته  در  نظر  دقت  و  حساسیت  آنکه  دیگر  با  مالحظه  نباید  گزینی 
«اصلحافراطی  آنکه  از جمله  باشد،  همراه  و گري  اختالفات  موجب  نباید  گزینی» 

ا میان  در  «افزایش  درگیري  که  را  انتخابات  باالتر  هدف  و  شود  جامعه  قشار 
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خدشه  است،  ملی»  این  همبستگی  از  کند؛  با  دار  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  رو 
می اعالم  «تشخیص صراحت  قرار  دارند:  مالك  را  چیزي  یکی  است؛  مختلف  ها 

میمی اصلح  را  کسی  و  میدهد  قرار  مالك  را  دیگر  چیز  کسی  و  دهد.  داند 
عالقه اشکال خاطر  به  مبادا  شود.  اختالف  موجب  نباید  اینها  ندارد؛  یک ی  مندي 

نامزدِ ریاست به یک  بین آحاد    جمهوري و دسته دسته  نامزد دیگر،  به یک  دیگر 
 ) 28/2/1380مردم شقاق و اختالفی پیدا شود.»(

در  اختالفات  به  زدن  دامن  و  مناقشات  از  پرهیز  و  وحدت  حفظ  اهمیت 
بدان بودند: جاسجامعه تا  با صراحت معظم له فرموده  ت که معظم له پیش از این 

شرعی« تکلیف  اگر  و  بدهیم  قرار  اصل  را  احساس کردیم،    ايحفظ وحدت  هم 
و  آورد  وجود  به  تشنج  مقداري  است  ممکن  تکلیف  این  به  عمل  دیدیم  ولی 

کردیم تکلیف شرعی است، وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می 
 ) 1368/ 12/4»(م است و حفظ وحدت واجب خواهد بودحرا

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گام دوم در   ی انقالب اسالمدوم: دولت تراز  فصل
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي دولت اسالمیهاشاخص: ششمگفتار 
 

سال  تحقق از  فرآیند  مختلف  مراحل  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  پیش  ها 
  دارد اند. این فرآیند  پنج مرحله  ه کردنهضت اسالمی ملت ایران را ترسیم  اهداف  

که گام به گام آن عبارتند از: ایجاد انقالب اسالمی، تأسیس نظام اسالمی، ایجاد  
اول و   تاکنون مراحل  اسالم.  دنیاي  ایجاد  و  اسالمی  ایجاد کشور  اسالمی،  دولت 
این   تحقق  هستیم.  اسالمی  دولت  تشکیل  مرحله  در  اکنون  و  گرفته  شکل  دوم 

گیري کالنی است که باید به مطالبه عمومی ملت از دولتمردان  هت فرآیند همان ج
 تا در صورت تحقق آن شاهد توسعه و آبادانی کشور باشیم.  شودتبدیل 

ایرس  فرا ریدن  انتخابات  بازخوانی ،  جمهوري  استیام  براي  فرصتی 
اسالمی  شاخص  اسالمهاي دولت  انقالب  تراز  براو  است    یو  کار    يرو  يتالش 

بدون شک دهد.  ین امر قرار میخود را تحقق ا  يریگاست که جهت  یآمدن دولت
تشک  اسالمیبا  دولت  کشور    یل  مس ممشکالت  و  شد  خواهد  برایرتفع  تحقق    ير 

 فراهم خواهد شد.  یتمدن ممتاز اسالم ی نیع
از    یانقالب اسالممطلوب    یدولت اسالم  يهای ژگیان توجه به و ین میدر ا
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اسالم  يرهبرزبان   انقالب  شاخصیم  یمعظم  و   همواجه  يبرا  یتواند  شعارها  با 
خود    يریگجهت ک که  یباشد. به واقع هر    ياست جمهوریر  ينامزدها  يهابرنامه

ا تحقق  شاخص یرا  بران  و  داده  قرار  عمل  يها  برنامه  آن  کرده    یتحقق  مشخص 
صالح ب یباشد،  سیزدهم    يبرا  يشتریت  جمهوري  ریاست  صندلی  بر  زدن  تکیه 

بندي کلی می توان موارد زیر را به عنوان مهمترین  فهرستخواهد داشت. در یک  
 هاي دولت مطلوب نظام اسالمی برشمرد: شاخص 

 ولت کارآمد د. 1
می را  مهمکارآمدي  سنجش توان  دانست.  اسالمی  دولت  شاخص  ترین 

براي تحقق اهدافی طرح بدان معنا که دولت  فلسفه  کارآمدي  ریزي شده است و 
اهداف است، لذا دولتی دولت اسالمی و انقالبی است  وجودي آن دستیابی به آن  

دیگر   عبارتی  به  و  ساخته  محقق  را  مدنظر  اهداف  باشد  توانسته  بیشتر  هر چه  که 
رساند.   اثبات  به  عمل  در  را  خود  واقع  کارآمدي  گرفتن  به  نظر  در  با  کارآمدي 

که   مقاصد و اهداف، سنجیده شده و معنا خواهد یافت. کارآمدي به این معنا است
کرده  تعریف  دولت  براي  که  اهدافی  از  مقدار  و  چه  است  کرده  پیدا  تحقق  ایم 

با چه هزینه  نرسیده است. در دولت  به اهداف رسیده یا  هایی و طی چه فرآیندي 
است.  دولت  اهداف  برشمردن  کارآمدي  مفهوم  بررسی  در  اصلی  شاخص  نتیجه 

شود، اما دي خالصه میدر نظام هاي سکوالر این اهداف تنها به تحقق اهداف ما
ارزش  و  معنوي  اهداف  تحقق  مادي،  اهداف  بر  عالوه  اسالمی،  نظام  هاي  در 

اسالمی نیز از جمله وظایفی است که در دستورکار دولت ها قرار دارد. در نتیجه  
خواست تحقق  جهت  در  باید  هم  «کارآمدي  اسالمی  جمهوري  نظام  و در  ها 

ها در جامعه باشد.»  و عینی شدن ارزش  اهداف اسالمی باشد؛ در جهت پیاده شدن 
)6/8/1383 ( 

دولت را در سراشیبی بحران مشروعیت قرار داده و حاصل آن   ،ناکارآمدي
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بود. رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند: «آنچه که  اعتبارزدایی از دولت خواهد 
انتخابات براي مردم در این انتخابات و همه گزینش    ها مهم است، این هاي ملی و 

پیدا کند؛ این اساس مسئله است.   ءاست که سطح کارآمدي نظام روز به روز ارتقا 
رئیس  دنبال  مردم  نمایندهاگر  دنبال  یا  می  جمهور  دیگر  مجلس  دنبال  یا  گردند 

انتخاب تعیین کنند، در پی آن هستند که  کسانی هستند که می با  خواهند آنها را 
اریکه مسئولیت  انسان بر  را  بتوانند سطح کارآمدي هاي کارآمدي  تا آنها  بنشانند 

نظام را افزایش بدهند و مشکالت مادي و معنوي مردم را حل کنند؛ این خواست  
 ) 24/8/1383مردم است.»(

اي با اهمیت است که رهبر معظم انقالب اسالمی مؤلفه کارآمدي به اندازه
می  مشروعیت چنین  و  کارآمدي  بین  نسبت  زمینه  «مشروعیتدر  ما   همه   فرمایند: 

بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روي این اصرار و تکیه  
بر روي کارآیی  ها و کارآمدي مسئوالن، طبق همان ضوابطی که قوانین  دارم که 

ما متّخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هر جا کارآمدي نباشد،  
جمهور، ه ما در قانون اساسی براي رهبر، رئیسمشروعیت از بین خواهد رفت. اینک 

شده  قائل  شرایطی  وزیر،  براي  و  گفته نماینده مجلس  شرایط  این  با  و  این  ایم  ایم 
را می این  وظیفه  برعهده گرفتن  این شرایط، مالك مشروعیتِ  بدهد،  انجام  تواند 

به ما عطا می قانون و ملت  این  کند؛ یعنی  وظایف و اختیارات و قدرتی است که 
با همه شعب و شاخه  این  حکم والیت،  است، رفته روي  از آن منشعب  هایی که 

این   موجودند،  و  محفوظ  عناوین،  این  که  وقتی  تا  اشخاص.  روي  نه  عناوین، 
مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبري و چه  

ل خواهد شد. ما باید  هاي مختلف، آن مشروعیت هم زایمسئوالن در بخش  از بقیه
باید هر یک از کسانی که متصدي این مسئولیت  باشیم.  از به دنبال کارآمدي  ها، 

به  آنهاست،  برعهده  که  را  آنچه  بتوانند  هستند،  ساقه  تا  انجام  صدر  معقول  قدر 
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العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ  دهند. انتظار معجزه و کار خارق
موفق نشانه  تالش  آن  در  که  باشیم.» را  داشته  شود،  مشاهده  هم  توفیق    هاي 

)31/6/1383 ( 
دهه   بای پنجدر  کارآمدي  ساختارهام؛  تمامی  بر  روح حاکم  به  نهادها،    ، د 

ها در ریزيها و برنامههاي نظام مبدل گردد، چرا که همه تالشها و برنامهمسئولیت 
دست افرادي کاردان و توانا از  ه  و ب بوده    » معطوف به عمل«یابد که  ی معنا میزمان 

 و عینیت یابد.   شدهها و مکتوبات خارج ذهن 
 ولت انقالبی  د. 2

، دولتی انقالبی است که مبتنی بر  یتراز انقالب اسالماز نگاه رهبري دولت 
باید یادآوري   برد.  پیش خواهد  را  اختیار گرفته و کار  را در  امور  انقالبی  روحیه 

مهم  کرد مجموکه  گفتترین  بازتولید  و  تولید  در  مؤثر  و عه  اسالمی  انقالب  مان 
دولت است. دولت با توجه به آنکه از بیشترین قدرت در سطح جامعه   گريانقالبی

گفتمان   فراگیرسازي  رسالت  دیگر  مجموعه  هر  از  بیش  است،  برخوردار 
هاي آن گري را بر عهده دارد و باید تالش کند شعارهاي انقالب و ارزشانقالبی

. البته، الزمه آن، این است که بین گفتمان دولت گسترش دهدرا در افکار عمومی 
و گفتمان انقالب اسالمی تطبیق وجود داشته باشد. در این صورت است که دولت 

 خواهد توانست خود را منادي گفتمان انقالب معرفی کند. 
  رهبر معظم انقالب اسالمی که نسبت به تضعیف روحیه انقالبی در دولت 

جمهور و هیئت وزیران چنین تأکید  هایی داشتند، در دیدار با رئیس یازدهم نگرانی
العجاله باید کرد این است که در اتّخاذ مواضع دارند: «به نظر من کاري که علیمی

مبانی  را،  انقالبی  مواضع  نکنیم.  رودربایستی  یعنی  داشت؛  باید صراحت  انقالبی، 
کنیم بیان  صریح  را  بزرگوار  ترس  امام  نکنیم،  رودربایستی  نکشیم،  خجالت   ،

 ) 5/6/1394نداشته باشیم.»(
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اي بر  اند: «یک دورههاي گذشته چنین انتقاد کرده له از برخی دولت معظم
کردند گري و اینها به انزوا افتاده بود؛ سعی می ما گذشت که اسم انقالب و انقالبی

نوشتند،  یاد کنند؛ مقاله میبه عنوان یک ارزش منفی یا ضد ارزش، از این چیزها  
 )  2/6/1391شد.» (زدند، گفته می حرف می
 دولت شجاع و عزتمند . 3

، دولتی عزتمند است که خواهد توانست منافع  یمطلوب نظام اسالمدولت  
الملل حفظ کند و گرنه انفعال و وادادگی باالخص در ملت را در سطح نظام بین

زي جز ناکارآمدي و خسران و بر باد دادن هاي زیاده خواه جهانی، چیبرابر قدرت
داشت.   نخواهد  همراه  به  ملی  انقالب ثروت  عزت،    ی دولت  اصل  سه  بر  مبتنی 

حکمت، مصلحت، تدبیر امور را در دست گرفته و مناسبت سیاست خارجی خود  
 اي ندارد. کند و از مواجهه با دشمن واهمه را تنظیم می 

حاضر نیست در برابر دشمن کوتاه    دولت انقالبی به دشمن اعتماد ندارد و
بیاید و منافع ملی را قربانی مصالح زودگذر کند. دولت انقالبی دولتی شجاع است  

گزافه برابر  در  و  نداشته  دشمن  تهدیدات  از  ترسی  منفعل  گوییکه  دشمن  هاي 
دست  نمی و  دشمن  با  معامله  به  حاضر  مادي  برخورداري  و  تطمیع  براي  و  شود 

انقالب و مردم نمیهکشیدن از آرمان  به فرموده حکیم انقالب اسالمی؛ اي  شود. 
«روحیه و آرمان انقالبی، بدین معنی است که میل به زندگی راحت و مرفه، جامعه  

سازش  به  را  مسئوالن  قدرتو  زورگویی  برابر  در  تسلیم  و  و  کاري  جهانی  هاي 
اند. آن روزي که اعتنایی به پیام جهانی انقالب نکشغفلت از توطئه استکبار و بی

خداي نخواسته جمهوري اسالمی، رفاه و آبادي را هدف عمده خویش قرار داده  
به چشم  این راه حاضر  از آرمانو در  از   انقالبی  هايپوشی  فراموشی  و جهانی و 

بود.» خواهد  امیدها  همه  زوال  و  انحطاط  روز  شود،  انقالب  جهانی    پیام 
)23/4/1368 ( 
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 دولت جهادي. 4
مد دولت  الگوي  در  اسالمیریت  انقالب  است.    ،یتراز  جهادي  مدیریت 

مدیریتی نوع  آن  مثابه  به  جهادي  وجود    است  مدیریت  و  کمبود  شرایط  در  که 
موانع متعدد، با احساس تکلیف، تعهد انقالبی و رسالت، بتواند کارآمدي خود را  

الگو از   در اداره جامعه ثابت کند و در حل معضالت جامعه توفیق داشته باشد. این
به آن  ها و مؤلفه جمله سازوکار  با تجهیز  اسالمی  هایی است که دولت جمهوري 

دولت    تواندمی باشد.  کشور  مشکالت  در    اکنون که    یاسالم  يجمهورحلّال 
به پذیرش   اقتصادي دشمن قرار دارد، بیش از گذشته  با جنگ تمام عیار  مواجهه 

نیازمند است.  یعنی علم و هنر    ،یت جهاديمدیر  گفتمان الگوي مدیریت جهادي 
فعالیت  کنترل  و  دسته رهبري  عرصه هاي  تمامی  در  مبارزه  بر  مبتنی  هاي جمعی، 

علمی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و... براي نیل به اهداف راهبردي و کالن یک  
 سیستم و رفع موانعی که بر سر رسیدن به آن وجود دارد. 

مؤلفه  جهادي  ممدیریت  در  اگر  که  دارد  و  هایی  جاري  و  متعین  دیریتی 
 توان آن را جهادي نامید: می  ،ساري باشد

خدمت 1 جهادي  مدیریت  در  الهی:  نیت  با  خدمت  نه  ـ  مردمی  به  رسانی 
پروردگار   رضایت  و  الهی  قرب  جهت  در  بلکه  دنیوي،  مقام  و  مال  کسب  براي 

نه گوهیچ  ،دهدشود و مدیر جهادي در قبال خدمتی که به مردم ارائه می انجام می
خویش  پروردگار  رضایت  را  خود  هدف  و  ندارد  دنیوي  و  مادي  چشمداشت 

 داند.می
وري شود  تواند سبب افزایش بهرهـ تخصص، علم و درایت: تخصص می 2

کند و هر  ها آماده میروزرسانی خدمات و فعالیتو توجه به علم زمینه را براي به
 انی. شود، مگر در سایه درایت و کارددوي اینها میسر نمی

مشکالت  3 برابر  در  راحتی  به  جهادي  مدیر  کار:  در  استقامت  و  تداوم  ـ 
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نمیدست باال  تسلیم  نشانه  به  را  ناکامیها  از  بلکه  شکست برد؛  و  براي ها  پلی  ها 
به حرکت  پیروزي می دارد  ایمان  نیت خود  و  به درستی هدف  سازد و چون که 

 دهد تا به سر منزل مقصود برسد. خود ادامه می
منت: در مدیریت جهادي اصل  شوق خدمت و روحیه خدمتگزاري بی ـ  4

رسانی به مردم و رفع مشکالت آنان است و مدیر جهادي در این راه از  بر خدمت
کند و چون نیت او الهی و براي رضایت پروردگار  گونه اقدامی فروگذار نمیهیچ

فعالیت خود را بدون هیچ انجام می است،  ابل آن از مردم  دهد و در مقگونه منتی 
 انتظاري ندارد.

پذیري و سرعت عمل: در مدیریت جهادي سرعت عمل و رفع  ـ انعطاف5
مؤلفه  از  یکی  کمبودها  و  خدمتنواقص  حیاتی  و  مهم  محسوب  هاي  رسانی 

اي جز ها و کار امروز را به فردا انداختن نتیجه شود؛ زیرا ایجاد وقفه در فعالیت می
 واهد داشت. نارضایتی مردم به همراه نخ

اعتمادبه 6 باید  ـ  اول  درجه  در  جهادي  مدیر  یک  خودباوري:  و  نفس 
نمی اعتمادبه  صورت  این  غیر  در  زیرا  باشد؛  داشته  خودباوري  و  تواند نفس 

تأثیر فشارهاي گروهی و جناحی از اهداف و  هاي خود را پیش ببرد و تحتبرنامه
 شود. هاي خود دور میبرنامه

اد به نسل جوان در مدیریت: در مدیریت جهادي در  گرایی و اعتمـ جوان 7
چهره  و  مدیران  میکنار  سعی  کارآزموده  و  باتجربه  نیز  هاي  جوانان  از  که  شود 

استفاده شود تا در آینده در صورت کنار رفتن مدیران باتجربه، جامعه از نیروهاي  
 ند. شایسته و کاردان تهی نشود و نیروهاي جوان بتوانند جاي آنها را پر کن

ها و پرهیز  ـ ابتکار عمل و خالقیت: خالقیت و نوآوري داشتن در فعالیت8
برنامه از  الگوبرداري  و  تکرار  مؤلفه از  از  یکی  دیگران  راهکارهاي  و  هاي ها 

شود و مدیر جهادي باید شخصی خالق موفقیت در این نوع مدیریت محسوب می 
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 هاي خالقانه بهره بگیرد. و هوشمند باشد و در راه رسیدن به اهداف خود از روش
شود که ـ کارگروهی و مشارکت اجتماعی: در مدیریت جهادي سعی می9

هاي انفرادي پرهیز شود و در مقابل بر کارگروهی و مشترك  از تکروي و حرکت
 شود. بسیار تأکید می

پاکدستی  10 جهادي  مدیریت  در  انحراف:  از  مراقبت  و  فساد  از  پرهیز  ـ 
نوع مدیران و مسئوالن یک   این  بقاي  و  عامل تداوم  است و  اصل مهم و حیاتی 

 شود. مدیریت محسوب می 
ـ توجه به کیفیت و قانونمندي: رعایت قانون و خارج نشدن از مرزها و  11

فعالیت  سرلوحه  باید  قانونی  قرمزهاي  نباید  خط  و  باشد  جهادي  مدیر  یک  هاي 
 رعایت و احترام به قانون را از یاد ببرد. 

ن  این  به  جدیدي توجه  موضوع  جهادي  مدیریت  که  است  مهم  نیز  کته 
دیگر؛   عبارت  به  باشد.  داشته  وجود  تردیدي  آن  بودن  کارآمد  در  که  نیست 

برهه  در  جهادي  داده  مدیریت  نشان  مقدس  دفاع  سال  هشت  مانند  حساس  هاي 
الزامات آن توجه شود   به  نیز  است و چنانچه در شرایط کنونی  توانمند  است که 

برساند. بیتواند همچومی اثبات  به  شک مدیریت در  ن گذشته توانمندي خود را 
توان کارآمد  دولت اسالمی مدیریتی با الگوي دولت جهادي است و دولتی را می

الگوي کار خود   را  اعتقاد داشته و آن  به مدیریت جهادي  خواند که مدیران آن 
 قرار داده باشند. 

 دولت پرکار و پرنشاط . 5
ک بین  مستقیمی  بیرابطه  دارد.  وجود  پرکاري  و  نتیجه  ارآمدي  شک 
رفع مشکالت کشور و حرکت در    ، و دولتمردان  تپرکاري و تالش مضاعف دول

تأکید   قابل  دولت  کارآمدسازي  در  کالم  یک  در  که  بود  خواهد  آبادانی  مسیر 
وجود   در  باید  را  پرکاري  منشأ  که  است  آن  میان  این  در  اساسی  نکته  اما  است. 
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ان  و  روحیه ضعف  گري جستقالبیروحیه جهادي  این  در  که  دولتی  وجو کرد. 
افرادي تشکیل می  را  اعضاي آن  دارند،  دارد و  فاصله  انقالبی  دهند که از روحیه 

کاري بر  کاري و کمتواند دولتی پر کار و پر نشاط را رونمایی کند و محافظهنمی
 آن غلبه خواهد کرد. 

 آفریندولت تحول . 6
حوزه کاري و در حدود و چارچوب اختیارات  تحرك و ایجاد تحول در  

اي که خود شدههاي متصلبو جلوگیري از تکرار و روزمرگی و غلبه بر وضعیت
تراز هاي دولت بخشی به کار است، یکی دیگر از شاخصه مانع کارآمدي و کیفیت

آفرین است و بین  خواه و تحول، دولتی تحولیاسالماست. دولت    یانقالب اسالم
فاصله می دولت موج ارتقا بیند  ود و دولت مطلوب  و  تغییر  براي  آنجا که  از  به    و 

می تالش  است،  آمده  شتاب میدان  از  پرهیز  و  تدبیر  با  را  کند  تحوالت  زدگی 
محافظه روحیه  که  نگذارد  و  کند  و  پیگیري  اشتباه  روندهاي  تکرار  بر  کاري 

انقالب مبنا رهبر معظم  بر همین  اصرار ورزد.  «جرئت    ناکارآمد گذشته  اسالمی، 
در ایجاد تحول» را از حالت روحی مثبت دولتمردان دانسته و تأکید دارند: «نفس  
اینکه انسان حالت دلیري در مقابل مشکالت داشته باشد و تصمیم بگیرد که براي  

 ) 2/6/1389رفع مشکالت اقدام بکند، چیز باارزشی است.»( 
 ساالردولت شایسته. 7

است. بدون   یدولت تراز انقالب اسالمراهبردي  ساالري، کلیدواژه  شایسته 
است که امور اداره خود را در اختیار شایستگانی گذاشته باشد  موفق  شک دولتی  

که از تعهد و تخصص الزم براي پست و سمت محوله برخوردار باشند. جایگزینی  
به جاویژه نخواه  نشایستگا  يخواران  ناکارآمدي دولت  د داشت. سرانجامی جز 

هاي جناحی و گزینش مدیران و مسئوالن دولتی مبتنی بر  میان بده و بستان  در این
فتی است که دولت را با بحران کارآمدي مواجه آترین  هاي سیاسی بزرگ توصیه
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. این مهم باالخص در زمانی که کشور در شرایط حساس جنگ تمام  کردخواهد  
کند. غلبه مالحظات ی عیار اقتصادي با دشمن قرار دارد، بیش از پیش خودنمایی م

شایسته   –سیاسی   بر  ب جناحی  در  را  دولت  و هساالري،  توان  از  بخشی  کارگیري 
کند، تنها بدان دلیل که فالن فرد صاحب استعداد نیروي انسانی کشور محروم می 

نیز براي آنکه در مسیر  سیزدهم  صالحیت در اردوگاه حزبی ما قرار ندارد! دولت  
نیا بگیرد،  قرار  در  کارآمدي  که  است  آن  شایسته تشکیل  زمند  به  ساالري  کابینه، 

ز به همراه  گرایی را نی ساالري، تخصصهر مالحظه دیگر بها دهد. شایسته   بیش از
ریزي دولت خواهد بود که رابطه مستقیمی  علمی برنامه  يدارد و حاصل آن ارتقا

 دارد.  دولت کردنقدرتمند با 
 دولت مردمی و خدمتگزار . 8

بودن شاخصه دولت  مردمی  از  یکی  ما  زمانه  در  مطلوبیت  ها  مهم  هاي 
مهم نظام است.  سیاسی  قدرت  هاي  به  اول  گام  در  بودن  مردمی  شاخصه  ترین 

مردم  فرآیند  طریق  از  که  رسیدن  است  حداکثري  مشارکت  با  انتخاباتی  و  ساالر 
دولت قدرت  تمامی  به  فرآیندي  چنین  از  اسالمی  انقالب  پیروزي  از  پس  هاي 

مقبولیت  رسیده  و  مردمی  پشتوانه  از  آرا  اکثریت  کسب  با  که  معنا  این  به  اند؛ 
 اند. حداکثري برخوردار بوده

به   از  پس  مردم  با  تعامل  دولت، چگونگی  بودن  مردمی  از  باالتري  سطح 
به دادن  بها  مردم،  با  مشورت  است.  رسیدن  در    آرا  قدرت  ایشان  نظرات  و 

مل مردم در اعتالي کشور، نماد دیگري  برداري از فکر و عها و بهره گیريتصمیم 
هاي ساختن  هاي مردمی بودن دولت است؛ به این معنا که مردم در عرصه از جلوه

کشور بازیگر اصلی محسوب شده و علم و توان و استعداد آنهاست که قرار است  
بر استقالل فرهنگی، سیاسی و    نظام اسالمی را شکل دهد.  نظام سیاسی که مبتنی 

نفی کند،  اقتصادي شک  بیگانگان را  به  باشد و هرگونه استیال و وابستگی  ل گرفته 
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شک با روي کردن به مردم تالش خواهد کرد براي حل معضالت و مشکالت بی
محوریت  امور  در  مردم  که  است  چنین  و  بنگرد  خویش  درونی  استعدادهاي  به 

ر کشور  معنوي  و  مادي  توان  همه  توانست  خواهد  نگاه  این  یافت.  در  خواهند  ا 
با این توان ارزشمند، راه خدمت قرار داده و  به کل ملت و خدمت دولت  رسانی 

 توسعه و پیشرفت کشور حاصل آید. 
مشکالت  رفع  براي  حداکثري  تالش  و  مردم  مطالبات  به  دادن  اولویت 

دولت توده از  دیگري  جلوه  مستضعف،  و  محروم  طبقات  ویژه  به  جامعه  هاي 
دولتی  است  طبیعی  است.  شناخت    انقالبی  از  ندارد  مردم  با  تنگاتنگی  ارتباط  که 

اولویت تشخیص  در  و  است  ناتوان  جامعه  واقعی  نیازهاي  اشتباه  این  دچار  ها 
محاسباتی خواهد شد و حاصل آن افزایش نارضایتی و واگرایی مردم و دولت و 

 فاصله گرفتن از معیار مردمی بودن و در نهایت بحران ناکارآمدي است. 
 گرا ن دولت قانو. 9

همه   که  میثاقی  و  حاکمیت  و  جامعه  بنیادین  ساختار  عنوان  به  قانون 
شمرده بازیگرا رسمیت  به  را  آن  نقشن  در    اند،  سیاسی  سامان  ایجاد  در  کلیدي 

اعتبار   در  را  نقش  تأثیرگذارترین  خود  دولت  میان  این  در  دارد.  برعهده  جامعه 
گریزي برآید، دیگر نظام  نقانون خواهد داشت. حال اگر قوه مجریه در مقام قانو 

 هایی خواهد شد.  اسالمی دچار چالش
مهم از  یکی  تضمین قانون  دولت ترین  که  است، چرا  کارآمدي  کنندگان 

می بیرون  سیاسی  نظام  و  ساختار  درون  از  و  کارآمد  اهداف  همه  که  آید 
  . لذا دولت راه موفقیت و دستیابی باشدهاي نهادهاي خود را قانونی کرده  کارویژه

می  دنبال  مدون  قوانین  طریق  از  را  خود  مقاصد  و  اهداف  پایبند به    نبودن   کند. 
ترین بازیگران صحنه اجتماع به قانون، موجب ترغیب جامعه به  دولت به مثابه مهم 

در   مهمی  عامل  امر خود  همین  که  شد  اجتماعی خواهد  سازي  ناامن  و  آشفتگی 
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قانون  بود.  بین قواي گریزي همچن ناکارآمدساز دولت خواهد  ین موجب واگرایی 
و سه  تعامالت  شدن  کمرنگ  این  که  شد  خواهد  اختالفات  تشدید  و  گانه 

 ثیر مستقیمی در کارآمدي دولت خواهد داشت. أها تهمگرایی 
در  قانون  به  نبودن  پایبند  نهم،  دولت  عملکرد  نقد  در  انقالب  معظم  رهبر 

: «یکی مسئله رعایت  هاي دولت دانستند و فرمودندبرخی موارد را یکی از ضعف
اساسی   قانون  سازوکار  با  که  وقتی  ـ  قانون  بدهید.  اهمیت  را  قانون  است.  قوانین 

کند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا  پیش رفت ـ حتمیت و جزمیت پیدا می 
بشود عوض  قانون  آن  که  کنند  فراهم  مقدماتی  طرح دیگران  با  در  ـ  که  هایی 

می دولتمجلس  که  لوایحی  با  تصمیم می  آید،  با  در  سازيدهد،  که  هایی 
ـ عیبی ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد گیردهاي مختلف انجام میبخش

و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتمًا بایستی به آن  
می تأکید  را  این  من  بشود.  داده  اهمیت  آن  به  و  بشود  بخشعمل  در  هاي  کنم. 

ه روال  مین مختلف  که  باشید  معتقد  شما  را  چیزي  یک  است  ممکن  است.  جور 
اش درست طی نشده، یا متصدي این کار قوه مجریه نیست؛ وقتی که قانون  قانونی

ـ به دولت ابالغ شد، قوه مجریه باید آن را  ـ با همان سازوکار قانون اساسی مجلس
د یا چیز دیگري وجود  اگر چنانچه ضعف  بداند. حاال  ارد، عواملِ دیگري قانون 

وجود دارد که اگر قانون مشکالتی دارد، بایستی آن را از بین ببرند؛ چه در خود  
 ) 1389/ 2/6مجلس، چه در شوراي نگهبان و از این قبیل. به قانون اهمیت بدهید.»(

 دولت فسادستیز . 10
یک سیستم دانست که بدون رفع و   موفقیتترین مانع  توان مهمفساد را می

معنا است. علی رغم آنکه در اذهان اینگونه  سخن گفتن از کارآمدي بی  مهار آن
باشد،   قرار داشت  باید  فساد  با  مبارزه  اول  قضا در صف  شکل گرفته که دستگاه 

مهم باشد.  فساد  با  مبارزه  پیشگام  باید  که  است  دولت  این  گفت  بستر  باید  ترین 
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محیط  فساد،  رشد  و  ایجاد  دبراي  آن  متولی  که  است  بیشترین  هایی  است!  ولت 
گیرد و همین امر چشم طمع  هاي دولتی صورت می گردش مالی کشور در دستگاه 

هاي موقعیتی  . هاي مالی، فرصتکند. در کنار فرصت مفسدین را به خود جلب می 
فرصت اطالو  رانتهاي  که  است  مفسدعاتی  و  به    انخواران  فکر  در  شدت  به 

عمده  بخش  و  هستند  آن  گرفتن  ف خدمت  از  اجتماعی  اي  و  اقتصادي  سادهاي 
 حاصل سوء استفاده از همین فضاي رانتی است. 

دولتی است که بتواند در اولین گام، فساد را از   یتراز انقالب اسالمدولت  
ریشه خود  بدنه  و  خطوجود  امر  این  کنند.  قانونکن  تقویت  با  گرایی، یر 

خوشایسته  ممکن  عملکردها  بر  نظارت  و  بازرسی  تقویت  و  در  ساالري  شد.  اهد 
گام بعدي دولت باید تالش کند تا از رشد فساد در سطح جامعه جلوگیري کند و  

 خود را فراهم آورد.  سالمتبا غلبه بر فساد، بسترهاي 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقق دولت انقالبی و موانع : الزامات هفتمگفتار 
 

موانع   کردن  مرتفع  نیست!  هم  ها  سادگی  همین  به  انقالبی  دولت  تحقق 
پیش روي این حرکت و توجه به مالحظات الزم براي موفقیت، اقداماتی    موجود

 است که براي عملیاتی کردن فرآیند دولت سازي اسالمی باید بدان توجه  نمود. 
 دولت انقالبیالف. الزامات تحقق 

انتخابات   در  اسالمی  دولت  تحقق  و    1400براي  اصول  به  توجه  نیازمند 
 توجه به آن تحقق این امر ممکن نخواهد بود.  راهبردهاي کالنی هستیم که بدون

 تولید گفتمان جذاب و فراگیر )1
مهم   یک ی موفقیتراز  الزامات  جر ین  انقالب یت  مس  یان  دولت  یدر  تحقق  ر 

ا  یاسالم بای ن جری آن است که  با  بتواند مردم  د یان    ي همراه ساخته و آرا  خود  را 
بب  يآنان را در سبد را ا  ند. یخود    ي و اعتمادساز  بهنر جذن مهم، داشتن  یالزمه 

کشور و    ی شتیت مردم خواهان حل مشکالت معیت آن است که اکثریاست. واقع
آ  ی ستیراحت و آرام هستند. ز  یاز زندگ  يبرخوردار پ ی که  قابل    ینیب ش ینده آن 
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 م شده باشد. ی ها تنظی ستگ ی بر عدالت و شا ی بوده و مبتن
  ی آن وقتکید دارند: «اسالمی به جوانان مؤمن انقالبی تأ   رهبر معظم انقالب

ا  دای پ  یو مردم  یکار، شکل عموم   يریگجهت  ن یفکر شما، ا  ن ی خواهد کرد که 
تبد عموم  کیبه    ل یشما  ا  یگفتمان  در  [شما]  هزار    ن یبشود.  دوازده  مجموعه 

ای[گروه پانزده درصد   ایکشور،    يهاده درصد جوان  ند،یگویم  شانی ] که  مثالً 
حرکت    نی از ا  دیچرا با  گری د   ددرص  85  ا ی  درصد  90آن    د؛یکشور هست   يهاجوان
ا  يجهاد از  بمانند؟ سع  نیمبارك،  ا  دیکن  جیترو  دی کن  یکار محروم    ج یترو  نی و 

صورت تبد  یدر  گفتمان  به  که  شد  خواهد  گذشته   ل یآسان  طول  در  ما   ي بشود. 
در ذهنم هست    شیهامثال   که حاال  میارا داشته   ن یا  یخودمان، در مسائل گوناگون 

خودتان را   گفتمان عدّه   نیا  جیبا ترو  دیتوان ی م]. شما می[بگو  خواهمینم  گریو د
خودتان را هم   تیکم د،یکنی م ادیخودتان را ز تیفی همچنان که ک  د؛یبده شیافزا

]  یعن ی[ گفتم:   شانیهمان است که به ا  لشیاز وسا   یک یکه   د ی بده  ش یافزا  دیتوان یم
 ) 19/5/1398ي» ( هنر  غاتیدرست، تبل غات یاست؛ تبل یغاتیکار تبل

فکر خواهند    نیوقت همه به اشد، آن   يسازگفتمان   یوقتایشان معتقدند: «
همه   در  و  م  يازه یانگ   کیافتاد  وجود    کیو    ع یوس   جادّه  ک یکأنّه    د؛یآی به 

.»  بزرگراه حرکت کنند  نیاز ا  کنندی م  لیکه همه م  دیآیبه وجود م  یراهگبزر
)3/6/1395(   

 ر است: یتوجه به موارد زبراي یک گفتمان  يازت و اعتمادس یالزمه جذاب 
  ی واقع  ي ازهایجذاب و مورد اعتماد خواهد بود که برآمده از ن   ی. گفتمان 1

برا و  باشد  راهکار  يجامعه  مردم  مشکالت  و  معضالت  باشد.    يحل  کرده  ارائه 
برای شا  یانتزاع  يهاگفتمان  عموم  یمدت  يد  اما    ی اذهان  سازند،  خود  مشغول  را 

ب   یلیخ راض هواداران  تد و اع شویآنان آشکار م   يو عدم سودمند  ياعتباریزود 
 را به همراه خواهد داشت. 
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امن و  ثبات  ایجاد  جامعه،  نیازهاي  فوریت  و  اولویت  عرصه  امروز  در  یت 
حداقل  تامین  و  متأ اقتصاد  که  است  معیشتی  سال دسفانه  هاي  دلیل  ر  به  اخیر  هاي 

است!    شدهاداره کشور داشته، ایجاد  در    هایی جديضعفتدبیري گفتمانی که  بی
معیشتی را در گرو حل  گفتمانی که به جاي اتکا به توانایی داخلی، حل مشکالت  

بین  و  مناقشات  دانست  بیگانگان  از  گرفتن  یاري  و  را  پیشرفت  المللی  با  کشور 
 نمود.  کند چند ساله هاي سوزيفرصت

بایا.  2 گفتمان  امرین  جوان  نسل  زبان  به  بتواند  همگ   زو د  که    ی کشور 
آشنا بوده و به    هستند  1380و    1370طور خاص دهه  ه  ن پس از انقالب و ب امتولد

ن نسل فهم نشود، بدون شک  یاگر زبان ا در غیر اینصورت    د. یآن زبان سخن بگو
 خواهد شد. شان برقرار ن یبا اذهان ا یی ارتباط معنا

باشد    ی مومافکار ع  ی ذهن  يهاپرسش  يد بتواند پاسخگوین گفتمان بایا.  3
ه ابهامیو  برا  يریرا در مس  یچ  آبادان یپ  يکه  کرده   يزیرکشور طرح  یشرفت و 

ا   نگذارد.   یباق   ،است ن یالزمه  امر  بسترهای ن  وجود  برا  يز  آسان  و    ي مختلف 
رسانه ییگوپاسخ  و  مطبوعات  شدن  فعال  مردم،  با  تنگاتنگ  ارتباط  حضور  ،  ها، 

 االت و ابهامات است. ؤس ان مردم و رفعیان در م ین جرین امستمر فعاال
را داشته باشد و در مواجهه با  از خود ید توان دفاع عقالن ی ن گفتمان بایا. 4

د. با زبان  مان پاسخ ن بدون    ؛کنندی رض مطرح متب و معیرق   يهاکه گفتمان  یشبهات
ل  ی از خود نشان دهد. بدون شک س  یمنطق  ياد و چهره یسخن بگو  و مستدل  نیِّل

هجمه   ياگسترده  ا هاز  در  باق یا  عل   یام  جر یمانده  انقالب یه  تحقق   یان  خواهان  که 
  ی ب گفتمان انقالب یتخر يبرا یاست آغاز خواهد شد و از هر فرصت یدولت اسالم

 بهره خواهند گرفت. 
انقالب 5 گفتمان  بای فراگ  يبرا  ی.  شدن  ابزارهایر  همه  از   يارسانه   يد 

ایت افکار عمومی را رد. امروز بخش عمده هدیبهره گ  يمجاز  يباالخص در فضا
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گفتمان   هیچ  فراگیري  امکان  برآن  تسلط  بدون  که  رفته  برعهده  مجازي  فضاي 
 ممکن نخواهد بود. 

انقالب 6 گفتمان  جذاب   يبرا  ی.  ن یکسب  تجهیت  هنر  یازمند  زبان  به  شدن  ز 
بکارد و در   یرا در اذهان عموم  یلم متعایتواند مفاه  ین هنر است که میاست. ا

هنري  هر سطحی از فهم و دانش نفوذ دهد و ماندگار سازد. بی  قلب و جان افراد با
 سازي است. و گفتمان فرهنگی  آفت کار

 تقویت روحیه انقالبی  )2
را  جامعه  مشکالت  رفع  مسیر  در  حرکت  و  کشور  توسعه  و  پیشرفت 

ترین اولویت کشور دانست که جهت حرکت تمامی مسئوالن کشور  توان مهممی
می  تعیین  فعال را  همه  عرصه یتکند.  در  باید گرهها  مختلف،  از مشکالت هاي  اي 

طرح اهداف  به  گام  یک  را  کشور  و  بگشاید  نزدیکمردم  شده  کند،  ریزي  تر 
وگرنه اقدامی خالف میثاق ملی و مصالح کشور خواهد بود؛ اما سوق دادن تمامی  

توان گیريجهت همه  تجمیع  و  پیشرفت  سوي  به  کشور  انرژيهاي  و  براي  ها  ها 
پیش   تعالی نیازمند  رسالت  فرضجامعه  چنین  آن  بدون  که  است  الزاماتی  و  ها 

 عظیمی به ثمر نخواهد رسید. 
اراده  در کشور محصول  بزرگ  اقدامات  که  است  آن  قوي  حقیقت  هایی 

نشده تزلزل  و  انحراف  دچار  انقالب  و  دین  مسیر  در  که  است  آثار بوده  اند. 
هاي سیاسی،  این سرزمین و در عرصه  توان در تاریخآفرینی این بزرگان را می نقش

امنیتی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد؛ لذا براي رفع مشکالت کشور  
باید امور را به دست افرادي سپرد که از روحیه انقالبی برخوردارند و با همه وجود  

اولویتآرمان از  دارند.  باور  را  انقالب و ملت  متزلزل در راههاي  افراد  به    بخشی 
انقالبی روحیه  کلمه  یک  در  پرهیز کرد.  باید  انقالب  و  و دین  رمز  باید  را  گري 

 موتور تحول و دال مرکزي گفتمان پیشرفت کشور دانست. 
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انقالبی تقویت روحیه  بر ضرورت  بارها  اسالمی  انقالب  معظم  گري رهبر 
اسالمی سخن گفته  انقالب  اهداف  پیشبرد  آنانی که دردر  نقد عملکرد    اند و در 

انقالبی سنگ  ند: «خداوند نخواهد  اهکنند، فرموداندازي میمسیر فراگیري روحیه 
انقالبی را در    کنند روحیه شان سعی میشان، با بیانگذشت از آن کسانی که با قلم 

انقالبی   گذرد... روحیههاي ما تضعیف کنند؛ خدا از اینها نمیبین مردم ما و جوان
ملّت است. آن وقت آن قلمی که این روحیه را در  جان این ملّت است، روح این  

بخشید؟»  خواهد  خدا  را  این  انقالب،  در  کند  تشکیک  و  کند  تضعیف    مردم 
)11/2/1398 ( 

انقالب  باب روحیه  با  1توان گفت که:  ی م  یبدون شک در  انقالب  ـ تداوم 
است انقالبی ممکن  انقالبی 2،  روحیه  نسل  تربیت  اسالمی در گرو  ـ تحقق تمدن 

ـ عزت و اقتدار ملی در 4،  ـ پیشرفت کشور با روحیه انقالبی ممکن است3  ،است
است انقالبی  برابر دشمن  5،  گرو حفظ روحیه  انقالبی، حافظ کشور در  ـ روحیه 

انقالبی6،  است روحیه  گرو  در  درونی  ساخت  تقویت  استـ  روحیه  7،  گري  ـ 
 ب است.هاي غیرانقالبی براي استحاله انقالانقالبی مانع رواج اندیشه

این روحیه باید به مثابه گفتمانی فراگیر نزد همه نخبگان کشور و نیروهاي  
مؤثر و کارآمد در امور کشور قرار گیرد. در طول چهار دهه گذشته نیز تمسک به  
این روحیه رمز موفقیت و پیشرفت نظام اسالمی بوده است. به فرموده رهبر معظم  

ا هر جا انقالبی عمل کردیم، پیش رفتیم و  انقالب اسالمی: «بعد از رحلت امام، م
انقالبی از  جا  ناکام  هر  و  ماندیم  عقب  کردیم،  غفلت  جهادي  حرکت  و  گري 

سال  این  در  بنده  است.  واقعیتی  یک  این  اگر  شدیم؛  بودم؛  مسئول  خودم  ها 
بودیم،  انقالبی  جا  هر  هست.  هم  این حقیر  متوجّه  باشد،  مطلب  این  در  تقصیري 

کردیم حرکت  جا  جهادي  هر  رفتیم؛  پیش  کردیم،  حرکت  ریل  آن  روي  بر   ،
می  ماندیم.  عقب  کردیم،  غفلت  و  کردیم  اینکه  کوتاهی  شرط  به  برسیم،  توانیم 
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 ) 14/3/1395انقالبی حرکت کنیم و انقالبی پیش برویم.»(
 وحدت اتخاذ راهبرد  )3

را می  از مهم وحدت  یکی  دانست توان  اسالمی  نظام  ارکان  ترین اصول و 
 فراوانی براي اهمیت آن در متون دینی و کالم بزرگان برشمرده اند. یدات  وکه م

به مس بر اهم  ستهیآن نگر  یاجتماع   دگاهیله وحدت و اتحاد از دئاسالم    ن یا   تیو 
در    یگانگ ی کرده است. اتحاد و    دیتأک  یاله  انیها، مسلمانان و ادانسان  انیمقوله م

عق   ه یسا ق   نیترمحکم  ده،یوحدت  که  است  اتحاد  تأکنوع  آن  بر    ده یورز  د یرآن 
هم  اساس  بر  قرآن،  عق   نیاست.  برادران    نانمؤم  ده،یوحدت  خوانده   گریکدیرا 

 ) 10است: «انما المؤمنون اخوه» (حجرات/
وحدت   به  توصیه  همواره  که  حالی  عین  در  اسالمی  جامعه  میان  این  در 

  و   هاي اجتماعیشده، در معرض واگرایی و تشتت قرار داشته است. وجود شکاف
رشد چندگانگی مختلف موجب  و  اختالفات  مختلف  دسته ها  گاه   شدهجات  که 

موجب تنش و درگیري در جامعه شده و این وضعیت قدرت ملی و وحدت ملی 
ها در بستر  بخشی از این واگرایی هرچند    است.   کردهرو  هرا با نقص و ضعف روب 

اختالفات   بشري و وجود  ذاتی جامعه  تنوع  طبیعت  نگرش، حوزه شناخدر  و  ت، 
اما دارد،  ریشه  احساسات  و  که    عواطف  است  عوارضی  محصول  دیگر  بخشی 

 ست. هاها و حب و بغض خواهیها و زیاده طلبیناشی از منفعت 
نزدیک شدن و حذف   براي  به معناي تالش  سیاسی  وحدت در اصطالح 

هدفگذاريفاصله به  رسیدن  و  شرایط  فهم  در  افقی  هم  و  نظري  هم  و  هاي ها 
بر منافع مشترك است.  یکسان مب در  گرا رویکردي است که  رویکرد وحدت تنی 

اختالفات  شود، اما این بدان معنا نیست که همه  آن براي رفع اختالفات تالش می
بلکه بدان معناست   چنین امري امکان پذیر نخواهد بود؛قابل مرتفع شدن است که  

اشتراکات این  اختالفات توجه شود،  بر  آنکه  از  بیش  ند که مورد توجه نهست   که 
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 د. گیرن قرار گرفته و محور همگرایی و ائتالف قرار می
نظور ما از  دهند: «مدر این باره چنین توضیح می معظم انقالب اسالمی رهبر

نه. یعنی همه مرد  وحدت چیست؟ یعنی همه  نوع    م یکسان فکر کنند؟  مردم یک 
را، یک شخص را، یک  ي سیاسی داشته باشند؟ نه. یعنی همه مردم یک چیز سلیقه 

شخصیت را، یک جناح را، یک گروه را بخواهند؟ نه؛ معناي وحدت اینها نیست. 
وحدت مردم، یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیري و کشمکش. حتی دو جماعتی  

می  نیستند،  هم  مثل  دینی  اعتقاد  لحاظ  از  میکه  باشند؛  داشته  اتحاد  توانند  توانند 
 ) 26/1/1379دعوا نکنند.» (توانند کنار هم باشند؛ می

اهمی  اسالمی  انقالب  مختلف  مقاطع  در  و  مقوله وحدت  داشته  فراوانی  ت 
تأ مورد  ضرورتی همواره  به  مهم  این  امروز  اما  است،  بوده  انقالب  بزرگان  کید 

ر  ی و بدون وقوع آن، حرکت در مس  است  شدهحیاتی در میان نیروهاي انقالبی بدل  
 د بود. هموار نخواه یتحقق دولت اسالم

توان از دو سطح وحدت راهبردي و وحدت  در مورد سطوح وحدت می
 تاکتیکی سخن گفت.  

توان راهبردي نامید که طرفین وحدت در چهار عنصر  وحدتی را می   اساساً
روش  و  رویکردها  اهداف،  هم  ماهیت،  به  بسیار  یا  یکسان  هدف،  به  نیل  هاي 

عیناً جریان  دو  که  است  ممکن  باشند.  نباشندمانن  نزدیک  یکدیگر  وجود    ؛د  اما 
 اشتراکات فراوان سبب متحد ماندن این دو جریان خواهد شد. 

م از  یکی  حداقل  که  دهد  می  رخ  حالتی  در  تاکتیکی  هاي  لفهؤوحدت 
گونه   این  ریشه  باشند.  هم  معارض  و  جدي  خدشه  داراي  طرفین  بین  مذکور 

ت فقط رسیدن به  ها در عقل ابزاري یا عملگرایی سیاسی است. در این حالوحدت
آن   به  رسیدن  براي  و  دارد  موضوعیت  وحدت  طرفین  براي  موقتی  هدف  یک 

طرف  یا  طرف  با  عمیق  غیر  و  موقت  صورت  به  است  اتحاد حاضر  دیگري  هاي 
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به هدف، وحدت موضوعیت خود   باشد و طبیعی است که پس از دستیابی  داشته 
 را از دست خواهد داد. 

وحدت راهبردي است که خواهد   آنچه مشخص است در مقطع کنونی این 
ان  یبدست جر یدولت اسالمتشکیل  ر یمسو  کردهتوانست مشکالت کشور را حل 

ت.  کندهموار  را    یانقالب  نیز  اسالمی  انقالب  معظم  به  أرهبر  «نباید  که:  دارند  کید 
است»   اسالمی  اصل  یک  وحدت  کرد؛  نگاه  تاکتیک  چشم  به  وحدت 

)11/7/1368 ( 
با با موانعی مواجه است که این  در این میان تحقق وحدت   د در  یموانع را 

 ر جستجو کرد: ی مل زااز عو یک ی
اتحاد   تواندی که م  یاز عوامل  یک ی:  ینفسان   التیو تما  طانیاز ش   يرویپ.  1

تهد معرض  در  را  انسجام  فروپاش  دیو  تبع  یو  دهد  ش   تیقرار  اس  طانیاز    ر یو 
به اتحاد و انسجام و    پس از دعوت مردم   د یشدن است. قرآن مج  ینفسان   التیتما

د  یکپارچگ ی محور  ا  ن،ی حول  تبع  کندیم   دی تأک  له ئمس  ن یبر  ش  ت یکه    طان یاز 
ا  يجد  ب یآس  تواندیم نما  نیبه  تبعدی امر وارد  تما  طان یاز ش  تی.    ی نفسان   التیو 

نزاع    همه سرمنشأ     ن، ی) و اگرچه ا208(بقره /    استانحرافات از جمله اختالف و 
  ی اله  تیهرجا مؤمنان بر مدار وال  دهدی مطلب نشان م  ن یا اام  ست،یتازه ن   ياده یپد

قبول کنند  طانیش   تینباشند و وال آ  ،را  از  دارد.  قرآن    گرید  اتیاختالف وجود 
و    یعداوت، دشمن  جاد یا  طانیش   مهم از اهداف    یک یکه    د یآی م  بری  به خوب   میکر

تالف و دو  اخ  يبرا  شودیم  ياله مقدمه ئمس  ن یمردم است که هم   انیم  يدوزنه یک
تأ  . یدستگ  انقالب  «رهبر  که  دارند  هوس کید  از  غالبا  بر   ینفسان   يهااختالفات 

کس زدیخیم اگر  اختالف  نی ا  د یبگو  ی.  که  من  تفرقه   زیانگ عمل  بود،   زیانگ بود، 
 ) 4/4/1387» (. دیرا باور نکن نیخداست، ا يبرا

زیادهسهم .  2 و  نیروهاي  :  خواهیخواهی  وحدت  مانع  که  دیگري  عامل 
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خواهی آدمی است که برخاسته از خوي مادي خواهی و زیاده انقالبی است، سهم 
اجتماعی    –هاي سیاسی  بنديو حیوانی آن است و در مطالبات اجتماعی و صورت 

می  بروز  و  ظهور  را  خود  میدان    یانقالب لذا  دهد.  نیز  وارد  آنکه  از  پیش  واقعی 
و نفسانیت خود با خودسازي  ءاهو هاي اجتماعی شود، باید توانسته باشد بر افعالیت

بر منافع فردي غلبه  انقالبی غلبه کرده و در میدان فعالیت سیاسی منافع انقالبی را 
مانعی   که  بود  خواهیم  مواجه  خواهی  سهم  نام  به  معضلی  با  همواره  وگرنه  دهد 

   آید. پیش روي وحدت به حساب می 
ي عمیق واگرایی و  هادیگر از ریشه   ییک :  خود برتربینی (برتري طلبی).  3

میل به    عدم پایبندي و مقید شدن به وحدت و همگرایی را باید در خودبرتربینی و 
گري که از  طلبی آدمی دانست که حتی در میان پرچمداران انقالبیبرتري  تفوق و

میخ نیستند،  برخوردار  الزم  وحدت  ودسازي  مانع  و  یافته  بروز  و  ظهور  تواند 
 جریانی شود.  

بی.  4 و  درك جهل  و  بر  :  هاضرورت   نکردن  بصیرتی  مبتنی  وحدت 
هاي موجود در  ها و کمبودها و اولویت ها و فوریتشناخت وضعیت و ضرورت

می شکل  بهتر  وضعیتی  به  رسیدن  براي  تالش  و  آن    گیردجامعه  تشخیص  که 
چشمانی تیزبین و اذهانی    قی از طر نیازمند علم و بصیرت الزم است. این تشخیص  

قابل د ذهن هوشمند  و  است  فهم  و  و هاي  رك  بصیرت  فاقد  و  بین  تیزبینی    کوته 
فهم عمق مسائ از  ناتوانندالزم که  به عمق ضرورت وحدت    ،ل  نخواهند توانست 

روند و از عوارض این  دست یابند. لذا معموال در مسیر واگرایی و تشتت پیش می
 . دنواگرایی ناآگاه 

نمایی اختالفات.  5 بزرگ  اشتراکات و  گرایی و درك  دتوح:  فراموشی 
به نوعی برخاسته از نگاهی است که می تواند اختالفات را کوچک  ضرورت آن 

بیشتر از آن مورد توجه قرار دهد. واگرایی اما با بزرگنمایی  دیده و اشتراکات را  
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می ایجاد  اشتراکات  فراموشی  و  عواطف  ،شوداختالفات  با  گاه  که    ، اختالفاتی 
حسادت کینه   ،احساسات و  آن   هاها  و  شده  آمیخته  نیز   ... صعبو  العبور چنان 

 امکان رسیدن به وحدت ممکن نخواهد بود. نمایاند که می
گفت.  6 مجموعه :  گووانسداد  گفتدر  امکان  که  مصاحبت  واي  و  گو 

وجود نداشته باشد، امکان همگرایی و وحدت نیز وجود نخواهد داشت. فتح باب  
ذهن وگو  گفت در  آنچه  دادن  توضیح  رافع  می  هاو  اختالفات گذرد  از  بسیاري 

فراهم باشد،  وگو گفت است. در فضاي سیاسی که امکان و بسترهاي ذهنی و عینی 
و   است  فراهم  همگرایی  مسیر  در  حرکت  و  اختالفات  حل  و  واگرایی  به  میل 

اجتماعی از طریق رسانه ها و    –لعکس در فضایی که بازیگران و فعالین سیاسی  اب 
غه  ب  می رمستقیم  ی طور  سخن  هم  و  با  رایزنی  و  نظر  تبادل  براي  بستري  و  گویند 

تعامل وجود ندارد، بدون شک حرکت در مسیر وحدت و همگرایی با مشکالت 
روب  بودهفراوانی  خواهد  و  رو  عوامل  از  یکی  نیز  شفافیت  عدم  و  گویی  ابهام   .

فرهنگ   نبود  دلیل  به  که  است  سوء  وگو  گفتموانعی  کننده  تشدید  و  بسترساز 
 اهمات و اختالفات خواهد بود. تف

رسیدن به وحدت حاصل فرآیندي است  :  می براي وحدتنبود مکانیس.  7
می مشخص و تعیین گام به گام مراحل ممکن خواهد بود. چنین  سکه از دل مکانی

معموالً مسمکانی نشده    هایی  و  است  تعریف  اختالفات  تداوم  بر  آن  نبود  و 
میواگرایی  که    ؛افزایدها  شاخص مکانیسمی  آن  فصل  در  وجود  معیارها،  و  ها 
 هاي عملی و مواردي از این قبیل دیده نشده باشد.  ، تضمین الخطاب

وحدت درون  تحققنمود که   يادآورید یدر کنار شناخت موانع وحدت با
می انتظار  که  است  الزاماتی  و  مالحظات  داراي  معتقدگفتمانی  همه  به  ی رود  ن 

 به آن پایبند باشند:  گريانقالبی
ارزش 1 از  بسیاري  بر  وحدت  تقدم  مهمها.  از  یکی  و  :  مالحظات  ترین 
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ت قابل  ارزشمند و حیاتی   که وحدت آن  میکن مل آن است که توجه  أنکات  قدر 
بسیاري از اصول و ارزش بر  در صورت عدم  هاي مطرح تقدم دارد که  است که 

آنها،   اوحدت مقدم خواه تحقق  امکان جمع همزمان  باور که  این  بود.  نوعی  د  ز 
برمیجهان مکان  و  زمان  شرایط  فهم  بر  مبتنی  و  انقالبی  و  متعالی  با  بینی  خیزد، 

ت مورد  مختلفی  است.  أادبیات  شده  واقع  اسالمی  انقالب  رهبران  از   ییک کید 
،  »وحدت«و    »گراییتکلیف«مواجهه  در  حکیم انقالب اسالمی  جمالت راهبردي  

که  است  عبارت  افرمودند  این  را  «حفظ وحدت  تکلیف ص :  اگر  و  بدهیم  قرار  ل 
است اشرعی  ممکن  تکلیف  این  به  عمل  دیدیم  ولی  کردیم،  احساس  هم  ي 

مقداري تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعًا انجام آنچه که تصور 
خواهد  می واجب  وحدت  حفظ  و  است  حرام  است،  شرعی  تکلیف  کردیم 

 ) 12/4/1368بود»(
اي از مشکالت پیش روي  بخش قابل مالحظه  توانداین گزاره به خوبی می 

فع  جبهه انقالب را در مسیر وحدت حداکثري را در این مقطع حساس کشور مرت
 . کند

نظري2 تنگ  گذاشتن  کنار  هر  .  درون  در  که  است  آن  واقعیت  ها: 
نیست. منطق    ءاي اختالف نظر و تکثر آرامجموعه وجود دارد که گریزي از آن 

مبت  نیز  ائتالف  و  تمامی  وحدت  سازي  یکسان  و  اختالفات  همه  فراموشی  بر  نی 
به مسائافکار و نظرات شکل نگرف  بلکه سخن از توجه  ل اساسی و وجوه  ته است. 

به حاشیه راندن اختالف آرا و سالیق و مباحث درجه دومی دارد که  مشترك و 
  تر فعال باید از بزرگنمایی آنان چشم پوشی نمود. براي دستیابی به  اهداف بزرگ 

نگاه کنارگذاشتن  و  خطاپوش  چشمی  داشتن  وحدت،  الزمه  واقع  تنگ  به  هاي 
نمینظرانه نقاط ضعف دیگران  به  را اي است که جز  انقالبی  دایره جبهه  نگرد و 

ها جز اندکی از این دایره بیرون خواهند  بیند که همه افراد و گروه قدر تنگ میآن
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تظار داشت که وحدت و همگرایی شکل  توان ان اي نمیماند! با چنین نگاه بدبینانه 
 گیرد و افکار و قلوب به یکدیگر نزدیک شود! 

مکانیس3 به  پایبندي  پایبندي  .  وحدت،  الزامات  از  دیگر  یکی  وحدت:  م 
ها و فرآیندهاي تصویب شده است. به واقع  م سها به نتایج مکانیهمه افراد و گروه 

توافق همین  دارد  اصالت  آنچه  میان  این  فردر  و  نامزد  ها  لذا  نتایج!  نه  آیندهاست 
انقالبی جریان  گروه  نهایی  و  افراد  تمامی  باید  باشد،  که  به  هر  ملزم  را  خود  ها 

حمایت از وي بدانند و قاعده بازي را تا پیروزي نهایی در انتخابات رعایت کنند. 
جریان  به اصول کار و فرآیند طراحی شده موجب خروج از    نبودن  شک پایبند بی

 ست که با عدم همراهی بدنه و هواداران همراه خواهد بود. ا یانقالب 
مرحله  4 در  الخطاب:  فصل  پذیرش  گاه وگو  گفت .  اختالفات،  رفع  و 

ماند. در امکان رسیدن به تفاهم کامل وجود ندارد و بخشی از اختالفات باقی می
فصل به  مراجعه  جز  راهی  شرایط  فصلاین  این  نیست.  که  الخطاب  الخطاب 

یاتواند  می فرد  اکثریت مردم   یک  نظر  افکارعمومی و  جمع و شورا و گاه حتی 
باشد، به عنوان مرجع حل اختالف عمل کرده و حرف آخر را خواهد زد. اما پیش  

فصل نهایی  نظر  به  پایبندي  آن  است. از  امر  این  تحقق  براي  الزم  شرط  الخطاب 
رغم  خطاب را علیالکسانی که حاضر نیستند به عهد خود پایبند بوده و نظر فصل

و   ائتالف  و  وحدت  روند  در  توانست  نخواهند  بپذیرند،  نظرشان  با  مخالفت 
 همگرایی وارد شوند. 

افکن: در مسیر وحدت هرگونه اظهارنظر  . پرهیز از طرح سخنان اختالف 5
غیرمسئوالنه و اقدامی که موجب تشدید اختالفات شده و آتش کدورت و بددلی 

نفی باید  سازد  ور  شعله  نامناسب  را  شرایط  این  در  طرح  گردد.  اقدام،  ترین 
  جامعه  موجودگفتمانی  هاي  بنديهایی است که موجب در هم ریختگی صفایده 
با جدیت  هایی باید  شود! لذا بزرگان و صاحبان تدبیر در برابر  طرح چنین ایده می
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یب براي اردوگاه رق  ياز سوافکن بدانند که اي تفرقهایستادگی نموده و آن را ایده 
 ریزي شده است. طرح زدن بازي   همه ب 

وحدت:  6 منطق  پذیرش  تأ.  همگرایی  و  وحدت  الزامات  از  بر  یکی  کید 
وجوه مشترك و کوتاه آمدن از اختالفاتی است که چندان اولویت نداشته و براي  

آن است که اگر همه  . واقعیت  کردتوان از آنها عبور  دستیابی به اهداف متعالی می 
بر مطالبات حداکثري خود پافشاري  هاي مطرف  ،  کنندذاکرات وحدت بخواهند 

امکان همگرایی وجود نخواهد داشت! بلکه راهکار صحیح و اصولی و انقالبی آن  
بندي در اعتقادات و مطالبات، بر مبانی و اصول اصلی و  طرفین با اولویت که  است  

تأیال خود  ن تغیر  صورت  در  دوم  درجه  مطالب  از  و  ورزیده  آمد.  یکید  کوتاه  از 
طیف  که  است  اختالفی  طبیعی  الیتغیر  و  اصلی  اصول  در  انقالبی  مختلف  هاي 

مسیر   دوم   درجه  مطالبات  بر  همدلی  و  مدارا  روحیه  تقدم  با  و  داشت  نخواهند 
 وحدت همراه خواهد شد. 

 موانع تحقق دولت انقالبیب. 
بروز   هاییها و آفتاي، ممکن است آسیب در مسیر تولد و رشد هر پدیده 
جلوگی آن  استمرار  یا  تحقق  از  و  پدیده کندري  کند  اگر  رو  این  از  بخواهد  ؛  اي 

یا موانعی وج بر وجود مقتضی، مانع  باید عالوه  یا دوام پیدا کند،  ود  ایجاد گردد 
هایی هستند که اگر زدوده نشوند، ادامه  ها و آفتنداشته باشد. موانع همان آسیب

 ند. مننرو میي روبهرا با مشکالت جد حیات آن پدیده
گام سوم حرکت تکاملی انقالب که تشکیل دولت اسالمی باشد، همچون  

آسیب با  پیشین  بدون  مراحل  مرحله  این  از  گذر  که  است  مواجه  تهدیداتی  و  ها 
بود.   نخواهد  میسر  آنها  دقیق  اسالمشناخت  انقالب  معظم  رهبر  نگاه  دولت   یدر 

دش دسته  یک  دارد:  دشمن  دسته  دو  همه اسالمی  هستند.  شده  شناخته    منان 
اسالمیسلطه دولت  دشمن  واضح  دالیل  به  دنیا  دیکتاتورهاي  و  چون  گران  اند؛ 
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ه به دین  دولت اسالمی با اصل سلطه و دیکتاتوري مخالف است. کسانی هستند ک
اینها هم    -به اصطالح سکوالرها    -زندگی معتقد نیستند    یا به ورود دین در عرصه

گویند اقتصاد باید از دین جدا باشد، سیاست از دین  الفند؛ می با دولت اسالمی مخ
نشاط  و  تحرکات  باشد،  جدا  دین  از  اجتماعی  زندگی  باشد،  مردمی  جدا  هاي 

مخالفت  باشد.  جدا  دین  از  میعمومی  انجام  وسیعی  طیف  در  هم  از  ها  گیرد؛ 
 -للی  المهاي جدي کردن. مترفین بین مخالف بودن، تا مخالفت کردن، تا معارضه

عمده منابع  و  نفت  که  جهانی  عظیم  ثروتمندان  اختیار  یعنی  در  را  جهانی  ي 
می علمی  خودشان  تالش  حداکثر  دارند  کار  این  براي  و  را خواهند  عملی  و 

ها  اند. عرض کردیم دشمن دشمنان بیرونی دولت اسالمی  ءاینها هم جز   -کنند  می
نمی  دشمنی  بعلزوماً  دشمنند،  آنها  از  بعضی  کردن کنند؛  دشمنی  به  ضی  شان 

شوند.  شوند و گالویز میصورت مخالفت و اعتراض است، بعضی وارد میدان می
 بنابراین انواع و اقسام دشمنی وجود دارد و باید با هر کدام به نحوي برخورد کرد. 

درونی  دسته  دشمنان  آفتهست  دوم  یعنی  بیماريند؛  میکروب ها،  و  ها.  ها 
از این باشد که دیگري بیاید ما را بُکشد، ناشی از این  مرگ ما بیش از آنچه ناشی  

به اختالفی  غالباً مرگ وجود میاست که در درون خودمان  ن آید.  ما  از  هاي  اشی 
کند؛  ي است که سرطان درست می اي و سلول عاصی اویروسی، میکروبی، بیماري 

طور  مین کمتر ناشی از این است که کسی بیاید آدم را بُکشد. دولت اسالمی هم ه
 ) 8/6/1384هایش است.(اش باشد؛ اینها آفتهاي درونیاست؛ باید مواظب دشمن 

بینند، اول از درون  یهاي بشري همواره از دو سو آسیب مافراد و مجموعه 
منش که  ضعف   أ خود  هوس آن  و  بشري  و  هاي  تردیدها  و  گسیخته  مهار  هاي 

اثر    دشمنان  هاي منهدم کننده است، و دوم ازها و خصلتایمانیبی بر  بیرونی که 
افزون و  انسان طغیان  بر  را  زندگی  محیط  ددمنشی،  و  تجاوز  و  ملتطلبی  و  ها  ها 

با جنگ و ظلم و تحمیل و زورگویی، بالي جان تنگ و فشار آلود می سازند و 
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می اسالمیآسیب ترین  مهم   ) 4/2/1375شوند.(آنان  دولت  تحقق  درونی  را    هاي 
 کرد: ب اسالمی می توان چنین فهرست مبتنی بر کالم حکیم انقال

و هوس  -1 طوالنی  -2  ،پرستیهوي  انقالبی -3  ،آرزوهاي  ایمان    ،سستی 
گرایی و ظاهربینی بدون  فرم   -7  ،ارتجاع  -6  ،نسیان  -5  ،انفعال و خودباختگی -4

محتوا به  تحجر  -8  ،توجه  و  جمود  و  فهمی    -10  ،دنیازدگی  -9    ،کج 
نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در ارکان   -12  ،منطر نفوذ دشخ -11  ،گرياشرافی 

-14  ،هاي نظام در جایگاه مسئولیتاعتقاد به آرمان قرار گرفتن افراد بی   -13  ،نظام
جامعه  در  دودستگی  و  سیاسی -15  ،اختالف  اختالفات  و   يالقا -16  ،دعواها 

هاي مختلف  بخشنکردن همکاري   -17 ،هاي کاذبها و تقسیم بنديصف بندي
ها به نام  اعتنایی به ارزشبی  -19  ،هاي انقالبفراموشی اهداف و آرمان  -18  ،نظام

تبعیضبی  -20  ،توسعه و  فساد  فقر و  با  مبارزه  به  پاسخگویی -21  ،توجهی    ، عدم 
 . مشکالت مردم نشناخت ن  -22

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدولت جوان انقالب: هشتمگفتار 
 

خو برکت  پر  عمر  پنجم  دهه  به  اسالمی  انقالب  به  ورود  را  اقتضائاتی  د 
به آن نمی  هاي توان در حرکت در مسیر تحقق آرمان همراه دارد که بدون توجه 

مهم  شاید  بود.  موفق  اقتضاانقالب  انقالب    يترین  دوم  گام  بیانیه  در  باید  را  آن 
  ي روی«عظمت نقش ن جو کرد که حکیم انقالب اسالمی در آن بر  واسالمی جست
انقالب اسالمی تأهپیشبرد گام   در  جوان متعهّد»  کید ورزیده و ایشان را محور  اي 
دهه  دانسته تحوالت  کشور  روي  پیش  آتی  «هاي  ایشان  فرموده  به  البته  هر  اند.  نه 

» در این میان بخش کند.   تی احساس مسئول  که احساس تعّهد کند،   یجوان   ؛یجوان 
یار» و  من انقالبی حرکت مبتنی بر منطق «آتش به اختوعمده انتظارات از جوانان م

«تشکل قالب  انقالبی» تصور میدر  تعابیر  هاي خودجوش  هایی که  و توصیه شود. 
سال  طول  در  نیز  عمرهبري  اذهان  در  داشتند  اخیر  چنین  هاي  جوانان  ومی 

  کرد. می  رویکردي را القا
له   امام(ره) را گوشزد میمعظم  به  کنند و میسیره حضرت  «امام  فرمایند: 
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که هسته    -داشتند. لذا مثالً فرماندهان اوّلیه سپاه پاسداران  جوانان اعتماد و اعتقاد  
این مجموعه عظیم را تشکیل دادند و سپاه در جنگ    -اوّلیه سپاه را اینها گذاشتند  

آن همه نقش آفرید. وقتی اینها به امام معرفی شدند و امام اینها را شناختند، به هیچ  
می  چطور  جوانید،  شما  که  نگفتند  بلکه خواهید  وجه  نخیر،  بکنید؛  را  کار  این 

یا مثالً در کابینه شهید رجایی، یک عدّه جوانان خیلی خوب   استقبال هم کردند. 
کابینه  اوّلین  جوانانبودند.  که  مس   اي  وارد  کلمه  واقعی  معناي  به  کرد،  ئرا  ولیت 

 ) 1377/ 13/11کابینه شهید رجایی بود.» (
ر  رهبرياما کالم   اولین  که  دانشجویان    1399سال  وز خردادماه  در جمع 

له در بخشی از این  انجام شد، پیامی متفاوت و رنگ و بوي دیگري داشت! معظم
موضوع   به  دوم،  گام  بیانیه  بر  مبتنی  انقالب  عمومی  حرکت  برشمردن  با  دیدار 

می نهایت  در  و  پرداخته  جوانان  آفرینی  نقش  تحقق  عملی    فرمایند: راهکارهاي 
م  نهایا  يجه ینت« ا  نجایا  شود؟ی چه  سرانجام  کرده  ادداشتیجور    ن یمن  که  ام 
عرصه نهای[ا به  متعهّد  نسل جوان  [است]،    تیریمد  ]، کشاندن  در   ... کشور  ورود 

و طبعاً اگر نسل جوان   افتدیها اتّفاق مراه  نینسل جوان از ا يبرا تیریمد يه عرص
-هّد [شدند]  متع  يهاجوان  ارشد نظام از جمله   رانی شد، و مد  تیریمد  وارد عرصه 

گفتم جوان  من  با  ی عنی  ،یاللهمتعهّد حزب   يهاکه  به    یاللهحزب   د یواقعاً  باشند؛ 
کشور طبعاً استمرار    یوقت آن حرکت عموم  نآ  -یاللهحزب   درست کلمه   يمعنا

 ». ردیگی و انجام م کندی م دای سرعت پ کند،ی م دایپ
حزب  متعهد  جوان  نسل  کشاندن  ضرورت  باب  در  صراحت  به اللهاین  ی 

مدیریت کشور می اداره کشور  عرصه  عرصه  در  بزرگ  تحولی  نویدبخش  تواند 
آغاز دهه پنجم انقالبی اسالمی و  به واقع    هستیم.   مل در ابعاد آنأباشد که نیازمند ت

روي  پیش  را  جدید  افقی  اسالمی،  انقالب  دوم  گام  بیانیه  صدور  با  آن  پیوند 
گش اسالمی  به  وجمهوري  بدان  باید  که  است  و  ده  پیشرفت  براي  فرصتی  مثابه 
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میدان   يارتقا نگریست.  موتور محرکهکشور  و  عرصه  این  که    دار  است  قرار  آن 
م انقالب  ؤجوانان  اهداف  جوانی،  توان  و  اراده  و  همت  با  که  باشند  انقالبی  من 

 هاي کشور، یک گام به جلو ببرند. اسالمی را در مسیر فتح قله
 الف. اهمیت و ضرورت جوانگرایی  

 ی و حرف هاي نو براي تحولجوان )1
زاینده   طبیعی  بطور  متفاوت،  دنیایی  تغییر و تحول و زندگی در شرایط و 

ایده  داراي  طبیعی  بطور  نسل جوان  بود.  اداره  افکاري جدید خواهد  براي  نو  هاي 
مسائ  ؛است  جامعه به  متفاوت  منظرگاه  از  که  میچرا  او ل  ذهنی  دنیاي  و  نگرد 

پ از  امتفاوت  است.  می یشینیان  ویژگی  فرصت ین  مولد  براي تواند  مناسبی  هاي 
به تحول و  تحول و تکاپو در هر جامعه ذاتی، میل  باشد. در کنار این ظرفیت  اي 

در ابتداي پویایی زندگی است  زند. جوان  تغییر و پیشرفت نیز در جوانان موج می
و را به هاي متفاوت او انگیزه ها براي برخورداري از لذات زندگی و تجربه آزمون

انداخته است. جوان می پسند و در یخواهد جهان را آنگونه که مجنب و جوش 
 تواند!  یپروراند بسازد و بر این باور است که میهاي خود موآرز

می  را  جوانی  دان دوران  ساالري  اراده  تجلی  اوج  نقطه  نیروي توان  ست. 
از سه مؤل برآمده  به  وان تابتکار است که می  امید،  انرژي،فه  جوانی  را مبدل  د آن 

جوان، سرشار از امید و نشاط است  به فرموده رهبري: «  . کندموتور محرك جامعه  
انجام   خطرپذیري  و  شجاعت  با  را  آن  و  کنند  محوّل  او  به  کاري  است  مایل  و 

چنین شخصیتی بدون شک تولید افکار جدید و  محصول    ) و 13/8/1381» (دهد. 
این همان   و  بود  نو خواهد  چیزي است که مدیریت کشور در دهه  شنیدن سخن 

 انقالب اسالمی به آن نیازمند است. پنجم 
 جوانی و پیشرانی )2

پیش با  گواه جوانی  بشریت  تاریخ  و  دارد  دیرینه  نسبتی  پیشرانی  و  قدمی 
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سیاسی   مهمی  تحوالت  پیشگام  همواره  جوانان  که  ادعا  این  بر  است    –صادقی 
بوده اقتصادي  و حتی  هاجتماعی  ملت اند. جوانان  اسالمی  در خیزش  که  مانطور 

نقش اسالمی  جمهوري  استقرار  تداوم  و  و  ایران  پیشگام  نیز  امروز  بودند،  آفرین 
این پیشرانی    یند. آها به حساب می پیشران حرکت انقالب به سمت اهداف و آرمان

ورد.  آهاي کشور را نیز در جهت پیشرفت کشور به خدمت  تواند تمام سرمایه می
و فکر   رانیپ  شه یاندکید دارند که «هبري معظم انقالب اسالمی تأجهت ر  به همین
تجربه آن  يو  م  یوقتآنها  کار  داشته    دیآیبه  وجود  جوانان  جوانانه  حرکت  که 
 ) 3/9/1395» (ها هستند. حرکت انقالب، جوان رانش یباشد؛ پ

اي خود مرحله  پنج  فرآیند  در  که  اسالمی  تمدن    انقالب  به  رسیدن  براي 
در مرحله سوم تحقق دولت اسالمی قرار دارد، در این مرحله نیز به   کنونا اسالمی،

. به واقع  کنندمدیران جوانی نیازمند است که بتوانند به وظایف انقالبی خود عمل  
استقرار   و  پهلوي  رژیم  علیه  ایران  ملت  اسالمی  خیزش  در  که  همانطور  جوانان 

نیز پیشگا جمهوري اسالمی نقش آفر بودند، امروز  پی ین  ران حرکت انقالب شم و 
آیند. از نگاه رهبري «مجموع آحاد در شکل دادن به دولت اسالمی به حساب می

انقالب  دارند  این وظیفه ملّت و کشور مأموریت  ماست؛    همه   شان را حفظ کنند؛ 
 ) 3/9/1395امّا جوان پیشران است، موتور حرکت است.» (

پیش نماینچنین  یافت  جوانی  هر  در  البته  سؤیرانی  این  لذا  پیش  شود،  ال 
«می که  جوان آید  م  ی آن  عظ  شران یپ  تواندی که  سو  م یحرکت  به  تمدّن    يکشور 
معنا    نجای ا  يمعنو  هیاست؟ بن  یجور جوان باشد کدام جوان است؟ چه   یاسالم  نینو
است، با خِرد است، قدردان توان    مانیاست، با ا  زهیکه با انگ   یجوان   کند؛ی م  دایپ

ر است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس  است، اهل کا  شیخو
درست جوان  نقطه  دارد.  مورد  در  دشمن  آنچه  م  يهامقابل  دشمن    خواهد؛یما 

  ر ی باشند، اس  دیامیباشند، ب   مانیایب   باشند،  زهیانگ یکشور ما ب   يهاجوان  خواهدیم
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باشند،    ادی باشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعت  کارهیشهوات باشند، تنبل باشند، ب 
باش ا   يهاجوان   ند؛شکننده  را  کارهاخواهندیم  يجور  ن یکشور  هدف  که    یی . 

انجام م  يهاجوان  يدارند رو نقطه مقابل آن چ  نهایا  دهندیما   يزیاست؛ درست 
 ) 6/9/1398»(. می که ما الزم دار
 توانا در پیشبرد اهداف )3

ها هر چند امر مهم و  أموریتو برآمدن از وظایف و م  نایی انجام کارهاتوا
ارزشمندي است، اما مدیریت پویا و راهبردي نیازمندي توان بیشتري نیز هست و 

تضمین کننده آینده یک  تواند  جدیدي است که می   يهاآن پیشبرد و هدفگذاري
هاي روشن پیش روي حرکت یک مجموعه را آشکار سازد و  سازمان باشد و افق 

ب ریل  با و  مناسب  آرمان ه  سازي  و  اهداف  را دستموقع  این  ها  کند.  توان  یافتنی 
  ق اي در جوانان به واسطه روحیه تحول خواهی و رویکرد انقالبی و خلبطور ویژه 

قبول   و  شدن  الید  مبسوط  با  که  است  یافته  تمرکز  ایشان  ساختارشکنانه  خوي  و 
تانقالب    رهبر معظمها شکوفا خواهد شد.  مسئولیت  سالیانی دور  از  کید  أاسالمی 
» کنیم    تجربهدارند:  اعتماد  جوان  به  ما  اگر  که  است  این  جوانی  -من  که    آن 

او مس  به  دانستیم  بدهیم و صالحیئشایسته  هر  ولیت  نه هر جوانی و  را داشت؛  تش 
تر دهد؛ هم سریع تر کار را انجام می والنه ئاز غیر جوان، هم بهتر و مس   -یتی  ولئمس

تر و همراه با ابتکار بیشتري به ما تحویل خواهد داد؛  د، هم کار را تازه برپیش می
شود. برخالف غیر جوان که ممکن است کار یعنی روند پیشرفت در کار حفظ می

غالباً   شد.  خواهد  متوقّف  آن  در  پیشرفت  روند  اما  دهد،  انجام  خوب  بالفعل  را 
 ) 7/2/1377گونه است.» (این 

 ر توانا در حل مشکالت کشو  )4
راه  کشور  معضالت  و  مشکالت  حل  ارائه  براي  مختلف  و    شدههاي 

باب را  نسخه هاي متنوعی پیچیده شده است. از یک منظر نظریات مطرح در این 
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. دسته اول دیدگاهی است که وابستگی به بیگانه و  کردتوان به دو دسته تقسیم  می
قدرت توان  از  برداري  مشک بهره  حل  براي  راهکاري  را  بزرگ  کشور  هاي  الت 

پیشنهاد میمی را  غربی  توسعه  الگوي  به  اعتماد  و  بر  دانند  دیگر  دیدگاهی  دهند. 
اتکا به خود و توان و استعدادهاي داخلی تکیه دارد و با محور قرار دادن دکترین  

دال مرکزي   بیند. ساز میدرمان دردها چارهاي  رهاي بومی را ب نسخه »  توانیم«ما می
به اعتماد  نگاهی،  در    چنین  جوانان  است.  جوانی  نیروي  به  امید  و  کشور  جوانان 

داده  نشانه  اخیر  دهه  چهار  حل  طول  توانایی  تنها  نه  و  هستند  اتکا  قابل  که  اند 
کوشی و تفکر و خوشفکري دارند، بلکه گاه  مشکالت کشور را با تدبیر و سخت

برخی  حل  توانایی  دیگري  کس  آنان  جز  به  و  هستند!  نیز  کشور  حل  راه    تنها 
مشکالت کشور را نداشته است.  این نوع باور به جوانان را می توان در کالم رهبر  

مشاهده   اسالمی  انقالب  توسعه  کردمعظم  الگوي  دو  این  بررسی  در  له  معظم   .
 شیبلکه افزا  کند،یمشکالت کشور را حل نم  کایسازش با آمر«ند:  ویگچنین می 

س  مشکالت  داد؛  باش   يای اس یخواهد  داشته  اقتصاد  م، یاگر  داشته    يمشکل  اگر 
با  م؛یباش را خودمان  ما  کن   دیمشکالت  شما جوان   م؛یحل  را  ما  بامشکالت    د یها 

 ) 12/8/1395» (. دیحل کن
این نگاه به جوانان که برآمده از اعتماد کامل ایشان به توانایی آنان است، 

را در    و آثار خود  شودن کشور نیز بدل  اید به گفتمان فراگیري نزد مسئوالامروز ب 
نشانهدستگاه  از  یکی  که  دهد،  نشان  مختلف  جوان هاي  نیروي  هاي  در  گرایی 

مسئولیت  سپردن  و  و انسانی  خالقیت  با  که  نسلی  است.  جوانان  به  بیشتري  هاي 
می  پشتکار  و  ابتکار  و  عمدهپویایی  بخش  گرهتواند  از  در  اي  شده  ایجاد  هاي 

 . کندهاي مختلف را حل بوروکراسی تنبل سازمان 
 اثبات استعدادها و توانایی در عمل   )5

بافته ادعاي جوان و  ادعایی خام  به  گرایی،  ما  نیست که  نظري و ذهنی  اي 
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می صراحت  با  بلکه  باشد،  نداشته  خارجی  در  توان گفت  ازاي  حضور  با  جوانان 
کارنامه عرصه  و  رسانده  اثبات  به  را  خود  کارآمدي  و  توانایی  مختلف،  هاي 

 امید رود،می  پیش به زمان چه از نگاه رهبري «هراند. زدهدرخشانی براي خود رقم 
 ملت  این  جوانان.  شودمی  بیشتر  اشبالنده   و  خوانده  درس  جوانِ  نسل  به  ایران  ملت

»  . برسانند  اثبات   به  را  خود  هايدرخشندگی   و   هابرتري  اندتوانسته   هامیدان   همه  در
)27/11/1387 ( 

فناوري پیچیده است، اگر صحفرمایند: «له یادآوري میمعظم بتِ کارهاي 
کنند؛ در  هاي ما دارند سر پا می اي را هم جوانها هستند؛ انرژي هسته همین جوان 

جوانسلول  هم  بنیادي  می هاي  فعالیت  دارند  ما  زیستی،  هاي  فناوري  در  و  کنند؛ 
  ی که یهاهایند؛ جوان رویم جوان ها، هر جا می فناوري نانو، و انواع و اقسام فناوري

انقالب خاطره اول  از  نه  را مالقات کردند،  امام  نه  را دیدند،  اي  نه دوران جنگ 
دارند. پس این حرکت، حرکت پوینده و بالنده است. به میدان عمل و خدمت و  

می که  میتالش  را  سازندگی  بسیج  عظیم  حرکت  همین  میدان  رسیم،  به  بینیم؛ 
بهمن    22بینیم، حرکت  دي را می  9حرکت    رسیم،سیاست و اعالم حضور که می 

بینیم؛ اینها معناش چیست؟ معناش این  بینیم، حضور عظیم در انتخابات را می را می
و عموم ملت ما در    -که اکثریت قاطع ملت ما هستند    -  است که امروز جوانان ما

به   رو  انقالب،  دست  ضرب  همان  با  و  اسالمی  انقالب  حرکت  جهت  همان 
م پیش  دارند  هستند،  (ب روندیفزایندگی  بسیج  .  جهادگران  دیدار  در  یانات 

 ) 31/6/1389 سازندگی
هاي فراوانی از کارهاي بزرگی که  رهبر معظم انقالب تالش دارند تا نمونه

طر مسئوالیاز  به  را  شده  انجام  فرآیند  ق جوانان  و حاصل  کنند  ن کشور گوشزد 
رونمایی   نیز  ملت  براي  را  جوانان  به  اکننداعتماد  کالم  در  لذا  مثال .  هاي  یشان 

بارز این موفقیت میدان   نمونه  بارها آورده شده است.  متعددي از این موفقیت ها 



 93/  1400بیست گفتار در باب انتخابات 
 

 

معظم که  است  فناوري  و  علم  تأتولید  «له  دارند:  ابتکاکید  بر  ما  که  جا  و  هر  ر 
م انگیزه،  با  جوانان  آن ؤاستعداد  و  کردیم  تکیه  مخلص  و  نهادیم،  من  ارج  را  ها 

پدیدچشمه پیشرفت  جوشان  پیشرفتهاي  که  شد  هسته ار  دارویی، هاي  اي، 
برنامهسلول  و  نانوتکنولوژي  بنیادي،  نمونههاي  این  هاي صنعتی دفاعی  عینی  هاي 

 ) 23/2/1393» (. واقعیت هستند
 ایستاده در برابر دشمنان  )6

روحیه جوانی با ایستادگی و زیر بار زور نرفتن نیز سازگاري ممتازي دارد. 
علق دارد و روحیه محافظه کاري بر شجاعت و غرور  جوان به واسطه آنکه کمتر ت

به ذات یک انقالبی است. لذا   برابر دشمن  و حریت جوانی غلبه نکرده است،  در 
ت و جسارت بیشتري از خود نشان می دهد و همواره در صف اول مقابله نیز جرئ

 قرار داشته است.  
سخت   روزهاي  به  که  نیز  دشمن  با  اسالمی  جمهوري  امروز  و تقابل 

اسالمی و  نظام  به  براي ضربه زدن  با همه توان  استکبار جهانی  حساسی رسیده و 
مواجهه  است.  جوانان  میدانداري  نیارمندي  است،  آمده  میدان  به  ایران  ملت 

این روزها شاهد آن هستیم،    ايجانبههمه  اقتصادي دشمن  با محوریت جنگ  که 
نیز  اي است که راه مقابله  سناریوي چند الیه  ن و  هوشمندي و تدبیر مسئوالبا آن 

می را  یکی  ملت  بهره  طلبد.  اقتصادي  جنگ  این  با  مقابله  در  مهم  مالحظات  از 
اول   صف  در  نیز  امروز  کشور  جوانان  است.  جوانان  توانمندي  و  نبوغ  از  گیري 

امروز نیز جوانان ما با روحیه و مدافعان این سرزمین قرار دارند. به تعبیر رهبري: «
شوران حماسه  دست اي  از  دفاع،  مهیاي  اسالمیاگیز  انقالب  امروزوردهاي  نیز    اند. 

همه  در  ما  جوانان  و  ما  آمادهمیدان   ملت  کنند. ها  دفاع  خود  افتخارات  از  تا  »  اند 
)17/11/1381 ( 

جوانا حضور  و  مدیریت  در  امور  جوانگرایی  در  اللهی  حزب  متعهد  ن 
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ت به همراه خواهد داشت  گیري کالن کشور این امتیاز را براي کشور و ملتصمیم 
نهراسیده و شجاعانه در دفاع از حقوق ملت در  که از تهدیدات و ارعاب دشمن 

 عرصه هاي مختلف قدم بردارند.
 گرایی مالحظات جوانب. 

را   به جوانان  مدیریت  عرصه  از ضرورت سپردن  با صراحت  گفتن  سخن 
امروز و آینده  توان راهبردي ممتاز دانست که تحقق آن ضرورتی اساسی براي  می

هاي تحقق آن فراهم آید. این مهم در مسیر  کشور است و انتظار آن است تا زمینه 
تحقق نیازمند توجه به برخی مالحظات اساسی است تا از مسیر صحیح دچار افراط  

به   و این فرصت تاریخی به خاطر برخی خطاها به تهدید بدل نشود.   نشودو تفریط  
توجهی نیز با آسیب و آفاتی همراه است که بی   يهمین امر مقدس و ضرورواقع  

 . شودمدیریت کشور  ندهیدر آ یتواند منجر به انحرافاتبه آن می
 گرایی مفهوم دقیق جوان  )1

مجوان هر  با  متناسب  که  است  کلی  و  عام  مفهومی  و  أگرایی  موریت 
تعریف   را  آن  باید  امور  کردمسئولیتی  جمله  از  جمعه  نماز  نمونه  عنوان  به   .

هایی از جمله صالحیت  سیاسی است که خطیب آن باید از شایستگی  –عی  اجتما
باشد.   –علمی   برخوردار   ... و  اخالقی  اعتبار  فقهی، وجاهت و مقبولیت عمومی، 

ساله    30تا    20گرایی در نماز جمعه به معناي انتخاب ائمه جمعه  بدون شک جوان
حضور  کاهش  و  جمعه  نماز  ضعف  موجب  امر  این  که  چرا  نمازگزاران    نیست! 

باید دقت   برداشتی سطحی و قشري از جوان  کردخواهد شد. لذا  گرایی، این  که 
 . نکندتدبیر راهبردي را دچار انحراف 

انقالب اسالمی در توصیه   و   حکیمرهبر   هاي خود در این زمینه که  فرزانه 
تشکل نمایندگان  با  تصویري  دیدار  اعالم  در  گرفت،  صورت  دانشجویی  هاي 

قبالً هم در سال گذشته تأکید کردم و مکرّر هم    -ن البتّه  داشتند: «م همچنان که 
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حزب   -ام  گفته  و  جوان  دولت  دولت  به  البتّه  و  امیدوارم  آن  به  و  معتقدم  اللهی 
مثالً   هم  آن  جوان،  دولت  رئیس  یک  باید  که  نیست  این  معناي  به  صرفاً  جوان 

به معناي   [  32جوان  نه، دولت جوان،  باشد؛  پا و  ساله داشته  یعنی] یک دولت سرِ 
اي که در سنینی باشد که بتواند تالش کند و کار بکند و خسته و از  بانشاط و آماده

بعضی است.  این  منظور  نباشد؛  معنا جوانند؛  کارافتاده  یک  به  هم  باال  سنین  تا  ها 
بردید   بنده شب و  -حاال همین شهید عزیزي که شما از او اسم  شهید سلیمانی، و 

یاد به  نبود؛    -او هستم  روز  ایشان که خیلی جوان  بود،  سنّش  شصت و چند سال 
بود که من مشخّص  اگر دَه سال دیگر هم زنده می  بنا  بنده زنده میماندم و  ماند و 

گذاشتم او را که جوان هم  داشتم، یعنی کنار نمیبکنم، او را در همین جا نگه می
جوا سنین  در  که  افرادي  اوقات  بعضی  بنابراین  کارهاي  نبود.  نیستند،  هم  نی 

به  ي خوبی را میجوانانه بدهند.  انجام  نظر من عالج مشکالت توانند  به  هر حال 
حزب جوان  دولت  میکشور،  که  است  مؤمن  جوان  و  از  اللهی  را  کشور  تواند 

 ) 28/2/1399هاي دشوار عبور بدهد.»(راه
 نا مجرب بهره گیري از تجربیاتو  ییگرا جوان )2

تأ رهبري  منطق  جوانکیدر  بر  بهرهد  با  تضاد  در  توان  گرایی  از  گیري 
ایشان مجموعه مجربا نیست.  می ن  کامل  را  هم جمع  نبیناي  کنار  در  دو  این  که  د 

آید چنین  لذا وقتی نسبت به این موضوع ابهام پیش میباشند.  شده و مقوم یکدیگر
«یمی د  کفرمایند:  ن   يگریموضوع  بد  ا  ستیکه  و  بکنم    ادداشتی  نجایمطرح 

که     1ی ون یزیتلو  برنامه  کیکه بنده در    شودی سؤال م دمیاست که شن   نیام، اردهک
سرِ کار    د یبا  یاللهام که دولت جوان حزب بار گفته   کیپخش شده،    راًی ظاهراً اخ

گفته   کی  د،یایب  هم  ن بار  صالح  که  مجرّب  ستیام  بعض  ادهاستف   نیاز    ها ینشود. 
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  نها ی ا سازد،یبا هم م نهاینه، ا کنمیعرض م. من سازدیبا هم نم نهایگفتند چطور؟ ا
همد بب  یمنافات  چیه  گر یبا  تک   د،ین یندارد.  به  معتقد  ن   هیمن  به    يروهایبه  [و  جوانم 

ن نیا داشتم.    ياعتقاد  نیبنده چن   م ی از قد  ست،ی] اعتقاد راسخ دارم؛ مال امروز هم 
ن   تماداع  يمعنا ا  يروهای به  برخ  ن یجوان  اوّالً در  مهم    يهاتیریاز مد  یاست که 

از جوان  به جوان کشور  و  بشود  استفاده  ثان ها  بشود؛  اعتماد  ابتکارها   اًی ها  که    ییاز 
م ا  دهند یانجام  حرکت  ا  نهایو  کار  نشاط  و  حوصله  گاه  نها یو  بشود.    ی استقبال 

جوان  کرده،    یاوقات  مراجعه  جا  همه  مه  ک یبه  پ   یمّکار  که    شنهاد یرا  کرده 
دست    م یدهی به ما؛ بعد که م  کند یاند، مراجعه مداده انجام بدهد، جواب ن   تواندیم

ا  دیگوی م  کند،یم  قیکارشناس، تصد  است،  و    یکار، کار مهمّ  نی درست  است 
از    ی ستی کار را انجام بدهد. خب من معتقدم که کشور با  نی ا  تواندیشخص م  ن یا

جوان نشاط  ابتکارات  از  روح  ها،جوان ها،  پُرانگ   يه یاز  و  ها  جوان  يزه یکار 
بچّه  يهابچّه  نهایحدّاکثر استفاده را بکند؛ ا کشورند و کشور حق    يهاما هستند، 

[نکته].    ن یاست، هم ا  هاتیر یمد  هم مسئله   ن،ی استفاده کند. بنابرا  نهایدارد که از ا 
که    ستین   ن یا   شیمعنا   ود،استفاده بش  نهای از ا هاتیر یدر مد  میی گویما م  نکهی منتها ا

قبل بکلّ  ینسل  اقتضا،    میبگذار  میبشور  یرا  بر حسب  نه،  مد   کیکنار!    ت یریجا 
مد  کیجوان،    کی هم    کی  تیریجا  انقالب  اوّل  از  کارکشته.  و  مجرّب  فرد 

ساله  چهل  امام جمعه  کیگفتند که امام در تهران    هایجور بوده؛ حاال بعض  نیهم
ا  که  هم    ریحق   نیرا گذاشتند  در کرمانشاه  وقت  همان  بله،  ام  ام  کیبودم؛ خب 

و مانند    زیو در مشهد و در تبر  رازیو در ش   زدیدر    1هشتادساله را گذاشتند؛   جمعه
مردان   يعلما  نها، یا گذاشتند؛    یبزرگ،  بود  سنّشان  سال  هفتاد  حدود  در  که  را 

را    یجوان   کیاقتضائات مختلف است. در اوّل انقالب امام بزرگوار در رأس سپاه  
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س از  کمتر  که  داشت،  یگذاشتند  ن   در  1سال  مرد  ینیزم  يرویرأس  را   يارتش 
داشت؛  سال  شصت  حدود  که  ا   2گذاشتند  جا    ک یاست.    يجور  نی اقتضائات 

  ر یمد   کیجا اقتضا دارد که    ک ی  د،ی ایجوان بر سر کار ب   ر یمد  ک یاقتضا دارد که  
شاءاهللا بعدها،  ان  یاللهجوان حزب  لت]. حاال در مورد دودی ایمجرّب [بر سر کار ب 

دارم که بعد عرض    ییهاحرف  یعنیده صحبت خواهم کرد؛  انتخابات، بن  کینزد
 ي استفاده بشود، با استفاده   نی از مجرّب   می تصوّر بشود اگر ما گفت  نکهیامّا ا  کنم؛یم

 ) 19/10/1399» (ندارد.  یمنافات چیه  نی از جوانها منافات دارد، نه، ا
واقع   در به  که  است  جدي  مالحظه  گذشته،  مدیران  تجربه  از  استفاده 

باید براي آن تدبیري اندیشید. این تجربه به گرایی و چرخش نخبگان جوان آیند فر
علم   و  تجربه  و  عقالنیت  سال  سالیان  محصول  که  است  ارزشمندي  سرمایه  مثابه 
دنیا   جاي  هیچ  در  گیرد.  قرار  کشور  مدیریت  خدمت  در  باید  که  است  آموزي 

نمی هدر  به  سادگی  به  را  ارزشمندي  گنجینه  ب چنین  باید  دهند.  کار  این  راي 
تیم اتاق و  فکر  مشاوره هاي  تجربیات  هاي  از  و  داد  تشکیل  مستمر  و  منسجم  اي 

استفاده   واقع    کردمدیران گذشته  به  داد.  قرار  مدیران جوان  در خدمت  را  آن  و 
جوانان باید پاي بر عمارت ساخته شده گذشتگان بگذارند و مسیر را تا رسیدن به  

 ور ادامه دهند. هاي پیشرفت و توسعه کشقله
 گرایی مبتنی بر فرآیند و مکانیزمی منطقیجوان )3

مکانی ضروري  سطراحی  جوان  مدیران  تربیت  و  نسلی  چرخش  براي  می 
که هر مدیري   کرداست. به واقع باید فرآیندي مدت دار و نهادینه شده را طراحی  

وان  غال و خط بازنشستگی، در کنار خود مدیران جتقبل ازرسیدن به پایان مدت اش 
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خیال   با  تا  دهد  کشور  مدیریتی  سیستم  تحویل  را  کاري  به  آماده  و  کارآزموده 
. نباید فراموش کرد که در آغاز  کردراحت بتوان جایگزینی را براي وي انتخاب  
مدیریت پذیرش  اسالمی  انقالب  پنجم  براي  دهه  جایگاهی  کشور،  اجرایی  هاي 

می انتظار  و  نیست  خطا  و  آزمون  طریق  از  تجربه  مدیریتکسب  که  با  رود  ها 
کمترین خطا همراه باشد. الزمه این کار تصویب قوانینی اداري معطوف به تحقق  

هاي مختلف است. اگر این مهم و پیگیري جدي و عملیاتی کردن آن در سازمان
مدیریتی   تغییر  از  ناشی  مشکالت  از  مهمی  بخش  شک  بدون  بیفتد،  اتفاق  این 

 در کشور مواجه نخواهیم بود. و با گسست مدیریتی  شدهکشور حل 
 ساالري گرایی و شایستهجوان )4

فرآیند جوانگرایی توجه   باید در  قابل مالحظه دیگري که  ، آن  کردنکته 
با شایسته است که در منطق رهبري جوان اینگونه  گرایی در تقابل  نیست.  ساالري 

امور را    یا آنکه  کرد گرایی، شایستگان را حذف  کید بر جوان أنیست که بتوان با ت
به دست جوانی سپرد که شایستگی و تخصص انجام کاري را ندارد! بدون شک  
باید   به جوانان شایسته و صاحب صالحیت است و  بر سپردن امور  نگرش رهبري 
و   فساد  به  شده  اتخاذ  رویکرد حکیمانه  تا  نمود  الزم  دقت  شاخص  این  به  نسبت 

به واقع جوان نینجامد.  قابل  ب منطق شایسته گرایی در چارچوناکارآمدي  ساالري 
ساالري نقض غرض و خروج از مسیر صواب  تحقق است و هر انحرافی از شایسته 

 خواهد بود. 
 گرایی و آفت آقازادگی جوان )5

، آقازادگی است! واقعیت آن  گراییآفت دیگر جوانآنکه    پایانیمالحظه  
ت  است که کسب قدرت و در اختیار داشتن مناصب کلیدي، موقعیت حساسی اس

به آن   براي دستیابی  به آن چشم طمع دارند و حاضرند  براي دستیابی  بسیاري  که 
سفانه تجربیات تلخ أهر اقدامی کرده و خطوط قرمز فراوانی را زیر پا بگذارند. مت
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مناصب  سال  در  جوانان  شمار  انگشت  حضور  که  دارد  آن  از  حکایت  اخیر  هاي 
رو نفوذ  تحت  اغلب  کشور،  سازي  تصمیم  و  جریان  مدیریتی  دو  ژنتیکی  ابط 

می  فسادانگیز  روند  این  است.  بوده  محوري  آقازاده  و  غالب  آینده  سیاسی  تواند 
به فرآیند جوان  به انحراف بکشاند و  گرایی در مدیریت کشور را تهدید کرده و 

  اکنون  رفت تبدیل کند! براي مقابله با این خطر از هموضعیتی ضد آنچه انتظار می
بر    و  اندیشیدباید چاره   مبتنی  در کشور  به مدیریت  دستیابی  روند  تا  کاري کرد 

به جوانان شایسته و صاحب شایسته  براي سپردن امور  ساالري رقم بخورد و مسیر 
 صالحیت فراهم آید. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وضعیت  سوم:  جریانفصل  در  شناسی  سیاسی  هاي 

   آستانه انتخابات
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انقالبی جریان اردوگاه  گفتار نهم: 
 

به قدرت رسیدن جریان اصالحات در دوم خرداد   از  ناکامی    1376بعد  و 
شکل  زمینه  انتخابات،  در  سنتی  راست  درون  طیف  از  جدیدي  جریان  گیري 

و حزب بخش مذهبی  بر هاي  اصولگرایان  نام  تدریج  به  که  آمد  فراهم    اهللا جامعه 
ن انتخابات شوراهاي شهر  خود نهاد. اصولگرایان در اولین گام توانستند فاتح دومی

و روستا شده و در اوج دوران دوم خرداد، بر رقیب قدرتمند خود فائق آیند و با  
تقویت پایگاه اجتماعی و افزایش هواداران و مطلوبیت شعارها فاتح مجلس هفتم 

جمهوري نهم و دهم شوند. این همه در حالی صورت گرفت که ریاست  و هشتم و
با اصولگرایان  به صورت    در مجموع  در صحنه،  قدرتمند  رقیب  به حضور  توجه 

 یکپارچه و متحد در صحنه انتخابات حاضر شده بودند. 
سیاسی  رقیب  خروج  از  بعد  اصولگرا  رقابت جریان  و  حاکمیت  از  اش 

فتنه   نهم، در مسیر واگرایی    88سیاسی در ماجراي  انتخابات مجلس  و در آستانه 
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ن  ثمر  به  وحدت  براي  تالش  و  کرده  از حرکت  انحرافی  حلقه  اخراج  با  و  رسید 
انتخابات شاهد تکثر در   پایداري در  اصولگرایان و حضور مستقل جبهه  اردوگاه 

، عاملی ناکامی در  1392تفرقی که در انتخابات سال  اردوگاه اصولگرایان بودیم.  
ریاست  انتخابات  در  جریان  این  بود.  جمهوري  ریاست  دور انتخابات  جمهوري 

در مسیر وحدت و همگرایی مجدد حرکت کرد و تحت   1396دوازدهم در سال  
صورت و  سیاسی  عنوان  صحنه  در  اسالمی»  انقالب  مردمی  «جبهه  جدید  بندي 

انتخابات   انقالب اسالمی در  عنوان جبهه  اکنون تحت    1400کشور حاضر شد و 
 حاضر خواهد شد. 

تشکل مهم از:  ترین  عبارتند  اردوگاه  این  در  سیاسی  مدرسی هاي  ن  جامعه 
قم،   علمیه  روحانیتحوزه  تهران،    جامعه  سنتی  گروهمبارز  حزب  (شامل  هاي 

، جامعه زینب، انجمن اسالمی  تلفه، جامعه مهندسین، پیروان خط امام و رهبريؤم
، جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی، ...)پزشکان،

پایداري محس،  جبهه  حامی  (جریان  ایستادگی  رضایی)جبهه    ارانی جبهه  ،  ن 
ا  يکارآمد تحول  (  یاسالم  رانیو  نواصولگرایی  جریان  حامی (یکتا)،  جریان 

 . هاي مستقل دانشجوییجریان )، قالیباف محمدباقر
 ها  ها و فرصتالف. قوت

ها  ، این جریان از قوت 1400در شرایط کنونی کشور معطوف به انتخابات  
فرصت ضعفو  نیز  و  چالش ها  و  برها  آنها  هایی  به  ادامه  در  که  است  خوردار 

 پردازیم: می
 سوابق اجرایی قابل قبول )1

شهر   سازندگی  و  شهر  شوراهاي  در  اصولگرا  نیروهاي  مدیریتی  تجربه 
هاي نهم و دهم، آنان را تهران به ویژه در دوران مدیریت قالیباف و بعضاً در دولت

مجموعه  عنوان  ابه  کرده  معرفی  اجرایی  کار  در  توانمند  عمومی  ست.  اي  افکار 
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کنند که نیروهاي انقالبی بیش از اینکه اهل شعارهاي روشنفکرانه  چنین حس می
مهم و  بوده  عمل  و  کار  اهل  پشتوانه باشند،  از  خالی  را  آنان  اقدامات  اینکه  تر 

با آگاهی  کارشناسی و تخصّصی نمی  البته دشمنان خارجی و رقباي داخلی  دانند. 
ت در پی تخریب آن هستند، اما در مجموع این مزیت  از این مزیت نیروها به شدّ

هاي حضور جریان انقالبی در حوزه سیاست و پیروزي  گاهراهبردي یکی از تکیه 
 بر رقیب بوده و هست. 

 برخورداري از نیروهاي توانمند اجرایی   )2
آنچه درباره سابقه مدیریتی نسبتاً کارآمد نیروهاي انقالبی گفته شد، سبب  

توانیم» نهادینه شود و همین باور منجر به تربیت و  نیروها باور «ما می شده تا در این  
 رشد مدیران اجرایی جوان در میان نیروهاي انقالبی شده است. 

 آگاهی از مسائل و مشکالت کشور   )3
جامعه   در  آنان  بیشتر  حضور  و  اصولگرایان  و  انقالبیون  مردمی  رویکرد 

بیشتر و آگاهی میدانی از مشک  الت و مسائل کشور را فراهم کرده  زمینه آشنایی 
است. جریان انقالبی از لحاظ فکري، اصل رسیدگی به مستضعفین و محرومین در  
مکتب حضرت امام خمینی(ره) را مهم دانسته و نسبت به آن متعهد است و همین  

دهد و  موضوع رفتار آنان را به سوي توجه بیشتر به جامعه و طبقات پایین شکل می 
 شود. شناخت آنان از مسائل و مشکالت واقعی کشور منجر می  سپس به افزایش

 عملکرد امیدبخش دستگاه قوّه قضائیه  )4
توجه  اما  ندارد،  جریانی  عملکرد  و  ماهیت  قضائیه  قوه  هرچند  اینکه  به  با 

قوه،  رئیس  شخص   انتخابات   اخیر  دور  در  رئیسی،  االسالمحجت  این 
  نظر   از  بود،  روحانی  آقاي  ی اصل  رقیب  و  اصولگرایان   نامزد  جمهوري،ریاست 

 کارآمدي   از  نشانی  تواندمی  قضائیه  قوه  قاطع  اقدامات  و  کارآمدي  عمومی،  افکار
شود و به دنبال آن سرمایه اجتماعی اصولگرایان تقویت گردد.    تلقی  اصولگرایان
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گر نزدیکی بیشتر  نکته دیگر اینکه اصول فکري و تجربه رفتاري اصولگرایان بیان
عدالت است و به عبارت دیگر افکار عمومی جامعه، اصولگرایان را    آنان به ارزش

دانند و این موضوع نیز مزیتی دیگر  طلبان به دنبال تحقق عدالت میبیش از اصالح
 شود. براي نیروهاي انقالبی و اصولگرایان محسوب می 

 مجلس انقالبی  )5
از   بیش  تقریباً  انقالبی  د   220نیروهاي  در  را  یازدهم  مجلس  ست  کرسی 

دارند. این وضعیت به مثابه فرصتی براي نیروهاي انقالب در جهت خدمت به مردم 
می  حساب  می به  که  باشد.  تواند  آید  مؤثر  جریان  این  کارآمد  چهره  معرفی  در 

  نقاط  تواندیازدهم در حل مشکالت کشور می  مؤثر مجلس  بدون شک عملکرد 
 کند.   تقویت پیش از  بیش را اصولگرایان قوت

 اري از پایگاه رأي اعتقاديبرخورد  )6
ارزشی  که  جریان  است  برخوردار  فعالی  و  ثابت  رأي  پایگاه  از  انقالبی  ـ 

این جریان محسوب می استراتژیک  ارزشی و تکلیف  و  شودعمق  نگاه  گرایانه با 
به میدان می  براي جریان  آیند.  در حمایت از این جریان  وجود چنین پایگاه رأیی 

 هاي سیاسی در این جریان را کاهش دهد. تی ثباتواند بیانقالبی می
 هاي کالن نظامتعهد و گرایش به سیاست  )7

به   خود  عمر  از  سال  چهل  از  بیش  طول  در  ایران  اسالمی  جمهوري 
حکومت زمینه  در  ارزشمندي  اتخاذ  تجربیات  آن  حاصل  و  است  رسیده  داري 

چشم سیاست سند  جمله  از  نظام  کالن  سیاست   20انداز  هاي    44اصل  هاي  ساله، 
سیاست  اساسی،  پرورش،  قانون  و  آموزش  جامع  سند  مقاومتی،  اقتصاد  هاي 

هاي کلی و سند تحوّل قضائی و... بوده است. در این میان نیروهاي انقالبی سیاست
دانند. ها متعهد می گرا بیش از سایر جریانات خود را به اجراي این سیاستو اصول 

سیاست  اجراي  به  رویکرد  انقالبیون محسوب    هاي کالنهمین  براي  مهمی  امتیاز 
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دهد؛ آنها را متعهد  شود، چرا که آنان را به مسائل واقعی کشور بیشتر پیوند می می
موضع  و  کرده  معرفی  کشور  قوانین  میبه  بیشتري  مشروعیت  را  در  شان  و  دهد 

به عنوان یک جریان خواهان عمل و   انقالبی را در افکار عمومی  مجموع جریان 
 کند. ه اهل شعار و گفتار معرفی میاقدام و ن 
 فرصت براي اتخاذ رویکرد انتقادي   )8

بسترهاي انتقاد   کارنامه پرانتقاد دولت دوازدهم در حل مشکالت اقتصادي،
تا است  فرصتی  این  است.  آورده  فراهم  منتقد  جریان  سوي  از  را  آن  جریان    از 

  با   بتواند   صادي،اقت  مشکالت  و   موجود  وضع   هايریشه   تبیین   و   توضیح  انقالبی در
  از   استقبال  و  انتقادي  زبان  جذابیت  به   با توجه.  بگوید  سخن   مردم   با  انتقادي  زبان
  و انقالبیون در   اصولگرایان   براي  فرصتی   موضوع   این  مردم،  سیاسی   فرهنگ   در  آن

 کند. می  فراهم 1400 انتخابات
 اندازي گرایی و پوستتالش براي جوان  )9

  پیش   اند. تاهاست که برافراشته ی را مدت گراینیروهاي انقالب پرچم جوان 
  هاچهره ترکیب در نه جریان انقالبی گذشته، سال ماه اسفند در مجلس انتخابات از
  ترکیبی  در اما بودند، نداده چندانی تغییر گذشته، با مقایسه  در ایده و شعار، در نه و

 شد،   آرا  جلب  هب   موفق  اتفاقاً  و  داد  ارائه  گذشته  سال  انتخابات  در  جریان  این  که
  متفاوت   مجلس  با  جمهوريریاست   انتخابات  شرایط   هرچند  بود.   جوانان  با   غلبه

شعار جوان اما  میاست،  به حساب  گرایی  این جریان  براي  فرصتی  مثابه  به  تواند 
 آید. 

 هاها و چالشب. ضعف
 چالش همگرایی و وحدت   )1

گرایی  در مسیر هم  یکی از معضالت پیش روي اصولگرایان وجود کاستی
و وحدت است. اضالع جریان انقالب در عین همگرایی با اختالف نظراتی مواجه 
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اند. بزرگان مؤثر  هستند و در مقابل هنوز مکانیسمی براي همگرایی طراحی نکرده
در جمع  دیگر  نیز  این جریان  میان  در  فقدان  و محوري  این  و  نیستند  شان حاضر 

است شده  تبدیل  ائتالف  براي  مانعی  به  است،  خود  داده  نشان  تجربیات گذشته   .
نیست نیز هموار  ماین مسیر چندان  بنظر  اما  ن رسد  ی ،  ا  یانقالب   يروهای عمده  ن  ی به 

انتخابات  یاند که موفقده یجه رس ینت در گرو وحدت و همگرایی    1400ت آنان در 
محقق   1396نه، همانطور که در انتخابات سال  ی ک گزیدن به  یاست و  احتمال رس 

 باشد. دسترس نمی  دور ازشد، 
 افزایش انتظارات از مجلس انقالبی   )2

امیدهاي   اگرچه  اصولگرا،  و  انقالبی  نیروهاي  اکثریت  با  یازدهم  مجلس 
هایی نیز متوجه  فراوانی را براي کاهش مشکالت جامعه برانگیخته است، اما آسیب 

سرعت  انتظار  افکارعمومی  آنکه  جمله  از  است.  مجلس  امر این  در  بیشتر  بخشی 
اي که عدم پاسخگویی به آن که  یدگی به مشکالت مردم است. انتظار فزایندهرس

بخشی از آن خارج از توان مجلس است، به چالشی براي جریان انقالبی بدل شده  
 است. 

 مخالف  اي جریانعملکرد مجلس تحت رصد کامل رسانه   )3
گیري جریان  تواند بر قدرتبا توجه به نقش مهمی که عملکرد مجلس می

ریاستانق انتخابات  در  سال  البی  تشکیل    1400جمهوري  بدو  از  باشد،  داشته 
اي جریان رقیب و ضدانقالب بوده تا از آن اعتبارزدایی  تاکنون مورد هجمه رسانه

کنند. در این میان عملکرد مجلس تحت نظر است و خط تخریب با همه توان از  
 کند. اولین فرصت براي ضربه زدن استفاده می 

 اجتماعی  –وجه به مسائل فرهنگی ضعف در ت  )4
برنامه و جوان  فقدان  از چالشجذاب  یکی  فرهنگ  عرصه  در  هایی  پسند 

ب  انقالبی  است.    ااست که جریان  متمتأسفانه در سال آن مواجه  از أ هاي گذشته    ثر 
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جامعه رنگ و    اي ازتهاجم گسترده فرهنگی، ذائقه و سبک زندگی بخش عمده 
امر این  و  گرفته  دیگري  تغییر    بوي  است.  سخت کرده  انقالب  بر جریان  را  کار 

متأسفانه  هایی است که  تغییر ارزش  است، برآمده از  در جامعه مشهود   هنجارها که
ها و متولیان امر فرهنگ در طول سالیان اخیر صورت گرفته  به دلیل غفلت دولت

 است. 
 انداز آینده  ج. آخرین وضعیت و چشم 

توان چنین نوشت که  جریان انقالبی میدر مورد آخرین وضعیت اردوگاه  
تالش براي وحدت آغاز شده است، اما تا رسیدن به وحدت حداکثري هنوز راه  

هایی را براي طوالنی در پیش است. وجود نامزدهاي متعدد و متکثر احتماالً چالش 
این جریان به همراه خواهد داشت. مدعیان زیادي در این اردوگاه ظرفیت نامزدي 

انت این  براي  مدیریت  برخوردارند.  هوادارانی  از  نیز  کدام  هر  که  دارند  را  خابات 
 . تعداد از نامزد احتمالی نیازمند تدابیر متقن و کار تشکیالتی مدام و مستمر است

نیروهاي انقالب» به دبیري «پرویز سروري» در    ائتالفي  شورا«   هم اکنون
به وحدت است و رایزنی براي رسیدن  با اهاي خود  حال تالش  الع مختلف  ضرا 

است.  کرده  آغاز  اصولگرایان  چون    اردوگاه  افرادي  محوریت  با  شورا  این 
شود و همان شورایی است که  غالمعلی حدادعادل و مهدي چمران مدیریت می

جریان انقالبی را در انتخابات مجلس   محوریت وحدت  1398در انتخابات اسفند  
 برعهده داشت. 

«شوراي عالی وحدت اصولگرایان» نیز  نوان اي با عاز سویی دیگر مجموعه 
براي   در تالش  و  آغاز کرده  را  فعالیت خود  مبارز  روحانیت  با محوریت جامعه 

است.   انقالب  نیروهاي  اردوگاه  اوضاع  به  دادن    ي سخنگو  ي،کمال سجادسامان 
 تیو جامعه روحان   نی ما، جامعه مدرس  نکهی «باتوجه به ا  : ه استگفت  نیز  روانیجبهه پ 
به   به ارتباط  می شناسیمرجع م  يهاعنوان گروهرا  با توجه    ان یکه در طول سال   یو 
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با جامعه روحان   يمتماد سع  م،یامبارز داشته  تیهمواره  و    گاهیکه جا  میدار  یلذا 
 حفظ شود.» یی اصولگرا انی تشکل در جر نیا يحالت پدر

آ  یعال  ئتی ه  ياعضا  ،يپورمحمد  انیآقا  ،یکرمان يموحد  اهللا ت یشامل 
ابوتراب   يتقو  ا درضیس محمدحسن  روحان   فردیو  جامعه  محمدرضا    انیآقا  ت،یاز 

متک  منوچهر  بادامچ  ،یباهنر،  عبدالحس یالدشهاب   ان،یاسداهللا  و  صدر    ن ین 
جبهه و جنگ    شکسوتانیکرم از مجموعه پاهللا   نیحس  ياز احزاب، آقا  ینیاالمروح
س تشکل    ینی حس  دمحمدیو  مدرظاهرا    هستند.   استاداناز  «جبهه    ن»،یس«جامعه 

«دانشجو  ئتی«ه   »،يداریپا و  «زنان»  ن   ان یرزمندگان»،  جوانان»  است    زی و  قرار 
آ  ندگانینما را در  اعضا  ندهی خود   ي شورا  يمشخص کنند که در مجموع تعداد 
م  17  یعال به    . شودینفر  نیز  ائتالف    يشوراهمچنین  کرساصولگرایان    ی سه 

 . شود کپارچهی وحدت  یعال يشده است تا مجموعه شورا شنهادیپ
گروه سومی در قم با عنوان «جمعیت وعاظ» تشکیل شده و براي وحدت 

هاي هاي در حال انجام در هفته کند که با توجه به تالشجریان انقالبی تالش می
هاي مثبت جریان انقالبی از وحدت و تمرکز بر کاندیداي  اخیر از یکسو و تجربه

 حتمال تکرار آن تجربه وجود دارد.، ا1396واحد از سوي دیگر در انتخابات 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلباناصالحاردوگاه گفتار دهم: 
 

بود که در خرمن جریان چپ قدیم و اصالح  ، 88فتنه   طلبان جدید  آتشی 
افتاد و تمام سرمایه بیش از سه دهه فعالیت سیاسی آنها را تباه کرد. در این ماجرا،  

تقسیم شد و آنان را تا مرز فروپاشی پیش برد.  طلبان به چند دسته  اردوگاه اصالح
به صورت    1392جمهوري سال  اما این جریان توانست در آستانه انتخابات ریاست

نامزدي   انتخابات و حمایت از  با مدیریت صحنه  بازسازي کند و  حداقلی خود را 
  که کاندیداي اختصاصی این جریان نبود، پیروز انتخابات شود و این پیروزي را در

 نیز تداوم بخشد.  1396سال  
نیز فعال بوده و همه تالش خود را    1400این اردوگاه در آستانه انتخابات  

جریان   این  مختلف  اضالع  است.  کرده  آغاز  عرصه  این  در  فعال  بازیگري  براي 
سیاسی خود  مدت فعالیت  براي  را  متفاوت  پروژه و راهبرد کالن  هاست که چند 

 دنبال تحقق آن است. طراحی کرده است که همچنان به
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که    خواهی»«مشروطه اول  پروژه   حجاریاناست  یاد    سعید  چنین  آن  از 
اصالحجهت«:  کندمی کلی  کردهگیري  اشاره  بدان  بارها  چنانکه  در  طلبی  ام، 

 »شود. خواهی» تعریف می مدت ذیل پروژه «مشروطه میان
«  پروژه دموکراسی دوم  و  سیاسی  گفته    خواهی»توسعه  به  که  مد  احاست 

شرق  ،غالمی روزنامه  اصالحطیف    سردبیر  از  که  دیگري  اي خصیصهطلبان 
«از آن حمایت میتئوریک دارند   بر مبناي توسعه سیاسی و  کنند.  استراتژي آنان 

 » دموکراسی استوار است. 
اصالحپروژه   از  بخشی  که  سالسومی  این  در  کردهطلبان  دنبال  اند، ها 

به گفته  نرمالیزاسیون « نرمال پیش زمینه و شرط الزم  «اریان:  حج» است که  دولت 
نیست آن  براي  کافی  شرط  اما  است،  دموکرات  «ن دولت  نگاه  این  در  رمالیزه  .» 

به دموکراتیزه شدن میکردن در پیشرفته  اما در حداقلیترین حالتش  ترین انجامد 
 ». اي است بر دموکراتیزاسیونمقدمه شکل آن،

» دنبال  به  ساپروژه چهارم  نظامتغییرات  استحاله  امثال  ختاري و  » است که 
»  حذف رهبريکننده آن هستند. در دل این پروژه سیاست  «زاده دنبالمصطفی تاج

دنبال می اساسی  قانون  و  «:  گویدبا صراحت می  زادهمصطفی تاجشود.  از  رهبري 
توانیم چهره  اي شود، چون ما دیگر نمی و دوره  جمهوري باید ادغام شوندریاست 

» از انتخابات آزاد سخن  العمر داشته باشیم، البته با اختیارات محدود و روشنمادام
به سمت یک انتخابات  در آن باید «زاده  که به گفته تاج  گیريشود. جهت گفته می

اصالح از جمله  بیایند  همه  که  برویم  هم  آزاد  اپوزیسیون  و  مخالفان  یعنی  طلبان؛ 
 » بتوانند شرکت کنند. 

پروژه و  ان   هاياهداف  در  شده  کالن   1400بات  اختیاد  همچنان  نیز 
میپروژه محسوب  جریان  این  که  هاي  فعالیتشود  و  به  شعارها  انتخاباتی،  هاي 
 هاي آنان جهت خواهد داد. ریزيبرنامه
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 هاها و فرصتالف. قوت
 اجتماعی جامعه  –سواري بر تغییرات فرهنگیتوانایی موج )1

  سرعت   عیت مواجه است که اوالً با این واق   اجتماعی کشور   فرهنگی  فضاي
 تحوالت، و  تغییر این سوي و  سمت ثانیاً و باالست به شدت حوزه این در تحوالت

  و   دین   شده  پذیرفته   و   مألوف  هايارزش   با   هماهنگی  در  و   نبوده   ارزشی   الزاماً
نیست،  اسالمی   سوي  و  سمت  و  ماهیت  موارد،  برخی  در  بلکه  انقالب 

نمونه،.  دارد  دیشانهدگران   و  جهانی  گرایانه،غرب   الگوي  تغییر  به  توانمی  براي 
  کشور  در اخیر هايسال  در... و سرگرمی و تفریح الگوي مصرف، الگوي پوشش،

اجتماعی  فرهنگی  فضاي  در  تغییر  از  نمودهایی   همگی  که  کرد  اشاره   کشور  ـ 
  میان   در  هاارزش  و  هانگرش  ها،ذائقه   تغییر   بیانگر  تر،عمیق   سطحی  در  که   هستند

  گذشته   در  که  اموري  و  هاپدیده   شرایط،  این  تحت.  است  جامعه  از  هاییالیه 
توجه  چندان   در   امروز  شود،  طرد  جامعه  سوي  از  بود  ممکن  حتی  و  نبود  مورد 
  عمومی   فضاي  در  آن،  آهنگ  اتفاقاً  و  گیردمی   قرار  استقبال  مورد  کشور  فضاي
 . شودمی اندازطنین  نیز کشور

حوزه  اصالح در  که  ارزش طلبان  چنین  بسط  را  فرهنگ  هنجارهایی  و  ها 
فضاي ایجاد شده را فرصتی براي عرضه  تعلق دارند،    و خود بدان  دانندمطلوب می

 گیرند. اندام دانسته و در جهت اثبات خود و جذب هوادار از آن بهره می
 هاي اجتماعی مجازيطلبان در شبکه دست برتر اصالح   )2

 انجام  منظور  به  مجازي،  هايشبکه   و  هارسانه   از  مناسب  گیريبهره  توانایی
  گزینه   عنوان   به  خود   دادن  جلوه  و   رقیب  علیه   هدفمند   و   شدهحساب   روانی  عملیات 
  با  اگرچه   که   است  طلباناصالح  انتخاباتی  رفتار  در  مهم  متغیرهاي  از  مطلوب،
  ر ب   که   است واقعیتی  حال  هر به  اما   دارد،  منافات   انتخاباتی  اخالق  و   هابایسته   رعایت

اصالحمی   تأثیر   انتخابات  نتیجه مجموع  در  اغلب گذارد.  که  منظر  این  از  طلبان 
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هاي این جریان همسویی دارند، دست برتر را  ها و پیام فعاالن فضاي مجازي با ایده 
سلبریتی بیشتر  همسویی  همچنین  و  دارند  فضا  این  اصالحدر  با  نفوذ  ها  و  طلبان 

می مجازي  فضاي  در  آنها  فضاي  واند  تباالي  در  عمومی  افکار  بیشتر  جذب  به 
 طلبان منجر شود. هاي اصالحمجازي به سوي گفتارها و پیام 

 ایفاي نقش در جایگاه اپوزیسیون   )3
کهاصالح  رادیکال  طیف  و    ظهور  زمان  از  طلبان  انتقادي  رویکرد 

داشته  همواره  ساختارشکنانه  جایگاه  اند،  از  و  داشته  وضع  به  انتقادي  ژست 
اند. حتی زمانی که خود براي سالیان  ه مواجهه با عملکرد نظام پرداخته اپوزیسیون ب 

 اند. متمادي متولی اداره اجرایی کشور بوده 
  تاریخ   طول  در  که  جامعه  بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ  به  باتوجه  موضوع،  این

رنگی  آن،  در  و  گرفته  شکل پُر    ساختارهاي  و  حاکمان  نقد  به  تمایل  از  عناصر 
  این  از استفاده در موفقیت تواندمی آنچه. باشد جذاب تواندیم دارد، وجود رسمی

  که   است  کشور  در  معیشتی  اقتصادي  مشکالت  وجود  کند،  تقویت  را  ادبیات  نوع
  از   بخشی  زیرا   باشند،   داشته  انتقادي   زبان  توانندنمی   زاویه،  این  از   طلباناصالح  البته 

  آنها   حال،  این  با.  آنهاست  خود  عملکرد  محصول  کشور  در  معیشتی  مشکالت
هاي مختلف این مشکالت اقتصادي را به زعم خود نتیجه تا با حیله  کنندمی  تالش

اقتصاد معرفی کنند و در همین حوزه هم که خود   نهادهاي حاکمیتی در  دخالت 
بدنه   به  را  خود  و  کنند  خود  از  تقصیر  رفع  و  فرافکنی  به  اقدام  هستند،  مقصّر 

 معترض جامعه نزدیک کنند! 
 براي نزدیکی به غرب  تالش  )4
اند میان مسائل سیاست خارجی هاي اخیر سعی کرده طلبان در سال اصالح 

گرو  در  را  اقتصادي  مشکالت  حل  کرده،  برقرار  ارتباط  کشور  اقتصاد  و 
سازي رابطه با غرب و آمریکا تعریف کنند و از این طریق به شرطی کردن  عادي
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ب  بپردازند. در شرایط کنونی  و  اقتصاد کشور  بایدن در آمریکا  پیروزي  به  ا توجه 
سود    وعده به  مذاکره  دوباره  طرح  فضاي  برجام،  به  بازگشت  براي  وي 

بهاصالح چهره  اینکه  ضمن  است،  کرده  فراهم  قبل  از  بیش  را  ظاهر  طلبان 
بایدن در مقابل ترامپ جنایت آشتی  را در  کارجویانه  با آمریکا  ، رویکرد مذاکره 

موجّ بیشتر  عمومی  می افکار  نهفته  ه  آن  درون  مهمی  تهدیدات  حالیکه  در  سازد، 
رسانه در  آمریکا  دوباره  کردن  بزك  بحبوحه  در  البته  اصالحاست.  طلب،  هاي 

فخري محسن  شهید،  دانشمند  ترور  حادثه  رژیم وقوع  عوامل  وسیله  به  زاده، 
جویانه آمریکا با ایران  صهیونیستی و حمایت ترامپ از این موضوع، ماهیت ستیزه 

تواند به حاشیه ببرد؛ اما با  را بار دیگر به نمایش گذاشت و رویکرد مذاکره را می
انتخابات   تا  ماه  اینکه چند  به  زیاد جو    1400توجه  احتمال  به  و  مانده  باقی  ایران 

اي را در زمینه مذاکره با ایران  هاي مثبت و فریبندهبایدن هم در این زمان سیگنال 
مجم در  بنابراین  کند،  فرصتصادر  آمریکا  و  ایران  میان  سیاسی  فضاي  هایی  وع 

 طلبان در بر دارد. برداري اصالحبیش از قبل جهت بهره 
 هاها و چالشب. ضعف

 کم توجهی به اولویت کشور  )1
اقتصادي اصالح توسعه  بر  سیاسی  توسعه  تقدّم  به  معتقد  همواره  طلبان 

مقبوده در  کمتر  را  آنان  کشور  عمومی  افکار  اساساً  و  دغدغه اند  مدیران  مند  ام 
می جامعه  معیشت  و  اقتصاد  به  اصالحنسبت  هم شناسد.    پیشینه   لحاظ  به  طلبان 

  و   داشتند  کنونی  دولت  آوردن   کار  روي  در  که  نقشی  و  عملکردي
تأکید  (گفتمانی    لحاظ  به  هم  و  شده   نوشته   آنها   پاي  به  دولت  این  هايناکارآمدي

تحقق مسئله مهم   با  ارتباط  برقراري  از   ناتوان)  سیاسی   توسعه  و  آزادي  بر   ترین 
  گري کنش  قدرت  ناخواه،خواه  وضعیت  یعنی فقر و معیشت هستند. این  اجتماعی،

 اندازد.کند و میان آنان با جامعه فاصله میمی محدود را طلباناصالح
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 ریزش سرمایه اجتماعی   )2
طلبان در مجلس دهم  از  عملکرد دولت روحانی و فراکسیون امید اصالح

طلبان در زمینه مسئول  سو و از سوي دیگر ادبیات سلبی و غیرصادقانه اصالحیک  
در کم  اجتماعی  کاريندانستن خود  بدنه  تا  است  سبب شده  روحانی  دولت  هاي 

بنابراین اصالح طلبان امروز از افت مشارکت این جریان دچار سرخوردگی شود. 
انتخابات    بدنه  توان مسئله د و حتی می نگرانی جدي دارن   1400اجتماعی خود در 

این جریان را افت مشارکت پایگاه رأي آنان دانست که در انتخابات اسفند  کالن  
 خود را نشان داد.  98

  به   باتوجه  زیرا  دارد؛ قرار  بحرانی  وضعیت   یک در  اکنون  اصالحات  جریان
 آزادي  صرف   شعار  با  دهم،  مجلس  و  تهران  شهر  شوراي  دولت،  ضعیف  کارنامه

همین .  کند  بسیج  را  خود  رأي  پایگاه  تواندنمی فعاالن    رو از  از  زیباکالم،  صادق 
جریان، این    کاندید   که  کندنمی  فرقی«  که  کندمی  اشاره  صراحت  به  سیاسی 

  آقاي   خود  حتی.  دیگري  فرد   یا  باشد  جهانگیري  آقاي  1400  در  طلباناصالح
  باور   و  تقاداع   اجتماعی  بدنه  زیرا  ندارد؛  1400  انتخابات  در  شانسی  هیچ  خاتمی

   .»است داده دست از را خود
 اختالفات درون تشکیالتی و ضعف در رهبري   )3
قرار اصالح  جریانی  درون  اختالفات  خود  اوج  در  روزها  این  نیز  طلبان 

اند. دولتی که در نگاه  دار دولت روحانی شده سو میراث  طلبان از یکاصالحدارد. 
است!   کشور  امروز  اوضاع  مسئول  جامعه  سبد  عموم  جدایی  براي  آنان  تالش 

طرفی اردوگاه از  است.  نگرفته  قرار  افکارعمومی  قبول  مورد  اعتدالیون  از  شان 
 راهکار مشخصی نیز براي خروج از وضعیت کنونی ندارند.

است.  آشفته  شدت  به  اوضاع  نیز  تشکیالتی  لحاظ  از  قصه  این  کنار  در 
سیاستگذا  شوراي اجماعي  رعالی  شوراي  و  شده  و    سازتعطیل  مناقشات  با  هم 
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 انتقادات فراوانی تولد یافته است که معلوم نیست تا چه اندازه راهگشا باشد. 
هاي کلیدي چون رئیس دولت اصالحات و... نیز این روزها کم  شخصیت

این   اضالع  همه  کوتاه  پیامی  با  حساس  لحظات  در  بتوانند  که  آنند  از  اعتبارتر 
براي محوریت  ح چهرههم جمع کنند! اجازه طر  اردوگاه را گرد هاي جدیدتري 

فعاال برخی  زعم  به  ندارد.  وجود  نیز  اردوگاه  این  در  سیاسی،  یافتن  ن 
ها در این روزها با هدف محوریت یافتن  خوئینی موسوياخیر آقاي هاي نگارينامه

با واکنش تند بخشی از فعاالدر این اردوگاه دنبال می ن سیاسی  شود. اقدامی که 
روب الحاص «آقاي هطلبان  است:  گفته  تازگی  به  زیباکالم  صادق  است.  بوده  رو 

تواند در جایگاه رهبري اصالحات قرار بگیرد و وجه نمیها به هیچ خوئینی موسوي
نمی  ایجاد  تغییري  اصل  این  در  بنویسید  نامه  دیگر  بار  صد  آقاي  اگر  و  شود 

سخنگو یا لیدر    ها اگر قرار است با اطالع آقاي خاتمی یا بدون اطالع او،خوئینی 
عقبگردي   و  خورده  رقم  اصالحات  براي  فاجعه  یک  باشد،  اصالحات  جنبش 

لیدري موسوي نوعی  به  و  است  این جریان  براي  به خوئینیبزرگ  تیر خالص  ها 
 شقیقه جنبش اصالحات است.»  

 طلبی ابهام در هویت اصالح  )4
  و   دهبو  مواجه  هویتی  ابهام  مسئله  با  گیريشکل  ابتداي  از  طلبیاصالح

مشی   است   نتوانسته   تاکنون و  خط  و  اهداف  تعریف    چیستی،  روشنی  به  را  خود 
اصالحکنند اینکه  اصالح.  چیست؟  اصالحطلبی  و  کیست؟  چگونه طلب  طلبان 

براي  االتی است که در سال ؤاندیشند؟ سمی هاي اخیر باالخص تعریف مشخصی 
ارائه   دوران  است.   نشدهآن  به  ناظر  تعاریف  ارائه  زمان  دولت   از  حاکمیت 

اي از هواداران و بدنه گذرد، و بخش قابل مالحظهسال می   20اصالحات قریب به  
نکرده درك  را  دوران  آن  سیاسیاجتماعی  شرایط  دستخوش  ـ  اند.  نیز  اجتماعی 

هاي امروز تحوالت اساسی شده است که آن تعاریف دیگر پاسخگوي ضرورت
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 نیست. 
اصالح آمیختگی  هم  و  وائتالف  هویت   طلبان  بحران  بر  نیز  اعتدالیون 

اصال اصالحاردوگاه  آمیختگی  با  هویتی  مرزهاي  است.  افزوده  با  حطلبان  طلبان 
ریختهفتنه  هم  بر  و...  اپوزیسیون  و  ضدانقالب  و  و است.    گران  مرجعیت  فقدان 

نیز مزید بر علت شده و بر اختالالت هویتی افزوده است.   می در این عرصه سمکانی
ف  میان  این  اصالحدر  هویت  و کاهش جذب  قدان  هواداران  ریزش  طلبی موجب 

 شده و پایگاه اجتماعی آنان را تضعیف کرده است.  هواداران جدید 
کرباسچی استغالمحسین  معتقد  کارگزاران  حزب  دبیرکل  و  «:  ،  اولین 

مسبزرگ این  است.  هویتی  اصالحات، مشکل  و  ئترین مشکل  امروز  در  ریشه  له 
ندارد؛ اصالحات   یا نخواست تعریفی کامل از خود  دیروز  نتوانست  از اولین روز 

خواهد  ارائه کند؛ به این معنی که بیان کامل و جامعی از اهداف خود و اینکه می
می سیاسی  جریان  یک  اگر  دهد...  انجام  را  کارهایی  حوادث چه  مقابل  خواهد 

تصمیم  و  بدهد  نشان  واکنش  اجتماعی  هسیاسی  مبانی  باید  ابتدا  ویتی  گیري کند 
دهه    دو  طلبان در این رسد که اصالحات و اصالحخود را تعریف کند؛ به نظر می 

 »اند. خود را تعریف نکرده
«  محمدرضا تاجیک باور است که:  این  بر  فقدان  نیز  یعنی  فقدان گفتمان، 

برون،   و  درون  از  مشخص  تعریف  فقدان  یعنی  معنایی  نظام  فقدان  معنایی.  نظام 
 »اصالحی و غیراصالحی. خودي و دگر، امر و کنش 

 انداز آینده  ج. آخرین وضعیت و چشم 
انتخابات   با  مواجهه  چگونگی  مورد  است.   1400در  بسیار  اختالفات  نیز 

که  اصالح نیست  معنا  بدان  این  اما  دارند،  قرار  اردوگاه  یک  در  هرچند  طلبان 
ندارد.  مجموعه آنان وجود  میان  در  اختالفات  و  بوده  یکپارچه  دراي  ون  نقدهاي 

شود. هاي اخیر با شدت بیشتري دنبال می در ماه نیز  طلبان  حگروهی اردوگاه اصال
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اسفند   انتخابات  در  ناکامی  از  پس  توانست   1398باالخص  رقیب  جریان  که 
طلبان به شدت نگرانند که  اصالح اکثریت مطلق مجلس یازدهم را در اختیار گیرد. 

تکرار   دومینووار  شکست  انتخابات  شدهاین  در  و    1400  و  مجریه  قوه  کنترل 
دوران   هم  باز  و  شود  خارج  جریان  این  اختیار  از  نیز  روستا  و  شهر  شوراها 

اختیار  خانه یکپارچه در  فرا رسد و حاکمیت  قدرت  از  نشینی حداکثري و دوري 
نقدها شاید م براي ؤجریان رقیب قرارگیرد! آنان معتقدند این  افتد و راهکاري  ثر 

اي این اردوگاه  تواند موجب به محاق رفتن یک دهه ی که مرا  خروج از وضعیتی  
 شود فراهم آورد. 

به   خود  آن  از  خروج  راهکارهاي  و  کنونی  وضعیت  شرح  چگونگی 
گرفتن آن در کنار دیگر عوامل    موضوع جدیدي براي اختالف تبدیل شده و قرار

اردوگاه اصال امروز  مناقشه،  اسحمورد  بدل ساخته  به اضالع مختلفی  را  ت.  طلبان 
به دو ضلع رادیکالطلبان را در این مقطع می در یک نگاه کلی اصالح هاي  توان 

 .  کردتقسیم (بهبودخواهان) کار و اعتدالیون محافظه  (تغییرخواهان) ساختارشکن 
بخشی از  و    تبار در داخل کشورزاده و علويدسته اول را افرادي چون تاج

کنند که به شدت به  چمداري میهاي اپوزیسیون خارج کشور مدیریت و پرجریان 
کشورند.  در  سکوالریزاسیون  آشکار  فرآیند  پیشبرد  و  اساسی  قانون  تغییر  دنبال 

بر طبل جنجال و آشوب در کشور می نیز  اهداف خود  به  با براي رسیدن  و  دمد 
می حمله  و...  نگهبان  شوراي  تا  رهبري  از  نظام  ارکان  به  پرچم  صراحت  کنند، 

را علم می امثال  کرفراندوم  بزرگنمایی می آقاي  نند،  را  اظهارات  امجد  به  و  کنند 
می ضریب  تابوشکنی  آن  به  دست  این  از  کالمی  هر  با  تا  دارند  تالش  و  دهند 

نظام می علیه  شورش  براي  فرصتی  نیز  را  انتخابات  براي بپردازند.  فرصتی  و  بینند 
 تداوم همین سیاست. 

با طم اما  برداشتن نیأدسته دیگر  قدم  بیشتري  را در  ه  نیستند خود  ه و حاضر 
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که   طیف  این  کنند.  معرفی  اسالمی  نظام  کارگزاران  مقابل  اعضاي  شامل 
افرادي چون   و  مبارز،  روحانیون  مجمع  اعضاي  از  بخشی  نبوي سازندگی،  بهزاد 

کنند، اما نه منتقدي ساختارشکن  ، خود را منتقد وضع موجود معرفی میهستندو...  
ا به  هجمه  پرچم  صراحت  با  به  که  معتقد  آنان  باشد.  بلندکرده  را  نظام  رکان 

اصالحات در چارچوب قانون اساسی بوده و عالوه بر نقد، تعامل با ارکان نظام را  
د  نبیننیز در دستورکار خود دارند. انتخابات را نیز فرصتی براي ماندن در قدرت می

 کنند. و خط تحریم را پیشه نمی
محو به  مختلفی  موضوعات  میان  این  دوضلع  در  این  اختالفات  ر 

بدل  اصالح اردوگاه   شدهطلبی  در  مناقشه  مورد  موضوعات  از  یکی  است. 
با  اصالح که  دولتی  است.  اعتدال  دولت  عملکرد  با  مواجهه  چگونگی  طلبان 

به قدرت رسید. عملکرد ضعیف این    1392طلبان در سال  حمایت تمام قد اصالح
اري بر سر این اردوگاه خراب  دولت و کاهش روزافزون محبوبیت آن همچون آو

سخت کرده   عمومی  افکار  و  هواداران  به  پاسخگویی  براي  را  کار  و  است!  شده 
موفقیت و کسب اعتماد مجدد افکار عمومی ناامید   ازاست. به نحوي که آنان را  

طلبان به شدت در تالشند تا خرج  حکرده است. در این میان طیف رادیکال اصال
این دولت جد از  را  برائت  خود  اعالم  بکوبند و  نقد و مرزبندي  بر طبل  و  ا کرده 

میانهکنند  طیف  می !  اعتدالیون  با  ائتالف  در  را  خود  همچنان  اما  حامی  رو  و  بیند 
عامل همه    را  کند و در تالش است تا دولت را تطهیر کرده و آندولت معرفی می

 امروز کشور معرفی نکند!  يهاینابسامان 
انتخابات و تالش طلبان میانه رو ااصالح ز ضرورت حضور حداکثري در 

می  سخن  قدرت  کسب  باید  براي  مجلس،  واگذاري  از  پس  معتقدند  و  گویند 
جریان   وگرنه  گرفت،  اختیار  در  را  اجرایی  دستگاه  در  قدرت  تا  کرد  تالش 

پیش    طلبیاصالح ماه  چند  نامه  شد.  خواهد  فروپاشی  و  انحالل  دچار 
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حضوخوئینی موسوي به  دعوت  و  راستا  ها  این  در  را  انتخابات  در  حداکثري  ر 
تحلیل  می می .  کردتوان  اعتدالیون  با  ائتالف  در  را  طیف خود  و جریان  این  داند 

نمی  طیف  این  از  جداي  را  خود  هم  لذا  اعتدال  دنبال  بیند.  را  واحدي  سیاست 
 با همین مختصات باید ارزیابی کرد. اعتدال را هم جریان  کنند و وضعیت می

د  سویی  اصالحاز  رادیکال  بخش  از  یگر  خروج  نحوي  به  اما  طلب، 
حاکمیت را در دستورکار خود قرار داده و رفتارهاي ساختارشکنانه خود را دنبال  

گونهکند.  می به  اوضاع  معتقدند  منافع اینان  حاکمیت  در  ماندن  که  است  اي 
دستاوردي اصالح قدرت  در  ساله  هفت  حضور  کرد.  نخواهد  تامین  را  طلبان 

و  براي قدرت  از  ماندن  بیرون  است.  شده  هواداران  ریزش  موجب  و  نداشته  شان 
شان منفعت بیشتري دارد! در این مسیر حتی  اتخاذ رویکرد اپوزیسیونی، گویا براي 

می  مطرح  هم  غریبی  و  عجیبی  آقاي    شود. پیشنهادات  عبدي  عباس  نمونه  براي 
کناره  و  استعفا  به  دعوت  را  میروحانی  تاج   کندگیري  حذف یا  از  زاده 

 گوید! جمهوري و ادغام آن با رهبري سخن می ریاست 
از   محمدهاشمی  نمونه  براي  است.  نمانده  پاسخ  بدون  اظهارات  این  البته 

که    کندی درخواست را مطرح م  نی ا  ی شخص«گوید:  اعضاي حزب کارگزاران می
  ی سخن  نیچن  یاز چه موضع  يعبد  يالعمل نشان دادن هم ندارد. آقاارزش عکس

کدیگویم  را او  رئ  ستی .  از  مس یکه  استعفا  درخواست  دستور    ا ی  کندی جمهور 
 ». دهدیم

این دو ضلع در معرفی نامزدهاي انتخاباتی نیز متفاوت است. طیف    سیاست
قد با  انتخاب گزینه حداکثري  بر  ت  رادیکال  عیار اصالح طلب  قواره تمام  کید  أو 

گوید درضا خاتمی و... سخن میمحمفراهانی،  صفایی چون    ،هاییدارد و از گزینه 
را  و عدم مشارکت  و در صورت عدم احراز صالحیت مدعی است پرچم تحریم  

 .  دباال خواهد بر
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نامزد اصالح  هرطیف دوم   با  بر حضور  این  چند  بر  اما  دارد،  تأکید  طلب 
یا عدم رأي توان سناریوي سال  آوري میباور است که در صورت ردّ صالحیت 

 .کید داردأبر ائتالف با اعتدالیون تد، لذا را تکرار کر 1392
سال  اصالح انتخابات  تجربه  به  توجه  با  تاث  1392طلبان  ردصالحی و  ت یر 

ل به  یش رو تمایدر انتخابات پ  اال ، احتمیبر افکارعموم  یرفسنجان   یمرحوم هاشم
ا بنابرایتکرار  باشند.  داشته  را  تجربه  است  ین  ممکن  نام  ن  ثبت  کاندیبا    يدای ک 
ردصالحآشوك  به  علم  با  میور  به  او،  ب یت  می ایدان  از  موسویرحسیند.  ، ين 

شود. کاندیداي شوك آور یاد می به عنوان    ینی دحسن خمیو س   یدمحمد خاتمیس
نه به  يهااندازي کمپین با این رویکرد و همچنین راه ند کهطلبان بر این باوراصالح

انقالب یجر  یاصل  يدایکاند فضا  یان  پي مجاز  يدر  شانس  باال    يروزی،  را  خود 
 خواهند برد. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نژادگفتار یازدهم: جریان احمدي
 

هاي سیاسی مؤثر در فضاي سیاسی کشور جریانی است که  یکی از جریان 
احمدي محمود  آقاي  محوریت  در  با  هرچند  جریان  این  است.  گرفته  شکل  نژاد 

ات نیافته است، اما  اب خدر صحنه انت آفرینیهاي اخیر فرصت چندانی براي نقشسال 
 اي انتخابات همواره نام او وجود داشته است. به هر حال در فضاي رسانه 

احمدي مدتجریان  از  پس  ماهنژاد  از  قدرت،  از  دوري  به  ها  مانده  ها 
و تالش براي کسب مجدد   د به عرصه رقابت انتخاباتی وانتخابات خود را براي ور
جمهوري روحانی وره هشت ساله ریاست د  دن د. گذران نکقدرت اجرایی آماده می 

براي این جریان فراهم کرده که شخص آقاي احمدي یا یکی  این فرصت را  نژاد 
به وي مجددا در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر  از منسوبان  شوند. این جریان  هاي 

نهی    1396در سال   اما  بیاید،  به میدان  با روحانی  براي رقابت  تا  نیز تالش داشت 
معظم نگهبان،    مقام  شوراي  سوي  از  صالحیت  احراز  عدم  همچنین  و  رهبري 

سناریوي انتخاباتی آنان را ناکام گذاشت. اما با تغییر شرایط امید دارد که این بار  
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 یک سوي رقابت انتخاباتی باشد. 
 ها  ها و فرصتالف. قوت

 رسانی قوي دولت نهم کارنامه خدمت  )1
طبقات محروم و مستضعف و    کارنامه قابل قبول دولت نهم در حمایت از

اتخاذ   کوچک،  شهرهاي  و  روستاها  امور  به  رسیدگی  و  آنان  مشکالت  حل 
ها، سهام عدالت،  هاي حمایتی از طبقات کم درآمد همچون اعطاي یارانهسیاست

طرح مسکن مهر و... موجب شده تا این جریان در میان طبقات پایین جامعه هوادار  
 داشته باشد.  

 ردمی بودن زیستی و مساده   )2
نژاد و سخن گفتن به زبان  زیستی شخص احمديشخصیت مردمی و ساده 

ها  گویی، رمز دیگر داشتن پایگاه اجتماعی در میان توده ها و پرهیز از پیچیده توده
پوشد، در  کند، لباس میاو همچون مردم عادي و طبقات محروم زندگی میاست.  

به سادگی می شان آاز دردهاي   کند،محافل ایشان شرکت می با  گاه است و  تواند 
 آنها ارتباط برقرار کند. 

 رویکرد انتقادي  )3
هاي مافیایی قدرت و صراحت لهجه وي خوي نقادي و در افتادن با جریان

خواهی و فسادستیزي نیز عامل  در نقد مفاسد اقتصادي و بلند کردن پرچم عدالت 
گري و معموال با افراطتقویت پایگاه اجتماعی او است. این رویکرد  دیگري براي  

اما از سویی بخشی از  تخریب همراه است، که از میزان اثرگذاري آن می کاهد، 
 کند! اقشار خاکستري را به خود جلب می

 ضعف عملکرد دولت اعتدال  )4
عملکرد ضعیف دولت اعتدال در طول هشت سال، بازگشت این دولت به  

سفانه مغرضانه و  أدهم که مت  هاي دولت نهم  وگیريها و تصمیم برخی از سیاست 
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ناصواب و غیرمنصفانه عملکرد دولت نهم  ده بود، تخریب  ش غیرکارشناسی حذف  
از جمله عواملی است که کفه مقایسه دولت روحانی ،  اعتدالو دهم توسط دولت  

 نژاد سنگین کرده است. به نفع احمدياز جامعه  یدر اذهان بخشنژاد را و احمدي
 هاها و چالشب. ضعف

احمدي  میجریان  سر  به  دشواري  دوران  در  فضاي  نژاد  و  اختیار  برد  در 
کوچک وي  برنامه تر  فعالیت  آرمان از  و  اوست.  ها  آرزوهاي  و  و  ها  مسائل 

 توان برشمرد: را چنین می ن جریان یهاي ادغدغه 
 دست دادن پایگاه اجتماعی در معرض فراموشی و از )1

را باید نگرانی از فراموشی و   نژادهاي اصلی جریان احمديیکی از دغدغه 
دانست.  سیاسی  بازیگري در عرصه  از  از هسته سختی    هر   حذف  این جریان  چند 

برخوردار است که همان حلقه هواداران ایدئولوژیک است؛ اما حضور نداشتن در  
عرصه رسمی قدرت، به تدریج موجب فراموشی از اذهان عمومی و از دست دادن 

شود. این جریان که خلق و خوي پوپولیستی بر  ن آن می پایگاه اجتماعی و هوادارا
سایه  قدرت  آن  منبع  تنها  که  است  آن  نگران  شدت  به  است،  یعنی  افکنده  شان، 

 هاي سیاسی بپیوندند. مردم و هواداران آن به تدریج از وي بریده و به دیگر جریان 
 ناکام از حضور در قدرت  )2

از پس  جریان  ناکواگذاري    این  و  مجریه  مجلس قوه  به  ورود  در  امی 
جمهوري هاي اصلی آنان در انتخابات ریاست اسالمی و ردّصالحیت گزینه شوراي

عرصه 1396و    1392هاي  سال  نمی،  قدرت  در  حضور  براي  چهره اي  هاي بیند. 
جمهوري مطرح شوند نیز در دل حلقه  شناخته شده قابلی که بتوانند در تراز ریاست 

احمد اطرافیان  بسته  و  ندارد.  يمحدود  وجود  انتخابات نژاد  در  وضعیت  همین 
و    1400 است  باقی  این  نیز  رفتن  محاق  به  در  بیشتر  چه  هر  وضعیت  این  تداوم 

 جریان اثرگذار خواهد بود. 
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 انداز آینده  ج. آخرین وضعیت و چشم 
احمدي کشور  جریان  سیاسی  عرصه  در  حضور  براي  همچنان  نژاد 

 هایی دارد. برنامه
 زي»سا منجیسناریوي « )1

دارد  جریان در دستاین  ترین سناریویی که  مهم به حیات  ور کار  بتواند  تا 
خواهی و معرفی خود به عدالتداري گفتمان  پرچم   تداومسیاسی خود ادامه دهد،  

در جامعه است. خلق و خوي مردمی    مساوات و برابري منزله پیشگام تحقق آرمان  
 و است. ابزار مهمی در خدمت تحقق این سناری  ،نژاداحمدي

ترسیم تصویري فاسد از نظام  نمایی و  سیاه خواهی،  روي دیگر سکه عدالت 
بخش عملکرد  و  دستگاه سیاسی  گوناگون  و  هاي  قضایی  تقنینی،  اجرایی،  هاي 

  القا این ادعا را به مخاطب    يین تصویرساز تا با ا  است،نهادهاي مختلف در کشور  
بازیگران سیاسی در رأس  از طریق تداوم حضور این  کشور  حل مشکالت  کند که  
احمديقدرت   جریان  این  و  بود  نخواهد  میممکن  که  است  به  نژاد  عنوان  تواند 

کشور   مشکالت  همه  حالل  و  الگوي منجی  در  نیز  امر  این  تحقق  کند.  عمل 
موجود»،  احمدي با وضع  «مخالفت  اپوزیسیون»،  «ژست  گرفتن  با  تنها  آن،  نژادي 

 اهد بود. نمایی» و «افشاگري» ممکن خو«سیاه 
موضع تداوم  سناریوي  انتخابات  آستانه  در  جامعه،  منجی  مسند  از  گیري 

احمدي  تا  شد  خواهد  تالش  و  یافت  مطالبهخواهد  و  ملت  زبان  مثابه  به  گر  نژاد 
توده از شگردهاي   هاحقوق  مسیر  این  در  و  شود  معرفی  پیش  در  انتخابات  براي 

 بهره گرفته شود. اي مختلف رسانه
 مخالفان  افشاگري علیه  )2

تهاجمی روحیه  و  احمدي  جسارت  اتهامجریان  قالب  در  که  و نژاد  زنی 
بگم و  طول سال بگمافشاگري  در  رقبا  علیه  سیاسی  بروز  هاي!  و  ظهور  اخیر  هاي 
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پیدا کرده است، شیوه دیگري است که این جریان براي مقابله با تهدید رقبا دنبال  
کرد جلوه  خواهد  احتماال  آن  و  از  دیگري  انتخابات  اي  در  این    توسط  1400را 

 جریان خواهیم دید. 
 جریان نیروهاي انقالبهجمه به   )3

هاي رقیب و به طور  اي این جریان تخریب جریان یکی از سناریوهاي رسانه 
جریان   جریان    انقالبیخاص  بین  است،  معتقد  جریان  این  این    انقالبیاست.  و 

ن جذب نیرو از این اردوگاه پایگاه اجتماعی مشترکی وجود دارد و امکا  ،جریان
اي است که  طلبان و اعتدالیون است. نکته دیگر دل پرکینه بیشتر از اردوگاه اصالح

به   نسبت  جریان  انقالباین  ا   نیروهاي  است  معتقد  زیرا  عامل  جریان  ن  یدارد؛ 
کم و  زوال  و  محدودتخریب  و  صالحیت  فروغی  ردّ  جمله  از  جریان  این  سازي 

نژاد در چند  و این جریان براي دیگر افراد نزدیک به احمدي مشایی و بقایی هستند
گزاره   این  القاي  سناریو  این  اصلی  راهبرد  است.  داده  تشکیل  پرونده  اخیر  سال 

«جریان   که  آرمان  اصولگرایی است  و  اصول  فاصله  از  رهبري  و  امام  خط  هاي 
فساد و    اي در دست جریان هاشمی بدل گردیده و به دلیلگرفته و به بازي خرده

کاري شده و اعتباري نزد ملت ندارد»؛ از این  انحراف دچار ناکارآمدي و محافظه
چنین القا  از آن سو  آورد. رو به طور رسمی از «پایان اصولگرایی» سخن به میان می

می نکنمی که  حقیقی  «جریان  که  آرماند  پرچمدار  و تواند  اسالمی  انقالب  هاي 
 نژاد است!» حمديخط رهبري باشد، جریان حامیان ا

 حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی   )4
ترین راهبردها و  تالش براي حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی، یکی از مهم

شیوه   هايبرنامه با  که  است  جریان  این  رو  شد. پیش  خواهد  دنبال  مختلفی    هاي 
هاست. حال  حفظ و تداوم مستمر تعامل و ارتباط با توده  شیوه،ترین  الوصول سهل 
ا ارتباطات  که  حفظ  ندارد،  وجود  رسمی  تریبون  داشتن  و  قدرت  کسب  مکان 
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یابد. براي این با مردم و بخشی از نخبگان بیش از پیش ضرورت می چهره به چهره
راه شبکه کار  هماهنگ اندازي  و  اجتماعی  نیز  هاي  هواداران  و  نیروها  سازي 

شده  دنبال  وناگون  هاي گهاي گذشته در استانضرورت دارد که این اقدام از سال 
 است. 

، تداوم  شتترین اقداماتی که در دستور کار این جریان قرار دا یکی از مهم 
نیز  دفتر احمديبود.    آغاز شده  1394سفرهایی است که از سال   نژاد در ولنجک 

رفتاخیر  هاي  سال طول  در   گروهمحل  بوده وآمد  وي  دیدار  براي  متعدد  هاي 
براياست.   کرونایی  شرایط  احمدي  البته  میدانی  محدویتحضور  را  نژاد  هایی 

اوضاع   شدن  بهتر  و  انتخابات  به  شدن  نزدیک  با  احتماال  اما  است،  کرده  ایجاد 
 ممکن است این سفرها بار دیگر آغاز شود.  ،کنترلی کرونا

 هاي انتخاباتی راه اندازي کمپین  )5
برنامه   یک ی جر  ی احتمال  يهااز  احمدیکه  نام ي ان  ثبت  آستانه  در    نژاد 

 يهااز شهرستان   یمردم  يهان ی کمپ  ي، راه اندازکندداها ممکن است دنبال  یکاند
برا احمدي  يمختلف  از  و  درخواست  کردن  نام  ثبت  جهت  فشار نژاد  تحت 

   است. شان یت ایدصالحیی تا ينگهبان برا يقراردادن شورا
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1400فصل چهارم: استکبار جهانی و انتخابات 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ي دشمنگفتار دوازدهم: اهداف و راهبردها 
 

استقالل سیاست زیاده هاي  برابر  در  ایستادگی  و  هاي  خواهیطلبانه 
نظام  قدرت برکت  با  عمر  از  سال  یک  و  چهل  گذشت  طول  در  بزرگ  هاي 

ترین کشورهاي جهان در  اسالمی موجب شده تا جمهوري اسالمی به یکی از مهم
خارج استکبارقدرت   یسیاست  و  هاي  استکبارجهانی  شود.  بدل  جهان  ي 
بین  اراده ملت و  صهیونیسم  به  قدرتی مواجه شدند که مستظهر  با  یکباره  به  الملل 

با تولد خود همه معادالت   بود و  الهی  به قدرت فرامادي  برآمده از اتصال  ایمانی 
 قدرت را در غرب آسیا بر هم ریخت. 

اسالمی کلید خورد و همه  بود که دشمنی آنان با نظام  1357از همان بهمن 
تجزیه  از  براندازي  تا سناریوهاي  نظامی  تهاجمی  از  و  نظامی،  کودتاي  تا  طلبی 

تهاجم فرهنگی به کار گرفته شد تا این نهال نوپا قوام نگیرد! در این ایام یکی از  
ضربه بزنگاه اسالمی  جمهوري  به  نحوي  به  تا  کردند  تالش  دشمنان  که  اي هایی 

ات بوده است. لذا انتخابات در ایران همواره براي غرب با اهمیت  وارد کنند انتخاب 
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 بوده و تالش کرده تا در حد توان در آن تأثیرگذار باشد. 
نیز از این روند متمایز نیست و دشمنان این ملت با تشکیل   1400انتخابات  

رسانه  به  دادن  میدان  با  انتخابات  روند  بر  اثرگذاري  براي  فارسی  اردوگاهی  هاي 
دار این  اند. میداننشین کار را آغاز کرده شان، و حمایت از اپوزیسیون خارجبانز

بی ایران  بیعرصه  آمریکا،  صداي  زمانه،  سایت  فردا،  رادیو  سایت  فارسی،  سی 
در   که  هستند  درشت  و  ریز  کانال  و  سایت  صدها  و  منافقین  سایت  اینترنشنال، 

تلگرام و اینستاگرام فعالیت خود  هاي اجتماعی از توئیتر تا  فضاي مجازي و شبکه
 اند.را کلید زده 
توان چنین  ترین اهداف و سناریوهاي بیگانگان در انتخابات آتی را میمهم

 برشمرد: 
 . کارشکنی در فرآیند تحقق انتخابات مطلوب اسالمی 1

تحقق  از  جلوگیري  و  انتخابات  در  اخالل  ایجاد  آنان  حداقلی  سیاست 
اسال انقالب  تراز  شد،  انتخابات  آورده  اول  فصل  در  که  همانطور  است.  می 

توان تحقق مشارکت حداکثري، هاي انتخابات مطلوب نظام اسالمی را میشاخص 
در   قانون  رعایت  انتخابات،  سالمت  تأمین  انتخابات،  امنیت  و  آرامش  حفظ 
انتخابات، رقابتی بودن انتخابات، فراگیر بودن انتخابات، اخالقی بودن انتخابات و 

سناریوي  اصلح از  جزئی  موارد  این  همه  به  حمله  دانست.  انتخابات  در  گزینی 
انتخابات   براي  شاخص   1400دشمن  از  برخی  میان  این  در  اهمیت  است.  از  ها 

خاص  طور  به  و  بوده  برخوردار  دشمن  بیشتري  روانی  عملیات  هجمه  مورد  تري 
 قرار دارند.

ناامن1 امنیتی  .  به چالش  آن  تبدیل  و  انتخابات  سناریوهاي  سازي  از  یکی 
انتخابات   در  که  بوده  انتخابات  براي  دشمنان  می   1400همیشگی  را نیز  آن  توان 

دوقطبی و  تنش  و  درگیري  ایجاد  براي  تالش  کرد.  و  سازيدنبال  پرتنش  هاي 
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می جامعه  در  را  افتراق  و  کینه  تخم  که  گروهحداکثري  تحریک  هاي افکند، 
خرا اقدامات  به  زدن  دست  براي  حتی  تروریستی  و  انتخابات،  آستانه  در  بکارانه 

سوژهناامن انتخابات،  برگزاري  از  پس  و  حین  در  کشور  که  سازي  نیست  هایی 
 دشمن بدان فکر نکرده باشد! 

کند.  . ناامیدسازي نیز یکی دیگر از سناریوهایی است که دشمن دنبال می2
به خوبی می بزرگآنان  ب دانند که  اسالمی مستظهر  قدرت جمهوري  ه رأي  ترین 

ملت بودن آن است. اگر این پشتوانه مردمی رو به افول رود جمهوري اسالمی با  
هاي مختلفی مواجه خواهد شد. لذا همواره تالش کرده تا با القاي ناامیدي  چالش
بی صندوقو  پاي  در  مردم  گسترده  حضور  از  مانع  و اعتمادي،  شود  رأي  هاي 

براي تحقق مشارکت حداکثري را نظام  براي دشمن    سناریوي  لذا  بگذارد.  ناکام 
مهم  تحریم  خط  استثنا  همواره  مورد  تنها  است.  بوده  انتخاباتی  سناریوي  ترین 

آنجایی است که مشارکت حداکثري را ابزاري براي به قدرت رسیدن نامزد مورد 
یافته  براي کودتاي رنگین  ابزاري  را  یا آن  دانسته،  اند! در  حمایت جریان غربگرا 

 اند! ور موقت تغییر سیاست داده و از خط تحریم دست کشیده این صورت به ط
انتخابات   یک   1400در  از  و نیز  دارند  مشارکت  کاهش  براي  تالش  سو 

اسفندماه   آنند که آنچه در  داده، در سطح گسترده   1398خواهان  تري تکرار رخ 
اگر افزایش مشارکت به استقرار دولتی غربگرا که حاضر به    دیگر ي  شود و از سو

دموکرات  با  مذاکرات  ازآن  تداوم  بینجامد،  هستند  سفید  کاخ  در  مستقر  هاي 
 حمایت خواهند کرد. 

متهم  3 و  انتخابات  سالمت  بردن  سؤال  زیر  و  نگهبان  شوراي  تضعیف   .
ارائه   و  توتالیتاریسم  به  نظام  کردن  متهم  و  انحصارگرایی  به  شورا  آن  کردن 

اي این جریان است که  ردهاي رسانه تصویري غیررقابتی از انتخابات، از جمله راهب 
انتخابات   رسانه چیده   1400براي  طریق  از  را  خط  این  و  و  اند  خود  مختلف  هاي 
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آغازکردهبهره مجازي  فضاي  از  گسترده  آن  گیري  شدت  بر  روز  به  روز  و  اند 
به   انتخابات، از اعتماد مردم  بر تضعیف ساختار  خواهند افزود. این سیاست عالوه 

ري انتخابات کاسته و در کاهش مشارکت سیاسی و واگرایی از نظام  متولیان برگزا
 تأثیرگذار خواهد بود. 

 . تبدیل انتخابات به فرصتی براي استحاله و براندازي 2
به  انتخابات  به  اسالمی  انقالب  دشمنان  برشمرده،  هدف حداقلی  کنار  در 

م نیز  آن  براندازي  حتی  و  اسالمی  نظام  استحاله  براي  فرصتی  اندیشند. ی مثابه 
از طریق طرح شعارهاي ساختارشکنانه و ترویج سکوالریسم که   انقالب  استحاله 

کننده اسالمیت نظام اسالمی است، تضعیف نهادهاي حافظ اسالمیت نظام تضعیف
نامزد غربگرایان  همچون شوراي نگهبان، و در عالی  به قدرت رسیدن  ترین سطح 

سازي»  تحت عنوان فرآیند «استحاله توان  در کشور، آن چیزي است که از آن می 
نظام و   علیه  به رفراندومی  انتخابات  تبدیل  نهایی  و  یاد کرد. در حالت حداکثري 

رژیم  تغییر  هدف  با  شورشی  برپایی  و  حکومت  علیه  می   انفجاري  شود. دنبال 
به گور خواهند  به آمال و آرزوي دشمنان بدل شده و تحقق آن را  توهماتی که 

 برد!
 ز تشکیل دولت انقالبی . ممانعت ا 3

ممانعت از پیروزي جریان انقالبی   دشمن یکی از راهبردهاي مهم انتخاباتی  
داند که در صورت  در انتخابات و تشکیل دولت انقالبی است. غرب به خوبی می
استقالل  حرکت  انقالبی،  جریان  نامزدهاي  از  یکی  از  پیروزي  کاستن  و  طلبانه 

شد   خواهد  تشدید  غرب  به  مسیروابستگی  تحریم   و  اثر  از  ظالمانه  کاستن  هاي 
بی هموار می  نیز مهار و  فشارحداکثري  براي  ابزار غرب  تنها  و  اعتبار خواهد  شود 

 شد. 
سیاست  براي  انقالبی،  جریان  منطقه پیروزي  به  هاي  تهدیدي  نیز  غرب  اي 
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می  خارجحساب  سیاست  در  بیشتري  قدرت  با  مقاومت  منطق  که  چرا    یآید؛ 
دنبال خواهد شد. هماهنگ شدن بیشتر وزارت خارجه و نیروي  جمهوري اسالمی  

تهدیدي   که  است  منطقه  در  مقاومت  تقویت جبهه  براي  دیگري  مؤلفه  نیز  قدس 
آید و این امر با تشکیل دولت انقالبی براي رژیم صهیونیستی و غرب به حساب می

 میسر خواهد شد. 
اهد کرد و با تجربه دولت انقالبی مسیر مذاکرات بدون فایده را دنبال نخو

هشت سال مذاکره بر بیهوده بودن آن آگاه است. لذا حربه غرب براي امتیازگیري  
 فایده خواهد ماند. سوزي بیو فرصت
 گرایان . تالش براي به قدرت رسیدن غرب4

که بایدن بل ترین سناریوهاي کاخ سفیدي که در آن نه ترامپ  یکی از مهم
براي تشکیل  حکم می به میز  دولتی غرب راند، تالش  بار دیگر  بتواند  گراست که 

بازگ نیز دنبال کند. دولت و ضمن تداوم برجام، برجام   ردندمذاکره  هاي بعدي را 
بایدن براي موفقیت این سناریو همه توان و ابزارهاي خود را به کار خواهد برد که  

  . شرح و بسط این موضوع در گفتار بعدي خواهد آمد
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرایانیزدهم: سیاست حمایت از غربگفتار س
 

ها  حوادث رخ داده در انتخابات نوامبر آمریکا و قدرت گرفتن دموکرات
با   مواجهه  در  جهانی  استکبار  اردوگاه  در  را  متفاوتی  شرایط  سفید،  کاخ  در 

نوامبر    1400انتخابات   پیروز رقابت  ترامپ  اگر  است.  شد،  می  2020ایجاد کرده 
 بر این اردوگاه حاکم بود. شاید شرایط متفاوتی 

به عنوان سیاست با امروز آنچه در ایاالت متحده  ها و راهبردهاي مواجهه 
طرح   1400انتخابات   ایران  میدر  و  ریزي  سیاست  به  فراوانی  شباهت  شود، 

با   مقابله  براي  واحدي  اردوگاه  در  آنان  و  دارد  اروپایی  کشورهاي  راهبردهاي 
گرفته قرار  اسالمی  یک   اند. جمهوري  رسیدن  قدرت  به  براي  آنان  تالش  همه 

گراست که مذاکره با غرب را به عنوان راهبرد اصلی خود براي حل  جریان غرب 
مذاکرات   دیگر  بار  رسیدن  قدرت  به  از  پس  و  است  پذیرفته  کشور  مشکالت 

 برجامی را از سر خواهد گرفت. 
خردادماه   در  اتفاق  این  آنکه  براي  میان  این  غر  1400در  براي  بیفتد،  ب 



 گرایانسیاست حمایت از غرب/  136
 

طرح  سناریو  یک  قالب  در  را  وظایفی  که  خود  است  کرده  ابعادي  داراي  ریزي 
 است. 

 1400 تا انتخاباتو گشایش آرامش الف. 
دموکرات  راهبرد  انتخابات  اولین  تا  تنش 1400ها  بازگرداندن  ،  و  زدایی 

هایی حداقلی در حوزه اقتصادي است.  آرامش به روابط ایران و آمریکا و گشایش 
این تحریم  در  کاهش  جمله  از  اصالحات  برخی  شاهد  و  دوره  بشردوستانه  هاي 

به آمریکا، توافق  ایرانی از جمله محمدجواد ظریف  پایان ممنوعیت سفر مقامات 
 اي بر پایه اصل «آرامش در برابر آرامش» خواهیم بود. منطقه 

ایجاد   شد،  خواهد  دنبال  انتخابات  آستانه  در  که  اقداماتی  جمله  از 
دارایی هاگشایش  از  بخشی  آزادسازي  و  ارزي  دیگر  ي  در  شده  مسدود  هاي 

کشورهاست. چند میلیارد دالري که خواهد توانست در آستانه برگزاري انتخابات  
آرامش و گشایش را براي اقتصاد کشور فراهم آورد و این ادعا را به افکار    1400

 عمومی القا کند که راه حل مشکالت کشور مذاکره با غرب است! 
 . امیدوارسازي به مذاکرهب

دموکرات آمدن  کار  روي  با  که  مدعی خواهد شد  برجام  این جریان  ها، 
آثار و نتایج خود را نشان خواهد داد و باغ برجام به ثمر خواهد رسید. علت تأخیر  

ها بود که آن نیز از صحنه سیاست  در این مسیر نیز حاکمیت چهار ساله ترامپیست
اجازه داد که این فرصت تاریخی میان ایران و آمریکا    حذف شده است. لذا نباید 

بی و  تنش  و  خصومت  بلند  دیوار  و  رفته  دست  براي  از  کشور  فرصت  اعتمادي 
 ها و غلبه بر مشکالت کشور از طریق مذاکره بسوزد! عبور از تحریم 

جنگ   دوگانه  دیگر  بار  که  شد  خواهد  آن  موجب  خط  صلح،   -این 
رقابت  ، تحریم  –مذاکره   سایه هبر  انتخاباتی  رأي اي  و  دچار  افکنده  را  دهندگان 

مذاکره   موافقان  به  دیگر  بار  که  کنند  وسوسه  را  آنان  و  کرده  محاسباتی  خطاي 
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 اعتماد کرده و آنان را براي رفتن به پاستور مناسب ببینند. 
 ج. حقیقت ماجرا چیست؟ 

می  مطرح  در حالی  مذکور  «عملیات  ادعاهایی  از  موجود  شود که حقایق 
و  ف  عمومی  افکار  فریب  با هدف  تنها  که  دارد  اقدامات حکایت  این  بودن  ریب» 

 ریزي شده است. ایجاد خطاي محاسباتی ملت طرح 
جمهور براي رد ادعاهاي مطروحه کافی است به اظهارات جو بایدن، رئیس 

هاي متعددي نگاه به ها و نوشته ایاالت متحده آمریکا مراجعه کرد که هم در گفته 
با شرطی   تعامل  بسترهاي  در  را  ایران  ایران  انتخابات  نتایج  و  افکارعمومی  سازي 

شبکه   اینترنتی  پایگاه  در  که  نوشتارهایش  از  یکی  در  بایدن  است.  داشته  مدنظر 
تري براي انتشار یافت، به عنوان «راه هوشمندانه   1399ان در شهریور  انخبري سی 

فشسخت که  کرد  تأکید  دارد!»  وجود  ایران  بر  علیه  گیري  آمریکا  حداکثري  ار 
تعبیر   به  ایران وارد کرد.  بر  فشار واقعی  باید در عمل  و  است  ایران شعار توخالی 

هوشمندانه  فشار  حامی  او  میدیگر  ایران  بر  و  تر  یادداشت  این  در  بایدن  باشد. 
شروع   نقطه  برجام  که  کرد  تأکید  این  بر  تایمز  نیویورك  با  مصاحبه  همچنین 

آغاز و  جدید  محدودیتمذاکرات  تشدید  براي  هسته ي  در  هاي  بیشتر  فشار  اي، 
 اي و حقوق بشري است.  هاي موشکی، منطقهحوزه

یادداشت خود می به تعهدات سختبایدن در  ایران  اگر  گیرانه  نویسد که 
هسته  توافق  به  نیز  آمریکا  باشد،  پایبند  رئیس برجام  گشت.  بازخواهد  جمهور اي 

کند. اگر به فرض بنا بر از  أخر اتفاقات را نمیدموکرات آمریکا رعایت تقدم و ت
سپس   و  برگشته  توافق  به  باید  ابتدا  که  آمریکاست  این  باشد،  تعهدات  سرگیري 

 ادعاي پایبندي دیگران به تعهدات را بکند. 
تشدید   براي  را آغازي  برجام  به  بازگشت  بایدن  که  است  این  دیگر  نکته 

هاي ه و فشار بیشتر بر ایران در حوزه اي و برجامی عنوان کردهاي هسته محدودیت
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انداز خود متصور است. اي و حقوق بشري را در چشم دیگر نظیر موشکی، منطقه 
سازي  ها، بلکه اجماع به عبارتی، بایدن هدف از بازگشت به برجام را نه رفع تحریم

هاي متنوع است. بایدن در بخشی از یادداشت  علیه ایران و فشار بر تهران در حوزه
می تحریم خود  از  استفاده  به  «ما  نقض  نویسد:  زمینه  در  ایران  علیه  هدفمند  هاي 

 اي موشکی ادامه خواهیم داد.» حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه 
هدف دولت آتی بایدن را ایجاد    ،بایدنوزیر امورخارجه  «آنتونی بلینکن»،  

منزوي   و  ایران  علیه  مؤثرتر  فشار  آوردن  منظور  به  می اجماع  تهران  داند. کردن 
«سی  با  در مصاحبه  سپتامبر سال جاري  اواخر  موضوع بیبلینکن  درباره  نیوز»  اس 

می  زمینه  این  در  بایدن  سیاست آتی  و  رئیس ایران  بایدن  «اگر جو  جمهور گوید: 
اي برگردد، ما هم کار مشابهی خواهیم  شود، و اگر ایران به پایبندي به توافق هسته 

آنگاه،   اما  و  کرد.  شرکا  با  تا  کرد  خواهیم  استفاده  پلتفرمی  عنوان  به  را  آن  ما 
طوالنی متحدان و  تقویت  را  آن  که  کنیم  تالش  میمان  فکر  و  کنیم.  این  تر  کنم 

دهد تا بتوانیم با هم به  مان قرار میامتیازاتی دارد، که ما را در کنار شرکا و متحدان 
فعالیت  سایر  علیه  مؤثرتر  بیطور  این  کنندثبات هاي  و  کرده  وارد  فشار  ایران  ه 

فعالیت آن  خصوص  در  که  کنیم  حاصل  را  نه  اطمینان  و  شود  منزوي  ایران  ها، 
 آمریکا.»

در   او  سابق  ملی  امنیت  مشاور  و  بایدن  فعلی جو  دستیار  سولیوان»  «جیک 
بایدن می  به تبیین سیاست خارجی  افرادي است که  اوباما، از جمله  پردازد. دولت 

سیاس درباره  میوي  ایران  قبال  در  بایدن  آتی  یک  ت  ایران  با  بایدن  «جو  گوید: 
توافق پیرو مذاکره خواهد کرد که عمالً امنیت آمریکا و اسرائیل و سایر شرکاي  

 اي ما را به پیش برد و ایران را پاسخگو و مسئول بداند.»منطقه 
«ایرانی است:  گفته  نیز  دیگري  در جاي  واقع سولیوان  باید  باشبینها  ند.  تر 

ایاالت متحده بدون دریافت ضمانتتصور کاهش عمده تحریم  هایی  ها از سوي 
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دست  آن  در  که  متعاقب  توافقی  سر  بر  فوري  مذاکره  آغاز  بر  مبنی  ایران  کم از 
راستی چارچوب به  مربوط  مسائل  و  شده  داده  بسط  توافق  زمانی  و  هاي  آزمایی 

 لی است.» پیما حل شده باشند، غیرعمهاي بالیستیک قاره موشک
اي «ایالن گولدنبرگ»، رئیس  صفحه  23توان به گزارش در همین راستا می 

سابق میز ایران در دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا و مشاور ویژه در امور خاورمیانه  
سال  فاصله  به    2012تا    2009هاي  در  نزدیک  افراد  از  که  او  کرد.  اشاره 

به آنها مشاوره می دموکرات این گزارش که در اوایل آگوست  دهد در  هاست و 
هاي احتمالی دولت جدید آمریکا در قبال  ها و سیاست نوشته شده، به گزینه   2020

احتمالی   دولت  براي  راهی  نقشه  مشابه  تقریباً  گزارش  این  است.  پرداخته  ایران 
 دموکرات در نحوه تعامل و تقابل با ایران است. 
د بلندمدت دولت آمریکا کند راهبرگولدنبرگ در این گزارش تصریح می 

ـ جلوگیري از دستیابی ایران  1در قبال ایران باید چند هدف کلیدي را دنبال کند:  
سالح تسلیحاتی،  به  سیاست2هاي  با  مقابله  منطقه ـ  منافع  هاي  براي  که  ایران  اي 

 زدایی در منطقه. ـ حرکت به سمت تنش3آمریکا در منطقه مضر هستند و 
تحریم  گزارش  این  در  و  وي  کارساز  را  ترامپ  دولت  یکجانبه  هاي 

می توصیه  و  دانسته  شود:  اثرگذار  استفاده  آتی  مذاکرات  براي  آنها  از  که  کند 
توانایی   یکجانبه  صورت  به  آمریکا  که  داد  نشان  ترامپ  حداکثري  فشار  «کمپین 

بین  تجارت  موانع  سرمایه اایجاد  از  جلوگیري  یا  و  ایران  با  این  لمللی  در  گذاري 
به   کشور را براي آمریکا در مذاکرات آتی  اهرمی  عنوان  به  این موضوع  و  دارد 
می  نشان شمار  همچنین  و  یکجانبه  رود  صورت  به  آمریکا  که  است  آن  دهنده 

 » ها علیه ایران را دارد. توانایی تسهیل تحریم 
و   «آرامش  سیاست  اتخاذ  پرده  پشت  و  حقیقت  خوبی  به  برشمرده  موارد 

انتخابات   تا  می »  1400آسایش  آشکار  رسیدن  را  قدرت  به  جز  حقیقتی  که  کند 



 گرایانسیاست حمایت از غرب/  140
 

غربگرایان ندارد. نکته آنجاست که حقیقت داستان که سناریو فشار براي کشاندن  
رونمایی خواهد شد که    1400ایران به پاي مذاکره است، احتماال پس از انتخابات  

 آن زمان براي درك حقیقت دیر خواهد بود. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتخابات   پنجم:  افکار  1400فصل  و  روانی  جنگ   ،

 عمومی
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هراسیگفتار چهاردهم: سناریوي رقیب
 

مهم  از  مؤلفه یکی  مدیریت  ترین  و  کنترل  توانایی  انتخابات،  در  مؤثر  هاي 
بتواند کنترل افکار عمومی  افکار عمومی است. در رقابت انتخاباتی هر کس  هاي 

نا توانست  خواهد  شک  بدون  بگیرد،  دست  در  از  را  را  خود  عالقه  مورد  مزد 
رصندوق آورد.  أهاي  بیرون  ماهي  از  که  است  دلیل  همین  آغاز   هابه  تا  مانده 

رسانه  رقابت  به  ورود  براي  مقدمات  آغاز شدهاي جریانانتخابات  سیاسی  و    هاي 
 شود.  دهندگان طراحی میيأشگردهاي مختلف براي اثرگذاري بر ر

انتخابات گذشته نشان داده ا ست، شگردهاي جنگ روانی دشمن و  ادوار 
رسانه جریانرقابت  سیاساي  پیچیدگی در    یهاي  از  ایران  فراوانی انتخابات  هاي 

 برخوردار است که شناخت آنها نیازمند هوشمندي و بصیرت و تیزبینی است. 
هاي سیاسی  هراسی یکی از راهبردهاي مذمومی است که گاه جریان رقیب

  ی آنهایی که حافظه تاریخ  . انداز آن استفاده کرده   در طول ادوار انتخابات گذشته
به یادقوي دارند، موارد متعددي از آن را می نیز   توانند  انتخابات آتی  آورند. در 
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 اي کلید خورده است. این شگردهاي رسانه 
انتخاباتی همیشگی اصالحرقیب تاکتیک  از سال  هراسی  است.  بوده  طلبان 

قدرت    1376 به  بزرگنمایی خطر  ناطق با  برسند.  رسیدن  قدرت  به  توانستند  نوري 
سال  در  سناریو  حتی    1392،  1388،  1384هاي  همین  شد    1396و  در  تکرار  که 

 و در برخی ناکام ماندند. بوده برخی موفق
آقاي روحانی  بود که    1396جمهوري در سال  در آخرین انتخابات ریاست

را   مختلفی  سناریوهاي  جهانگیري،  پشتیبانش  یار  کو  که  به  گرفتند  ار 
اي آنان به جمله راهبردهاي رسانه نیز از    »تخریب رقباي سیاسی «و    »هراسی رقیب«

اقدام رسانه آمد.  حساب می  برچسب زدن و تخریب چهره  اولین  این راستا  اي در 
به عنوان چهره  اقتدااي خشونترقبا و معرفی کردن ایشان  گرا  رطلب و متصلب و 

به کارگیري تعابیري چون  بود اهللا قتل عام، حامیان دولت نبري، آیتاسردار گاز. 
د.  ن کار برده  ایام حامیان این جریان به کرات ب   آنکه در    بودپادگانی و... مواردي  

ب  شاهد  هم  اول  مناظره  کلیدواژه  ه  در  ناشیانه  زبان  گازنبري«کارگیري  از  آقاي  » 
  جهانگیري بودیم. 

انتخابات   آن  ذرهدر  زیر  نیز  رقبا  ضعف  بینکارنامه  تا  شد  داده  ها  قرار 
ساله   یابد. عملکرد دوازده  بازنشر  اذهان عمومی  بر  اثرگذاري  براي  و  بزرگنمایی 

مسا به  پرداختن  و  تهران  فساد    ،لیئشهرداري  پالسکو،  نجومی،  امالك  چون 
بلندمرتبه هوا،  پروژهاداري، آلودگی  هزینه  ترافیک  سازي،  ها و ساخت و سازها، 

به عنوان اهرم فشار    آنکه در    ودب و... از جمله مواردي   مطرح و  بر رقیب  روزها 
 تکرار شد. 

تا  رقیب آقاي    آنجاییهراسی  که  یافت  از  ادامه  بخشی  در  روحانی 
هم یک بار دیگر مردم ما اعالم خواهند    96دارد: «اردیبهشت  اظهاراتش اعالم می 

د: «شما  وفزوي ا  سال فقط اعدام و زندان بلد بودند.»  38کرد آنهایی که در طول  
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اي تصمیم گرفته  شناسم. اینها روزي در جلسه شناسید، من اینها را می اینها را نمی 
خواهند پیاده رو را مردانه زنانه کنند! همانطور  بودند در پیاده رو دیوار بکشند! می

 که در محل کارشان بخشنامه جدایی جنسیتی دادند!» 
نیز کلی انتخابات  از  این دوره  سناریو در  نیست که این  د خورده و روزي 

طلب علیه نامزدهاي احتمالی رقیب اقدامی تخریبی انجام ندهند.  هاي اصالحرسانه
هاي بیگانه نیز فعال شده و همان خط را با  ها، رسانه جالب آنکه همسو با این رسانه 

 کنند!  تر خود دنبال می ادبیات رادیکال 
طلب و اصالح  ی اسیل س فعا  ی،تیدرا  ی صطفشاهدي بر این ادعا اظهارات م

ملت   اتحاد  حزب  تازگی  عضو  به  که  گفتاست  روزنامه  ودر  با    »آرمان«گو 
گذشته اشاره کرده    يهاطلبان در انتخاباتهراسی اصالحرقیب   يناخواسته به تئور

درست  «گوید:  ! وي می دهدی ترفند جواب نم  ن ی ا  گر یو اعتراف کرده است که د
استفاد ترس  عامل  از  قبال  که  می است  اتفاقات  ه  این  بیاید،  فرد  فالن  اگر  که  شد 

می  رخ  کشور  در  به  نادرست  دیگري  مشکالت  بیاید،  دیگري  فرد  اگر  و  دهد 
 » آید. اکنون دیگر در مرحله فعلی همین موضوع نیز اثر نخواهد داشت. وجود می

هاي آتی باقی مانده تا روز  اما این پایان این راه نیست و بدون شک در ماه 
آوري  هاي سنگین براي تخریب رقبایی که احتمال رأي باید منتظر هجمه   انتخابات
 رود، باشیم. آنان می

سناریوي   شرح  به  یادداشتی  در  سپاه  سیاسی  معاون  جوانی،  یداهللا  دکتر 
میرقیب پرداخته،  دوگانه «  نویسد: هراسی  مردم    ن یدروغ  يهاساخت  ترساندن  و 

انگ   یدهآدرس  يبرا با  هنرهاا  یاس یس   يهازه یغلط  جر  يز  بفرد    انی منحصر 
  ، یهراسب یرق   ،یهراسدر دشمن   ی بی مهارت عج  ان یجر  نیا   غربگراست.   یرانقالب یغ

  ت یو امن  نی اقتدارآفر  يدستاوردها  يرو  یمنف  ت یذهن  جادیو ا  یانکار افتخارات مل
دارند.  اصل  یک ی  بخش کشور  نقش مهم  یاز عوامل  ت  ی اقتدار کشور که    ن ی مأدر 
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مل ام  یمنافع  بخصوص  موشک   یمل  تینو  اقتدار  حتم   یدارد،  طور  به  است. 
اقتدار موشک   یاسالم  يجمهور  يبرخوردار ا   ه یما  ،یاز  و موجب    یران یافتخار هر 

  ن یهم   اما   است.   دی در برابر هر نوع تهد  ی مل  تیامن   ن یمأت  يخاطر ملت برا  ی آسودگ
د افتخار که  م  گرانیعامل  را  نداشتن آن  از سویحسرت  تنها  نه    ان یجر   يخورند 

تالش   شت،یمع  ایبا ساختن دوگانه موشک    انیجر  نیشود، بلکه ایغربگرا انکار م
  ی ک ی  شتیموشک و مع  نیاز ب   دیالقا کنند که ملت با  نی چن  نیکند تا به مردم ایم

س  منظر  از  واقع  در  کند،  انتخاب  اقتدار    ،يادوگانه  نی چن  ازندگانرا  و  موشک 
 »مردم است.  شتیدر تعارض با مع یموشک 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار پانزدهم: انتخابات و دولت نظامیان
 

رسانه  سناریوهاي  از  «یکی  افکار »  هراسیرقیباي  اغواي  هدف  با  که 
انتخابات   در  نظامیان  حضور  مسئله  است،  خورده  کلید  است  چندماهی  عمومی، 

ماجرا   این  گسترش  و  بسط  در  پیشگام  اصالحاست.  روزنامهبوده  طلبان  هاي و 
شبک زنجیره و  فعاله اي  مهم هاي  از  یکی  مجازي،  فضاي  در  ترین شگردهاي  شان 

انتخابات   در  موفقیت  براي  خود  تشکیل  را    1400امیدبخش  خطر  بزرگنمایی 
 اند.  «دولت نظامیان» دانسته 

نظامیان   از  این جریان  احتمالی  نامزدهاي  آنان مدعی هستند که یک سوم 
محسن رضایی، حسین دهقان،    هایی چون محمدباقر قالیباف،! منظورشان نام هستند

سیدعزت  (حتی  محمد!  سعید  قاسمی،  رستم  فتاح،  پرویز  شمخانی،  اهللا علی 
باشیم   ضرغامی، علی الریجانی، علیرضا زاکانی) است! کمی که دقت نظر داشته 

می حقیقت  این  استشومتوجه  آنان  مدنظر  آنچه  که  سناریوي    ،یم  واقع  به 
 نظامیان، سپاهیان هستند. هراسی» است و منظور ایشان از «سپاه 
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هاي بیگانه نیز در تقویت این سناریو وارد میدان  نکته قابل تأمل آنکه رسانه
 ریزند! طلبان آتش تهیه می شده و آنان نیز براي موفقیت و اثرگذاري اصالح

 الف. اهداف سناریو 
شده   طراحی  اردوگاه  این  براي  دستاوردهایی  تحقق  هدف  با  سناریو  این 

 است: 
  ن جریان مدعی است جریان ارزشی و نیروهاي انقالبی این بار مصمم ای.  1

با گزینه هست بحث گزینهند که  انتخابات شوند. طرح  نظامی وارد کارزار  هاي  اي 
در   کشور  که  کنند  القا  اینگونه  عمومی  افکار  به  که  است  هدف  این  با  نظامی 

جهان کمرنگ گو با  ومعرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفت
هاي  شود، سایه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت رسند، آزادي

 هايمحدودیت   با  نیز  اقتصادي  آزاد  هايفعالیت  و   شود  کمرنگ  اجتماعی   ـسیاسی 
 محقق خواهد شد!  یافتن گزینه نظامی  قدرت با همه  این و شود مواجه فراوانی

هایی  سازي ایجاد دوقطبی  هراسی رقیب ترین راهکارها براي  . یکی از مهم 2
تواند به ابزاري براي پیروزي در انتخابات شود. القاي حضور  کذایی است که می 

صلح ،    -هاي زیر را دارد: دوگانه جنگنظامیان در انتخابات ظرفیت ایجاد دوگانه
سرهنگ  اقتدارگرایی دوگانه  دوگانه  حقوقدان،  مردمـ  مخالفان ـ  دوگانه  ساالري، 

 ـ موافقان آزادي اديآز
اصالح3 آنچه  کرده ُ .  دلخوش  آن  به  به  طلبان  از  هراس  که  است  آن  اند، 

تواند عاملی شود، می میدان آمدن نظامیان و تبعات هولناکی که براي آن تصور می
مردم   که  معنا  بدان  باشد.  رأي  صندوق  پاي  در  مردم  محاسباتی  خطاي  براي 

انتخاب رئیسهاي واقعی خود رها و شاخص اولویت براي  جمهور کنار بگذارند ا 
هاي خودشان نیز فاصله داشته، اما  اي دل بسپارند که با شاخصو به اشتباه به گزینه 

 طلبان است. مطلوب اصالح
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هاي جدي مواجه است؛ رأس خود را  ها است با گسل . این اردوگاه مدت4

شوراي و  داده  دست  اصالحاز  میعالی  شده  منحل  را  جایگزین بیطلبان  و    ی ند 
براي آن طراحی نکرده استمطمئن   . از سویی عملکرد دولت مورد حمایت هم 

اصالح چشم  در  دودش  که  بوده  ضعیف  آنقدر  موجب  آنها  و  رفته  طلبان 
. فقدان حرف نو  اعتمادي هواداران به بدنه و ریزش و واگرایی آنان شده استبی

 اند! ري نیندیشیدهطلبان براي آن تدبی هم معضل دیگري است که اصالح
طلبان آن است که برنامه مشخص و ترین معضالت اصالح. یکی از مهم5

انتخاباتی   آوردگاه  در  ارائه  براي  حل    1400جذابی  براي  آنها  برنامه  ندارند. 
جز   حاصلی  و  شد  رونمایی  روحانی  دولت  در  که  بود  همانی  کشور  مشکالت 

ده داده شده برجام نیز هیچ گاه  هاي وععقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت. میوه
و   تورم  شدید  رشد  شاهد  برعکس  بلکه  نشد،  مشاهده  مردم  معیشت  سفره  در 

ها بودیم. تأکید بر تداوم راه دولت اعتدال در  افزایش مشکالت کشور در این سال 
اثري است که موجب جذب افکار عمومی نخواهد شد. لذا باید به  اقدام بی  1400

رسانه برشگردهاي  مشکالت اي  حل  براي  برنامه  قبال  در  پاسخگویی  از  فرار  اي 
 هراسی بهترین راهکار آن است. کشور بود که رقیب

به هواداران  شتوانهپهاي بی. عملکرد ضعیف این اردوگاه و وعده 6 اي که 
سال   بی  1396و    1392در  و  ریزش  شدید  داده شد، موجب  تضعیف  و  اعتمادي 

ا  به حضور  پایگاه اجتماعی این جریان شده  به نحویی که اغلب آنان حاضر  ست. 
انتخابات   می   1400در  خوبی  به  جریان  این  ایجابی  نیستند.  راهکارهاي  که  داند 

به حضور  اصالح نیست که هواداران را ترغیب  قابل اعتماد  طلبان آنقدر جذاب و 
صندوق پاي  دستدر  براي  لذا  کند.  رأي  تنها  هاي  جریان  این  خالی  هاي 

 هراسی است.بی که باقی مانده است، رقیبراهکارهاي سل
 



 149/  1400بیست گفتار در باب انتخابات 
 

 

 ب. مغالطات اغواگران
 در مواجهه با چنین ادعاهایی باید به چند توضیح توجه کرد: 

در کتب نوشته شده در رشته    ؟گري در سیاست مذموم است. چرا نظامی1
می  که  است  مذمومی  اقدام  سیاست  به  نظامیان  ورود  سیاسی،  موجب علوم  تواند 

کمرن  و  مردمتضعیف  جایگاه  شدن  توتالیتاریسم  گ  سمت  به  حرکت  و  ساالري 
شود. این نامطلوب بودن از آنجایی است که نظامیان، با حفظ ریاست آن مجموعه  

زیرمجموعه  به  را  مجریه  قوه  واقع  به  و  زنند  تکیه  قدرت  در جایگاه  از نظامی  اي 
نظامی  نتیجه  در  کنند،  تبدیل  نهادهاارتش  شده،  کشور حاکم  در  جامعه  گري  ي 

مردم و  گردد  حاکم  اقتدارگرایی  و  شده  تعطیل  همان  مدنی  بربندد!  رخ  ساالري 
 هاي کودتا قابل تصور است!  گیري دولتمسیري که در شکل 
الگویی از حکومت در دوران رضاخانی، ذهنیت  سابقه شکل  گیري چنین 

است کرده  ایجاد  ایرانی  جامعه  عمومی  اذهان  در  ماجرا  این  از  منفی  شدت  .  به 
آموزه بر  مبتنی  ایران  ملت  پرورش  و  رشد  آنکه  و  ضمن  علوي  و  اسالمی  هاي 

هیچ  به  نیستند  حاضر  که  کرده  برخوردار  حریتی  چنان  از  را  آنان  گونه حسینی، 
 استبداد و خودکامگی تن دهند. 

رئیس 2 و  نظامی»  «دولت  مغالطه  از  .  یکی  نظامی:  پیشینه  با  جمهوري 
رسانه  شگرد  در  موجود  اصالحامغالطات  شکلي  انگاري  یکسان  گیري طلبان 

قدرت رسیدن رئیس  به  و  نظامی  جمهوري است که روزگاري در کسوت  دولت 
نظامی در این کشور خدمت کرده است. در حالی که آنچه در ادبیات سیاسی نفی  

 هاي نظامی و پیوند ساختاري ارتش و سیاست است. شده، تشکیل دولت
می3 چه  اساسی  قانون  سوابق  مط:  گوید.  داشتن  اساسی  قانون  ابق 

جمهوري نیست. لذا  گري مانعی براي نامزد شدن در عرصه انتخابات ریاست نظامی
و کسب ر کاسبی  براي  ابرازي  را  آزاد»  «انتخابات  که شعار  اند، ي کرده أکسانی 
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ا مانع حضور  که  دارند  تالش  قانونی  منطق  با کدام  که  نیست  در   نیمعلوم  افراد 
و است   انتخابات شوند  از حقوق طبیعی خود محروم کنند! حداکثر آن  را  ایشان 

،  کنندیید صالحیت خود را از شوراي نگهبان کسب  أ که این افراد نیز اگر بتوانند ت
ارائه دهند و این مردم هستند    شورهاي خود را براي اداره کخواهند توانست برنامه

ر عدم  با  یا  و  کرده  اعتماد  ایشان  به  خود  تشخیص  با  این  أکه  به  منفی  پاسخ  ي، 
 حضور خواهند داد!  

نظامی؟  4 گزینه  کدام  گزینه .  سالاکثریت  فوق  جایگاه  هاي  از  هاست 
گري خارج شده و بیش از آنکه به عنوان یک شخصیت نظامی شناخته شده  نظامی

   آیند. یک رجل سیاسی به حساب می باشند، 
قالیباف، رئیس مجلس کنونی است که   نمونه  عنوان  دهه   یک  ازبیش  به 

سال   از  و  بوده  تهران  انتخابات   1384شهردار  اصلی  نامزدهاي  از  یکی  عنوان  به 
اقتصاددانی است  ریاست  نیز سیاستمدار  بوده است. محسن رضایی  جمهوري فعال 

سال  مختلف که  ادوار  در  و  داشته  فعالیت  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  هاست 
حسین   است.  بوده  انتخابات  نامزد  گذشته  چهرهانتخابات  جزء  نیز  هاي  دهقان 

در دولت آقاي روحانی به عنوان وزیر دفاع نقش آفرینی کرده  است که  اعتدالی  
دبیري   اکنون  هم  که  بوده  اصالحات  دولت  دفاع  وزیر  نیز  شمخانی  علی  است. 

نیز در حالی که    1380شوراي عالی امنیت ملی را برعهده دارد. شمخانی در سال  
ود، وارد میدان رقابت با آقاي خاتمی شد و پس از  وزیر کابینه دولت اصالحات ب 

 ناکامی مجدد به کابینه بازگشت. 
نظامی   رجل  یک  عنوان  به  آنکه  از  بیش  اخیر  دهه  دو  در  افراد  این  همه 

اند کالن بوده هايگیريشناخته شده باشند، مدیران تراز اول کشور در تراز تصمیم 
 اند. لیت کرده و تقنینی فعا ییهاي اجراکه در مراکز غیرنظامی و در دستگاه 

که شایعات   است  پاسداري  تنها  محمد  به فراوانی درباره  سعید  وي  ورود 
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اصالح توسط  انتخابات  مورد  جعل،  طلبان  میدان  در  است.  یافته  گسترش  و  نشر 
ادعاهایی   چنین  اوال  گفت:  باید  نیز  ایشان  حضور  مورد  در  شده  مطرح  شایعات 

افکنی است، ثانیا سعید محمد بیش از آنکه یک یعه هاي شاساخته و پرداخته اتاق
چهره نظامی باشد، یک مهندس و مدیر جوان انقالبی در عرصه سازندگی کشور  
است. ثالثا؛ وضعیت رجل سیاسی بودن وي نیز هنوز نامعلوم است (فراموش نکنیم  

ادوار گذشته چهره  علیرضا زاکانی، مورد هاي شناخته شده که در  دکتر  اي چون 
 یید شوراي نگهبان قرار نگرفتند.) تأ

دموکراسی:  5 مدعی  غرب  در  نظامیان  حاکمیت  و .  شوبازي  وراي  در 
رسانه  اصالحپروپاگانداي  مدعیان  که  سال اي  این  طول  در  حضور  طلبی  علیه  ها 

انداختهشخصیت راه  به  نظامی  پیشینه  با  سیاسی  قابل  هاي  غرب  در  آنچه  اند، 
فعال و گستر است. ده چهره مشاهده است، حضور  نظامی در عرصه سیاست  هاي 

شوند، بلکه نشین نمیکارکشته پس از بازنشستگی نه تنها خانه  يهابسیاري از ژنرال
به کارگرفته می در پست براي کشور  شوند تا منشهاي حساس و استراتژیک  اثر  أ 

 شوند. 
اي چون کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا در دولت  هاي شناخته شده چهره

  1953جمهور آمریکا ( سی و چهارمین رئیس  زنهاور یآ   دی وید   تیدوارج بوش،  ج
ف )،  1961تا   (قرن  رئیس   سیو ید  سین یجفرسون  جرج کاتلد  )،  19جمهور آمریکا 

(   مارشال آمریکا  خارجه  امور  ژنرال 1949ـ  1947وزیر  جمله  از  آمریکایی  )  هاي 
 ی کردند. آفرینترین سطح سیاست در این کشور نقشهستند که در عالی 

تالش   و  کرده  الپوشانی  زمینه  این  در  غرب  مقلدان  که  است  آن  جالب 
 دارند تا نگذارند این جلوه از غرب نیز آشکار شود. 

شایسته 6 مردم .  و  گزینش  ساالري:  ساالري  مبناي  آنچه  اسالمی  نظام  در 
ساالري است که مرجع تشخیص حداقلی آن مبتنی بر قانون مسئوالن است، شایسته 
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بر عهده شوراي نگهبان است و مرجع تشخیص حداکثري آن مردم هستند.   اساسی
شود و از میان  هاي عمومی در شوراي نگهبان بررسی میبدین معنا که صالحیت

شدگان، گزینه اصلح را مردم با رأي حداکثري خود با حضور در  احراز صالحیت
بیرون آید، بدون  کنند و کسی که از این فرآیند  هاي رأي انتخاب میپاي صندوق 
 جمهور این کشور خواهد بود. شک رئیس

. جمهوري اسالمی، مانع حاکمیت اقتدارگرایی: نظام جمهوري اسالمی 7 
مردم  بر  مبتنی  هرگونه  آنچنان  امکان  که  است  شده  نهاده  بنا  دینی  ساالري 

هاي اقتدارگرایی و توتالیتاریسم را بر هر جریان یا فردي بسته است. وجود دستگاه 
قضا،   دستگاه  اسالمی،  شوراي  مجلس  نگهبان،  شوراي  همچون  نظارتی 

باالتر از همه وجود دو رکن  دستگاه  بیرون از اختیارات قوه مجریه، و  امنیتی  هاي 
نظام   اسالمی که یکی جایگاه مهم و خطیر رهبري در رأي  اساسی در جمهوري 

ت که هرگونه  اسالمی و حضور مردم در پاي کار جمهوري اسالمی، ابزارهایی اس
نظامی  یکه فرم یک  لباس  با  استبداد  این  است. خواه  بسته  را  تازي و خودکامگی 

 گر شود، خواه با کت و شلوار یک دانشگاهی و...!جلوه
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي دروغین دوگانهسازي و قطبیگفتار شانزدهم: 
 

الگوي نفیرقابت از دو  نگاه کلی  انتخاباتی در یک  اثبات پیرو  هاي  ي  و 
ارائه  می با  تا  دارند  او تالش  تیم همراه  و  انتخاباتی  نامزد  اثباتی،  الگوي  کنند. در 

آرابرنامه کشور،  اداره  براي  خود  جلب يأر  يهاي  خود  سوي  به  را  دهندگان 
شود تا با نفی و تخریب اي، به جاي ارائه برنامه، تالش میکنند. اما در الگوي نفی

ی که بر اثر به قدرت رسیدن آن بر کشور حاکم  رقیب و ترسیم شرایط و آثار سوئ
 عمل آید.  ه ي رقیب جلوگیري ب أشود، از ریختن آرا در سبد رمی

از هر دو الگو در تبلیغات انتخاباتی استفاده   هر چند در هر انتخاباتی معموالً
معموالًمی است.  تبلیغات  در  شیوه  این  اولویت  برسر  بحث  اما  هاي جریان   شود، 

برنامه مشخصی براي اداره کشور ندارند یا امیدوار نیستند که برنامه    اي کهسیاسی 
، حیات و موفقیت خود را در گرو اولویت دادن  شودآنها با استقبال مردمی همراه  

 گیرد.  بینند، لذا بخش عمده تبلیغات آنان بر این اساس شکل می به الگوي نفی می
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جمله  دوقطبی از  که  است  شگردي  انتخابات،  الگوي تاکتیکسازي  هاي 
سازي موفقیت یک جریان یا نامزد انتخاباتی  آید. در دوقطبیاي به حساب مینفی

گرو   از   ؛است  »هراسی رقیب«در  ناتوان  خود  خودي  به  جریان  یک  که  چرا 
استهمراه  مردم  کامال    ،سازي  قطبی  وجود  در  را  موفقیت  راه  تنها  ناچار  به  لذا 

می  خود  برابر  در  اگر متضاد  رقابت  بیند.  در  دلیلی  هر  به  متضاد  قطب  هاي این 
تعریف  رقیب  نفی  در  را  خود  هویت  که  جریان  این  نباشد،  حاضر  انتخاباتی 

 کرده دچار انفعال شده و حرفی براي عرضه در میدان انتخابات نخواهد داشت! می
منسوب  از  شده  منتشر  جریان ااظهارات  برخی  به  کشورن  سیاسی    ، هاي 

که   دارد  آن  از  بدل  دوقطبیحکایت  جریان  این  موفقیت  راه  تنها  به    شده سازي 
نمونه  است.   زیباکالم  براي  سال  صادق  انتخابات  در  بودگفته    1396در  «اگر   :

ها از ترس اینکه  خیلی   ،شدجمهوري آینده احمدي نژاد نامزد میانتخابات ریاست 
می  گیرند  دست  در  را  قدرت  دوباره  راصولگرایان  روحانی  به  و  ي  أآمدند 

احمدي   ،دادندیم که  حاال  اصالًاما  افراد  همین  شاید  نیست  و  رأ  نژاد  ندهند  ي 
آورد و ما که دل خوشی از روحانی نداریم و این نگرانی بگویند روحانی راي می

احمدي  که  ندارد  دست  وجود  به  را  مملکت  اصولگرایان  بگویند  و  باشد  نژاد 
 اي روحانی شد.» نژاد به ضرر آق گیرند و متاسفانه نیامدن احمدي می

اجازه   و  بود  هوشیار  باید  انتخاباتی  ناپاك  سناریوهاي  گونه  این  برابر  در 
برنامه ارائه  آنهایی که در  با مهندسی  نداد  ناتوانند،  اداره کشور  براي  اي مشخص 

  . کنندي مردم را به سمت منافع حزبی و جناحی خود هدایت  أفضاي انتخاباتی، ر
واقع   برا  یسایس  يفضا  يسازیدوقطببه  است  ممکن  هرچند  و   يکشور  احزاب 

و  ،ییدستاوردها  یاس یس   يهاگروه انتخابات  ی اسیس  يها در رقابت  ژه یبه  داشته    یو 
 و جامعه خواهد داشت.   یاسی نظام س يبرا زین  یتبعات شکی باشد، اما ب 

 : کردهاي دروغین باید به نکات زیرتوجه سازيدر مورد موضوع دوگانه
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مبت .  1 انتخابات،  س   ی نذات  رقابت  انتخابات    یاسیبر  است.  گرفته  شکل 
  یی با آنهاست. آن کاال  یارائه آرا و نظرات مختلف و مواجهه افکار عموم  دانیم

آنان مواجه خواهد شد.   یباشد، با اقبال عموم  انی مشتر  يبرا  دتریتر و مفکه جذاب
با ه   یاسیاست که رقابت س  یعیطب   رشتیب   أيو کسب ر  يروزیپ  يبرا  یجاناتیگاه 

جر و  باشد  برخ  ی اسیس  يهاان یهمراه  عمل   یغاتیتبل  يشگردها   یاز   یروان   ات یو 
 . رندیبهره بگ 

هاي انتخاباتی را جذاب کرده و فضا را براي  رقابتتواند  سازي میدوقطبی
پاي صندوق به  را  مردم  از  بیشتري  و خیل  آورد  فراهم  هاي  مشارکت حداکثري 

 ید نگاه منفی داشت. رأي آورد. لذا به صرف دوقطبی سازي نبا
دوقطبی 2 که  است  آنجایی  است  مذموم  آنچه  بر  .  را  خود  سیطره  سازي 

تمام فرآیند انتخابات انداخته و فرآیند انتخابات و راي دادن را که طبیعتا باید روند  
تعصبات   و  گرداند  بدل  غیرعقالنی  فرآیندي  به   و  کرد  مختل  باشد،  عقالنی 

هیجا و  عاطفی  عوامل  و  شرایط  غیرعقالنی  این  در  کند.  آن  جایگزین  را  نی 
میدوقطبی که  به  سازي  تهدیدي  توانست  به  کند،  عمل  نظام  براي  فرصتی  مثابه 

 براي آن بدل شود. 
هاي سیاسی،  اند که مبتنی بر واقعیتهایی ارزشمند و مفید فایده. دوگانه3

ي واقعی هاي جامعه و برآمده از نیازهاها و اولویت فرهنگی و متناسب با ضرورت
ایی که اصالت نداشته و جعلی بوده و ههاي جامعه شکل گرفته باشد. دوگانهتوده

شده،   ساخته  عمومی  افکار  اغواي  و  مدیریت  هدف  با  و  مصنوعی  طور  به 
میدوگانه عمومی  افکار  توسط  آن  باور  که  است  باطلی  در  هاي  انحراف  تواند 

 . فرآیند انتخابات را رقم بزند
ساختگیدوگانه جریان هاي  بازي  ممکن  ،  هرچند  که  است  مافیایی  هاي 

هدایت آنکه  از  بیش  آنها  اغلب  اما  باشد،  برده  حقیقت  از  حظی  افکار است  گر 
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باشد، حربه  هستند عمومی  فریب  و  اغواگري  براي  در  ! جریان اي  نیز  سیاسی  هاي 
این شیوه فضاي رقابت به  اغلب  سیاسی خود  را در  هاي  ها متمسک شده و رقیب 

قرار میوضعیت   این دوگانه انفعال  با  اساسی در مواجهه  نکته  این رو  از  ها  دهند؛ 
 آن است که تا چه اندازه با واقعیت تطبیق دارند؟ 

گرایی در  سازي کاذب، رشد رادیکالیسم و افراط . یکی از آفات دوقطبی 4
انتخابات است. رادیکالیسم برآمده از تعطیلی عقل و غلبه شور و هیجان و عواطف  

ا برافروخته شدن و پرخاشگري در  و  بر اراده فرد است که حاصلی جز  حساسات 
 افراط ندارد. 

سازي افراطی یکی از عوامل مهمی است که امنیت انتخابات را . دوگانه5
انتخاباتی که باید در آرامش و امنیت کامل برگزار شود، به واسطه    کند!تهدید می 

دچار  دوگانه تنش  و  درگیري  به  دروغین  انتخابات  تلخ    اتیتجرب شود.  میاي 
  نیا  سازد!سازي را آشکار میبه خوبی آثار سوء این قطبی دهم    يجمهوراست یر

برد به   -  برد  يبه جا  انتخابات به واسطه آن  يکه باز  شودی خطرناك م  یمدل وقت
 يکه فضا  یپرشدت  يهايباخت بدل شود؛ باز  -  باخت  یباخت و حت  -  برد  يباز

کردهجامعه   زم  ملتهب  اجتماع  نهی و  درگ  ی مناقشات  فراهم    يریو  را  آشوب  و 
 .آوردیم

ها و عوام فریبان  سازي یکی از شگردهایی است که پوپولیست. دوقطبی6
می  استفاده  خوبی  به  آن  افکار از  فریب  ابزار  مؤثرترین  و  بهترین  واقع  به  کنند. 

جریان  چنین  براي  بهره عمومی  دوگانههایی  از  چرگیري  است؛  هرجا  سازي  که  ا 
 عواطف و احساسات بر عقل و منطق غلبه کند، پوپولیسم رشد خواهد کرد! 

از مهم 7 یکی  انسجام و وحدت ملی  .  انتخابات تقویت  ترین کارکردهاي 
می جمع  یکدیگر  کنار  ملت  یک  انتخابات  در  آینده  است.  سرنوشت  تا  شوند 

بزنند را رقم  براي هم  کشور خود  عاملی  باشکوه  این حرکت  زایی یک ملت  اف و 
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و  دوقطبیاما    است.  اختالف  ایجاد  و  سیاسی  رقیب  تخریب  و  نفی  با  سازان 
بدل می عاملی ضد وحدت ملی  به  انتخابات  و زمینه  گردد  دودستگی و تنش در 

می  فراهم  جامعه  در  را  واگرایی  و  ون آورکدورت  تقویت  مانع    د  و  همگرایی 
 شود.میملی  فزاینده توان کشور براي کارآمدسازي و تقویت هویت

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هفدهم:   به  گفتار  چالش  هجمه  و  نگهبان  شوراي 
 احراز صالحیت  

 
صالحیت احراز  و  بررسی  اسالمی  فرآیند  جمهوري  اساسی  قانون  در  ها 

بر   نظارت  وظیفه  بر  عالوه  شورا  این  است.  شده  گذاشته  نگهبان  شوراي  برعهده 
کل بر  نظارت  اسالمی،  شوراي  در مجلس  قوانین  نیز  تدوین  را  انتخابات کشور  یه 

نامزدهایی  شرکت در هر    براي که    را  برعهده دارد و موظف است صالحیت همه 
کشور   وزارت  در  روستا)  و  شهر  اسالمی  شوراهاي  انتخابات  جز  (به  انتخاباتی 

معرفی    ،کنندمی نویسی  نام مردم  به  را  صالحیت  صاحبان  و  کرده  تا    کند بررسی 
 ها را برگزینند. ترین یا بهترین مردم از میان آنها بتوانند به

انتخابات کشور  ترین مناقشاتی که در طول سال یکی از مهم هاي اخیر در 
برجسته شده، مسئله بررسی صالحیت نامزدهاي انتخاباتی است که تمایل دارند در  

ریاست  انتخابات  یابند.  آوردگاه  حضور  انتخابات  جمهوري  در  موضع    1400این 
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بخش عمده  هبرانگیز شدنیز چالش از  و  و  مناقشات جریان اي  سیاسی داخلی  هاي 
 جنگ روانی دشمن بر این موضوع متمرکز خواهد بود. 

  در .  رودمی   شمار  به  انتخابات  هر  مراحل  ترینمهم   از  یکی،  موضوع  این
  به )  کشور   وزارت(  انتخابات  مجري،  اسالمی  شوراي  مجلس  انتخابات  مورد

 خواهد  نظارت  آن  بر  نیز  نگهبان  شوراي  و  کندمی  رسیدگی،  داوطلبان  صالحیت
  در  اما  . است  شده  بیان  صراحت  به  نظارتی  و  انتخاباتی  قوانین  در  مطلب  این.  کرد

 قانون  اساس  بر.  شودنمی  رعایت  ترتیب  این  جمهوريریاست  داوطلبان  مورد
 شوراي  در  رأساً  انتخابات  از  پیش،  جمهوريریاست  داوطلبان  صالحیت،  اساسی
  ...«  : است  آمده  اساسی  قانون  110  اصل)  9(  بند  در.  شد  خواهد  رسیدگی  نگهبان

  قانون  این   در   که  شرایطی   بودن  دارا   جهت  از  جمهوريریاست   داوطلبان   صالحیت
 .» برسد نگهبان شوراي  تأیید به انتخابات از قبل  باید، آیدمی

  ان داوطلب  صالحیت  بررسی   امر  بر  نگهبان   شوراي،  عبارت  این  اساس  بر
  آنان  صالحیت  به  مستقیم  طور  به  خود  بلکه،  ندارد  نظارت  جمهوريریاست 

 جمهوري ریاست   انتخابات  قانون   57  ماده،  راستا  همین  در.  کندمی   رسیدگی
  از  روز  پنج  ظرف  نگهبان  شوراي«:  داردمی  مقرر   5/4/1386  مصوب  ایران  اسالمی

  را   خود  نظر  و  رسیدگی   آنان   صالحیت  به  داوطلبان  مدارك  وصول  تاریخ
 ». داردمی ارسال  کشور وزارت به را آن از نسخه یک و نموده صورتجلسه

کاندیداتوري  براي  الزم  شرایط  جمهوري  اساسی  قانون  بین  این  در 
  از  باید   جمهوررئیس «:  115جمهوري را مشخص کرده است. مطابق اصل  ریاست 

 : گردد  انتخاب  باشند  زیر  شرایط  واجد  که   سیاسی  و  مذهبی  رجال  میان
 و   مومن  تقوا،  و  امانت  و  نیت  حسن  داراي  مدبر،  و  مدیر  ایران،  االصل، تابعایرانی 
 . »کشور رسمی  مذهب و یاران اسالمی جمهوري مبانی به معتقد

ایرانی  چون  شرایطی  بررسی  و  تابعتعیین  بودن،  و...   االصل  بودن  ایران 
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دشواري با  که  نیست  رجلمواردي  چون  مواردي  اما  باشد،  همراه  سیاسی    هایی 
بودن، رجل مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، مواردي است که تفسیربردار بوده و  

 سازي این مفاهیم کیفی هستیم. نیازمند کمی 
 الف. رجل سیاسی بودن: 

 مورد  یکی از مسائل مهم در این میان تعیین مسئله رجل سیاسی است. در
  کسی   چنان  سیاسی  رجل  آیا.  دارد  وجود  اشکال  و  ابهام  همین  نیز  سیاسی  رجل
  هاییوزارتخانه خالصه و کشور وزارت یا خارجه امور وزارت عضو مثالً که است

  و   سیاسی  مکاتب  تاریخ  و  دیپلماسی  استاد  مثال  یا  باشد؟  سیاسی   نوعاً  هايفعالیت  با
رجل    تلقی  سیاسی  رجل  توانمی   را  اساسی  حقوق براي  آنکه  دیگر  نکته  کرد؟ 

بودن حتی اشاره  تا طبق آن  اي هم  سیاسی  است  نشده  به داشتن تخصصی خاص 
معرفی  سیاسی  رجل  عنوان  به  بتوان  هستند،  خاص  سوابقی  داراي  که  را  افرادي 

نکته   خبرگان   مجلس  در  اصل  این  تصویب  زمان  در  که   است  این  جالب  کرد. 
  تا  است  نشده  بحثی  سیاسی  و  مذهبی  رجل  مفهوم  خصوص  در  اساسی  قانون

 . جست استناد بدان اساسی  قانون اصل این  تفسیر  در نبتوا آن به اتکاي با امروزه
  براي   آیا  که  است  این  بود،  خواهد   تأمل  قابل  اینجا  که  دیگري  مهم  نکته

  سابقه  صرف آیا کنیم؟ بررسی را فرد اجرایی سابقه باید الزاما بودن رجل تشخیص
  فرد   که  است  این  تشخیص  براي  مبنایی  بودن  شهردار  یا  و  نمایندگی  وزارت،

  مبتنی   باید  بودن  رجل  که   مبنا  این   بر  است؟  مذهبی  یا  و  سیاسی  رجال  جزء  یداکاند
  نشود   تلقی  سیاسی  رجل  وزارت  سابقه با  که  وزیري  بسا  اي  باشد   خاصی  توانایی  بر
  و   مذهبی  رجل  اجرایی  سمت  به  تصدي  سابقه   بدون  که  سیاستمداري  بسا  اي  و

  و  اجرایی  هايسمت  به  ديتص   میان  التزامی  داللت  مبنا  این  بر.  شود  تلقی  سیاسی
 .ندارد وجود بودن رجل

نشان این زمینه  نگهبان در  اعضاي شوراي  نظرات  این  اعالم  دهنده مواضع 
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ابهامات است. حقوقدان شوراي نگهبان در این   به این سؤاالت و  مجموعه نسبت 
«در است:  گفته    هاي دستگاه  کارمند   صرفاً  فردي  حاال  اینکه  سیاسی  امور  زمینه 

 هايدستگاه   این   با  نوعی   به  و   کندمی   زندگی   جامعه  این   در  یا   هست  اجرایی
  نقش   که  است  آن  سیاسی.  شودنمی   گفته  سیاسی  صرفا  دارد  ارتباطی  اجرایی
  نظام   هاي  فعالیت  در  فعالی  حضور  باشد   داشته   نظام  هايپایه   تحکیم  در  مؤثري
  1». است اداري ساده  ارتباط یک  از فراتر و  باشد داشته

 کند؛می نامثبت  که فردي  دید گوید: «بایدجنتی نیز در این باره میاهللا آیت
 هايجریان   از  عمیقی  درك  و  هست  شناسسیاست   و  سیاستمدار  حدي  در  آیا

 با  مناسب  برخورد  براي  راهگشا  نظرات  بتواند  که  دارد  خارجی  و  داخلی  سیاسی
 » ؟بدهد ارائه را کشور مسائل

افر سیاسی  تصمیمات  و  عملکرد  براي همچنین  مالکی  و  معیار  نیز  اد 
کدخدایی دکتر  باره  این  در  است.  شده  مطرح  شوراي    سنجش  حقوقدانان  از 

  و   نظام   و  ملت  این  دشمنان  با،  ملی  مصالح  خالف  بر  که   «فردي:  گویدنگهبان می
، کندمی  مالقات،  ندارند  قبول  را  اسالمی  نظام  گویند می  صراحت  به  که  کسانی

 » ؟! هست »سیاسی و مذهبی  رجل«  رطش  واجد آیا ببیند خودش باید
می که  تسنیم  خبرنگار  سؤال  با  مواجه  در  کدخدایی  «رجل آقاي    پرسد: 

  مذهبی   و  سیاسی   رجل  تواندمی   چطور  فرد   و  شود می  احصا   چطور  بودن   سیاسی
  و   برآیند  روز  سیاسی  کالن  مباحث  عهده  از  بتوانند  که  گوید: «کسانی» می ؟باشد

  طرف   را  آنها   اجرایی  مقامات  یا  و  افراد  و  اشندب   داشته  روشنی  تحلیل  و  تجزیه
 » . دهند قرار مشورت

«به که:  دیگري  پرسش  به  پاسخ  در    کل   مدیران  یا   و  وزرا  شما   نظر   وي 
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می ؟باشند  سیاسی  رجل  توانندمی «اینها»    سوابق  باید.  شودمی  مصداقی  افزاید: 
  است   زیر و  معاون  یا  مدیرکل  که  کسی   بگوییم  توانیمنمی   االن  ما.  شود  بررسی

 ممکن.  است  مهم  سیاسی   رجل  مورد  در  سوابق. خیر  یا   باشد  سیاسی  رجل  تواندمی
 رجل  . باشد  نداشته  را  کشور  کالن  مسائل  تحلیل  قدرت  که  باشد  مدیري  است

  و   سیاسی  مسائل  در  و  باشد  داشته  را  کشور  کالن  مسائل  تحلیل  باید  سیاسی
  و   تحلیل  را  کشور  کالن  ئلمسا  بتواند  که   باشد  داشته   توانایی  قدرآن  اجتماعی
  قبول   ايعده   را   راهکارش  که   است  ممکن.  دهد  ارائه   راهکار  و   کند  پردازش

 پست  واقع  در  چون  شود،  احراز  او  در  باید  توان  این  ولی  باشند،  نداشته
  متفاوت  دیگر   هايپست  با  کامال  رهبري،  معظم   مقام  تعبیر   به  جمهوريریاست 

 ». است
 ب. رجل مذهبی بودن:  

از ابهام بیشتري حتی نسبت به رجل سیاسی برخوردار است.   بیمذه  رجل
  مطلق   مجتهد  عنوان   به  اجتهاد  درجات  از  یکی  به  که  است  کسی  مذهبی  رجل  آیا
  به   و  گیردمی  روزه  و  آوردمی   جا  به  نماز  که   کسی  یا  باشد؟   رسیده  متجزي  یا

  به   مثال  باالخره  و  شود؟می  تعریف  این  مشمول  کند،می  عمل   خود   شرعی  واجبات
  و   فقه  مبانی  و  اسالم  تاریخ  شناخت  در  که  شرعی  و  اسالمی  مسائل  محقق  یک

  تردید   مثال  باشد  مذهبی   اعمال  به  عامل  اینکه  در  ولی  است،  دستچیره   اصول
 شود؟می  تعریف مشمول دارد، وجود

می  مذهبی  رجل  شاخصه  شرح  در  نگهبان  شوراي  «تا سخنگوي    گوید: 
  سیاسی   مذهبی   رجال   که  نیست  این  الزاماً   بودم   ننگهبا  شوراي  در   من   که  آنجایی

  که   بگوییم  بتوانیم  تا  باشند  حوزه  آموختهدانش   یعنی  باشند؛  حوزوي  باید  الزاماً
  این   به   باز  دهدمی   انجام  را  واجباتش  فردي  اینکه  صرف   طرف   این   از  ولی   مذهبی

  که   بشود   اطالق  افرادي   به  شاید   واقع  در   مذهبی   مذهبی،   شودنمی   گفته  هم   فرد
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  به   نسبت  اینکه  بر  عالوه  یعنی  باشد   داشته   مذهب  ترویج   در  هم  ايانگیزه   یک
 انجام  را  آنها  و  هستند   معتقد  و  هستند  آگاه  خودشان   شرعی  وظایف  و  واجبات

  1». باشند داشته  نقشی مذهب ترویج در این بر عالوه دهندمی
 ج. مدیر و مدبر بودن: 

نامزدهاست که از سهولت   مسئله دیگر تشخیص شاخص مدیر و مدبر بودن
رئیس حال  هر  به  است.  برخوردار  ارزیابی  براي  عالی بیشتري  مدیر  جمهور  ترین 

توانند داعیه تصدي چنین پستی  اجرایی کشور است و طبیعی است که کسانی می 
تر، اوالً تجربه مدیریت اجرایی را داشته و ضمنا  را داشته باشند که در سطحی نازل 

با کارنا باشد؛ چرا که مثالً اگر وزیري که کار  این تجربه  مه موفق و مثبت همراه 
برده، می به پایان  با استیضاح و راي عدم اعتماد مجلس  توان او را داراي  خود را 

 صفت مدیر و مدبر دانست؟
هاي  هاي مؤکد مقام معظم رهبري رهبري در سخنرانیدر این زمینه توصیه 

دید در  ایشان  است.  تأمل  قابل  نیز  صاحبان  اخیر  از  دعوت  ضمن  قم  مردم  با  ار 
تأکید   انتخاباتی،  رقابت  میدان  در  ایشان  حضور  خواندن  وظیفه  و  صالحیت 

  بلد   اجرایی  کار  و  کندمی  احساس  صالحیتی  خود  در  که   کسی  «هردارند که  می
 کار   و  مملکت  اداره.  گذاردمی   مردم  انتخاب  معرض  در  را  خود  و  آیدمی  است،

  مجریان   دوش   بر  سنگینی  بارهاي  و  بزرگ   کارهاي.  ستنی  کوچکی  کار  اجرایی،
  این   ابعاد   کنند،می   کار  دیگري  سطوح  در   که  کسانی   است  ممکن.  باالست  سطوح

  که   کسانی  آن.  است  سنگین  بار   این  چقدر  که  ندهند   تشخیص   بعضاً  هم   را   سنگینی
  را   بار  این  کشیدن  توانائی  خود   در  که  باشند  کسانی  باید   شوند،می  میدان  وارد

 ) 19/10/1391بیابند.»(
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از شاخص  نگهبان که سخنگوي آن مطرح یکی  هاي مورد توجه شوراي 
نامزدهاست. کدخدایی گفته است: «برخی    شعارها   کرده است، ارزیابی شعارهاي 

 اصالً   شعارها   این  دید   باید   اما   برسد  نظر   به  مناسب،  رأي  چند   جذب   براي  شاید 
  و   شعارها  فردي   اگر.  بپردازد  را   آن  هزینه   باید  اسالمی  نظام  چرا !  دارد  اجرا  قابلیت
  نشان،  کند  جلب  خود   به  را   نفر   چند   نظر   تا   دهدمی   اجرا  قابل  غیر  هايبرنامه

  را   آن  هزینه  خودش  باید  بنابراین   و  نیست  »مدبر  و  مدیر«  اساساً   که  دهدمی
 ». بپردازد

برنامه  مسئله  دیگر  میدان  شاخص  وارد  را  خود  که  است  نامزدهایی  هاي 
  «وقتی :  گویدمی   برنامه  داشتن  لزوم  بر  تأکید  با،  کدخدایی  اند. دکترخابات کردهانت

 ايبرنامه  هیچ  کشور  اداره  براي  اما  کندمی  ریزيبرنامه   عادي  سفر  یک  براي  فردي
  زیرا .  بود  نخواهد  صالحیت  احراز   براي  شرایط   واجد   که   است  طبیعی ،  ندارد
 سپرد.»  او  به را کشور سرنوشت تواننمی

 جموع توجه به چند نکته در این باره حائز اهمیت است: درم
  در   که  دارد  اشاره  کیفیتی  به  قانون  در  بودن  رجل  مفهوم  رسدمی  ـ به نظر1

 هايقابلیت   از  ما   کشور  در  را  جمهوريرئیس   بتواند  بودن  مدبر  و   مدیر  شرط  کنار
  باشد ابلیتیق  و توانایی تواندمی  بودن رجل. سازد برخوردار امور اداره براي خاصی

  و  عمومی مقبولیت او به و کند برجسته خود ترازانهم  کنار در را جمهوررئیس که
  باشد   داشته   مقبولیت دینی    مراجع  و   علماء  سوي   از   باید   مذهبی   رجل.  بخشد  مذهبی 

 موجود  هايظرفیت   تمامی  از   که  باشد  برخوردار  شرایطی  از   باید  سیاسی  رجل  و
 . کند  استفاده مشکالت فعر و کشور امور اداره براي کشور

  بن   از  را  کشور  که  است  ظرفیتی  و  توانایی  گونه  آن  بودن  رجل  شرط
 از   جامعه  در  را  نظرانصاحب  و  متفکران  و  نخبگان  همه  و  کند  خارج  هابست

  چارچوب   در  و  اسالمی  انقالب  اهداف  تحقق  براي  و  کند   خارج  انفعال
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کار  رهبري  شده  تدوین   هايسیاست از   باید  سیسیا   رجل.  گیرد  به    بتواند 
ظرفیت   قانونی  سازوکارهاي موجودو   رفع  و   سازندگی  براي  کشور  در   هاي 

  کار   به   خود  قانونی  وظایف  و  تکالیف  بستر   در   را  همه   باید  جوید،  بهره  مشکالت
 کند.  استفاده قانونی  هايچارچوب  در هاظرفیت  این  همه  از و وادارد

از مفهوم رجل    یر و اختالفـ عدم ارائه فهم حقوقی یکپارچه و بدون تفس 2
نگهبان  سیاسی و مذهبی، براي   ،از سوي شوراي  را  تبدیل شده و کار  به معضلی 

هاي  چرا که در این میدان معموالً احزاب و گروه   . آن مجموعه دشوار کرده است
احراز   عدم  و  دانسته  فردي صاحب صالحیت  را  عالقه خود  مورد  نامزد  سیاسی، 

در مقام مناقشه با شوراي نگهبان    لذاواهند پذیرفت.  صالحیت آن را به سادگی نخ
این    کنند. متقن ارزیابی نمی کافی و  صالحیت افراد را  احرازبرآمده و دالیل عدم  

بدل شده  ها در طول این سال هاي سیاسی  درگیري تنش و ابهام خود به عاملی براي 
سیاسی  جریان و   جانبدهاي  به  متهم  را  نگهبان  شوراي  حقوقی  و  مجموعه  اري 

 کنند. کاري میسیاسی 
نظرها در  الخطاب همه اختالفشوراي نگهبان طبق قانون اساسی فصل  -3

از   تبعیت  به  ملزم  را  خود  باید  انتخابات  عرصه  بازیگران  همه  و  است  انتخابات 
بدانند.  نگهبان  تضع  شوراي  و  شورایتخریب  مشکل  يف  تنها  نه  از   ینگهبان 

ها خواهد افزود و  بلکه تنها بر مناقشات و تنش کند،    ی مشکالت انتخابات مرتفع نم
برگزار اسالم  يکار  انقالب  تراز  کرد.   یانتخابات  خواهد  دشوارتر  پذیرش    را 

اي است که رهبر معظم  مطالبه جایگاه فصل الخطابی شوراي نگهبان در انتخابات،  
گروه همه  و  ملت  از  اسالمی  داشته انقالب  سیاسی  از هاي  دفاع  در  له  معظم  اند. 

«سازوکار فرمودند:  نگهبان  شوراي  و جایگاه  انتخابات    کشور   در  انتخابات  قانون 
،  کنندمی  هایی اعتراض  هابعضی  کنار  و   گوشه  اینکه.  است  مستحکمی  سازوکار ،  ما

  ـاساسی  قانون  در  نگهبان  شوراي  حضور.  است  جابی  واقعاً؛  است  منطقی  غیر  واقعاً
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. است  مبارکی  حضور  یک  حقیقتاً  -کردندمی  تأکید  آن  روي  مکرر  هم  امام  که
  بصیر   و   طرفبی،  عادل  انسانهاي  عده   یک  تشخیص،  نگهبان  شوراي  تشخیص

 ملت  آحاد  همه   براي  و  ما  براي  مبارکی  چیز  یک  این؛  است  هاصالحیت  به  نسبت
 ) 7/2/1392» (. است

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هجدهم:   تحریفگفتار  موازات    ،جریان  خط  به 
 تحریم 

 
و استکبار جهانی وارد دهه پنجم شده است. در طول    تقابل انقالب اسالمی

بیش از چهل سال اخیر، دشمنان این ملت در تالش بودند تا ملت ایران را به زانو  
درآورده و با فروپاشی جمهوري اسالمی، حکومت دست نشانده خود را به روي  

کاري و  کار آوردند. در این مسیر با همه توان در میدان بوده و تمامی مکر و فریب
 اند. شگردهاي تخریبی خود را براي ضربه زدن به جمهوري اسالمی به کار گرفته 

دهد  ی م  یگواه  خیتارترین ابزارها، ابزار تحریم بوده است.  یکی از قدیمی 
به  نظام نوپاي اسالمی  بر ضد    کایاست که دولت آمر  يبار  نیاول   1359اول خرداد  

رسم تنب  ی طور  اقدامات  ز  ی هیمجموعه  به  سادهو  تحربان  را    ياقتصاد  يهامیتر 
  ران ی ا  ه یدر تهران عل  ی جاسوس  النه  ری در واکنش به تسخها  این تحریم اعمال کرد.  

  ي ممکن برا  یو نظام  یاسیس  يهاراه  یپس از آنکه تمام  کای. دولت آمرشدوضع  
ا  را تجربه کرد  يبه آزادساز  رانیواداشتن  بدون جواب   جاسوسانش در تهران  و 
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به کار    رانی ا  یاسالم  يجمهور  ه یرا عل   ي به نام محاصره اقتصاد  ياتازه، حربه  ماند
ها دنبال  به انواع و اقسام حالتتاکنون    خیتار  از آن  یران ی ضدا  يهامیتحر.  گرفت

تغییر دولت و  است  تنها کمی از  شده  است،  نشده  آنها  لغو  ها در آمریکا موجب 
 شدت آن کاسته یا افزوده شده است. 

و   تحریم  انقالب  موضوع  معظم  رهبر  تأکید  مورد  همواره  آن  ابعاد  شرح 
افزایی و  اند با بصیرت ها بوده است. معظم له تالش کردهاسالمی در طول این سال 

این گرداب بخشی  آگاهی  از  را  انقالب  و کشتی  بکاهند  سناریوي  این  آثار  ها  از 
مع سناریبرهانند.  امسال  قربان  عید  روز  در  رهنمودهاي خود  در  له  دشمن  ظم  وي 

به خط تحریم، از   با جمهوري اسالمی را تشریح کرده و ضمن اشاره  براي مقابله 
«به   با حربه «تحریف» سخن گفتند و فرمودند:  موازات تکمیل جورچین «تحریم» 

کنارش    فیتحر  انی جر  کی  ،میتحر در  هست؛  هست؛   فیتحر  انیجر  کی هم 
  ات یکشور ما، چه واقع  اتیچه واقع   ات؛ی واژگون نشان دادن واقع  ق،یحقا  فیتحر

. هدف از  دهندیاست که آنها انجام م ییاز کارها یک یهم  نیمرتبط با کشور ما؛ ا
چ  فیتحر  نیا م  ت،اس  زی دو  را  کار  بدهند:    خواهند ی دو  به    ،یک یانجام  ضربه 

   »است.  میرفع مشکل تحر ي[هم] آدرس غلط دادن برا  یک ، یمردم است هیروح
  م یو من به شما بگومعظم له تأکید داشتند: «موضوع آنقدر اهمیت دارد که 

جر اگر  جر  فیتحر  انی که  بخورد،  خواهد    میتحر  انیشکست  شکست  قطعاً 
شکست    فیتحر  انی جر  یها است؛ وقتجنگ اراده   که عرصه، عرصه   رایخورد؛ ز

  مندش  ماند، قطعاً بر اراده  یو مستحکم باق  يهمچنان قو  رانیملّت ا  خورد و اراده
 .« خواهد شد روزی و پ دیآیفائق م

راهبردهاي   از  جدید  سناریویی  تحریف،  و  تحریم  داستان  خوردن  پیوند 
خطاي   دچار  را  عمومی  افکار  تا  دارد  تالش  که  است  دشمن  روانی  چنگ 

بر کرسی ریاست  جمهوري بنشاند.  محاسباتی کرده و نامزد مورد حمایت خود را 



 169/  1400بیست گفتار در باب انتخابات 
 

 

ن نیازمند توجه به چند  ابعاد خط تحریف و شناخت ماهیت و چگونگی اثربخشی آ
 نکته است. 
 . شکستن روحیه مقاومت1

رسانه  جریان  آن  و  است  داشته  نیز  دیگري  روي  همواره  تحریم  اي سکه 
می تالش  که  کند!  است  اثرگذار  را  تحریم  تا  سناریوي  کرده  این  در  واقع  به 

در عمل بر اقتصاد کشور    هاتهاجمی علیه جمهوري اسالمی، پیش از آنچه تحریم 
م ابتدا  و  باید  که  است  عمومی  اذهان  این  است،  اثرگذار  مردم  زندگی  و  عیشت 

کند.  باور  و  احساس  را  اقتصادي  محاصره  از  ناشی  ناکامی  و  پذیرفته  را  شکست 
هاي یک تواند ارادهتثبیت تصویر ذهنی از شکست، بیش از شکست در عمل می

. اما اگر یک جامعه در  هاي آنان را به نشانه تسلیم باال ببردجامعه را سست و دست 
دشمن  ذهن  با  مواجهه  صحنه  به  امیدوارانه  و  نکرده  تکرار  را  شکست  خود  هاي 

به  بیندیشند، و اراده  نیز  باشد، شکست آنان در میدان عمل  هاي آنان سست نشده 
گیري «مقاومت» است که  اي شکلسادگی میسر نخواهد شد. محصول چنین اراده

به واقع  ید!  آترین مؤلفه قدرت نرم به حساب می م در آوردگاه جنگ و مبارزه، مه
گیرد و  ها صورت می بها و قلشکست مقاومت، رخدادي است که اول در ذهن 

فرد  کند!  آنگاه آثار عینی آن در رفتار بیرونی افراد و جوامع ظهور و بروز پیدا می 
ع پیش ، به واق خوردیا ملتی که در برابر متجاوز تاب مقاومت نداشته و شکست می

 از این در ذهن خود تسلیم شده است! 
استکبار   طریق  از  خوبی  به  مقاومت،  روحیه  شکستن  در  مذکور  فرآیند 
با کل جهان تجربه و شناسایی   به پنج قرن مواجهه استعمارگرانه  جهانی در قریب 

هاي مقاومت  شده است. غارتگران غربی به هر جا که رفتند، تالش کردند تا جوانه
 ند و اجازه ندهند تا خیزشی براي ایستادگی شکل گیرد. را لگدمال کن
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 خط تحریف –. خط تحریم2
می شکست  کی  مقاومت  چیده   !خورد؟روحیه  نحوه  چه  به  مذاکره  میز 

قهرمان  چگونه میشود؟  می اینمبارزه  توان یک  میز مذاکره کشاند؟!  به پاي  ها  را 
ند از ترفندهاي عملیات  توامی  به آنهااساسی است که پاسخ    هاينمونه از پرسش 

شکست «منطق مقاومت»،   ،توان گفتروانی دشمن رمزگشایی کند. در جواب می 
جامعه   یا  فرد  رعب!  و  ترس  ایجاد  و  واقعیت  تحریف  است:  اقدام  دو  محصول 
مقاوم، آنگاه دست از مقاومت خواهد برداشت که یا دچار خطاي محاسباتی ناشی  

حنه منازعه را به درستی تحلیل و ارزیابی  از عدم شناخت توان و وضعیت شود و ص
دلیل   به  مقاوم  جامعه  یا  فرد  که  آنگاه  است  میان  این  در  هم  دومی  عامل  نکند. 

 هاي وجودي دچار ترس و ارعاب شود و صحنه را براي رقیب خالی کند! ضعف
تواند فرد را  در مورد عامل اول اینگونه باید گفت که تحریف واقعیت می

ا و  انفعال  به  دچار  کند.  ناتوانی  شیوه:  حساس  دو  با  واقعیت  تحریف  . 1واقع 
 دشو. بزرگ و قوي انگاشتن دشمن، دنبال می 2کوچک و ضعیف انگاشتن خود،  

 کند. و فرد و جامعه را به تغییر رفتار وادار می
برابر   در  ترس  و  رعب  که  کرد  یادآوري  باید  نیز  دوم  عامل  مورد  در 

زدگی و فاصله گرفتن از قناعت  مادي، رفاه  دشمن، محصول دنیاگرایی و تعلقات
خویشتن  انقالبیو  به  داري  انقالبی  زندگی  سبک  تغییر  کالم  یک  در  و   ،

غیرانقالبی، عامل ضعف درونی و غلبه ترس و انفعال است که بحث در مورد آن  
 طلبد. فرصت دیگري می

جلوه 3 قوي  و  ملی  نفس  به  اعتماد  تضعیف  شگردهاي    دادن . 
 دشمن

براي تاکتیک   ترینمهم دشمن  روانی  جنگ  در  شده  گرفته  کار  به  هاي 
!»، زیر سؤال بردن پیشینه  توانیمتضعیف اعتماد ملی عبارتند از: القا و تکرار «ما نمی



 171/  1400بیست گفتار در باب انتخابات 
 

 

ملت قوتدرخشان  انگاشتن  نادیده  و  ها،  ضعفتوانمنديها  بزرگنمایی  و  ها،  ها 
موفقیتآسیب  انگاشتن  نادیده  و  ها،  بزرگنپیروزيها  شکست ها،  و  مایی  ها 
هاي مادي و معنوي، گمنام نگه داشتن بزرگان و  ، نادیده انگاشتن ثروت هاناکامی

 هاي ملی. اسطوره
هاي بکار گرفته شده در جنگ روانی دشمن براي قوي ترین تاکتیک مهم

ارائه چهره   نایافتنی جلوه دادن چهره دشمن،  جلوه دادن دشمن عبارتند از: دست 
هاي دشمن، پنهان کردن  ها و پیروزيشمن، بزرگنمایی موفقیت ناپذیر از دشکست

ضعف کردن  پنهان  دشمن،  خورده  شکست  و  ناکام  کاستی گذشته  و  ها  ها، 
دشمن،  ناتوانی خیانت  و  جنایت  از  مملو  و  سیاه  پیشینه  کردن  پنهان  دشمن،  هاي 

و   سازش  خط  دادن  جلوه  موفق  ما،  نابودي  براي  دشمن  دادن  جلوه  توانمند 
کنندگان در برابر  اران با دشمن، سیاه جلوه دادن عاقبت مبارزان و مقاومتسازشک 
 دشمن 

 . راه مقابله با جریان تحریف4
محصول ارائه تصویر نادرست از واقعیت، شکست و ناکامی روحیه و اراده  
مقاومت و غیرعقالنی جلوه دادن منطق مقاومت است و در ادامه القاي اینکه تنها  

ماندگی و وضعیت و رفع مشکالت و رونق زندگی و جبران عقب راه عبور از این  
رفاه و برخورداري، پایان دادن به ایستادگی و تسلیم و سازش با دشمن و به پیش  

می ارائه  دشمن  پیشرفتی که  الگوي  پذیرش  ند.  کگرفتن  این وضعیت  البته الزمه 
دشمن  که  است  بنیتغییراتی  استحاله  تغییرات  این  و  است  آن  یک  خواهان  ادین 

می را  تحریف  خط  با  مقابله  راه  است.  ملت  یک  و  زیر  جامعه  بندهاي  در  توان 
 خالصه کرد:
 تزریق امید به جامعه و تقویت اراده مقاومت و ایستادگی، .۱
 تشریح وضعیت ناکام سازش و سرنوشت شوم تسلیم در برابر دشمن،  .۲
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 افزایی و ارائه تصویر درست از واقعیت صحنه منازعه، بصیرت .۳
 اي و تبلیغاتی دشمن، گري علیه شگردهاي رسانهافشا .٤
   ي دشمنهاتشریح شکست ها و تبیین درست دستاوردها، موفقیت .٥
تکمیل  .٦ و  داخلی  تحریف  عناصر خط  و    پازل کننده  شناساندن عوامل 

 دشمن. 
از   بیش  دشمن،  شده  طراحی  شناختی  جنگ  در  که  کرد  نباید  فراموش 

افزار تحریم است که شکست و تسلیم  م افزار تحریم مؤثر باشد، این نرآنکه سخت
 را هموار خواهد کرد. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار نوزدهم: شعارهاي ساختارشکنانه
 

انتخابات جریان  هاي رادیکال و ساختارشکن داخلی و خارجی  در آستانه 
برده و  تالش می را  بهره  بیشترین  پیش آمده  سیاسی  باز  فضاي  از  شعارهاي کنند 

را مساختارشکنانه  فضاي عادي کشور کمتر شنونده  اي  طرح کنند که معموالً در 
 دارد. 

 طرح ادعاي رفراندومالف. 
طرح مجدد موضوع رفراندوم، یکی از سناریوهاي جنگ روانی است که  
انتخاباتی  نشست  قبل  مدتی  است.  خورده  کلید  انتخابات  آستانه  در  هم  باز 

در  طلبان  اصالح و  شد  براي  یشروطآن    مصوبهبرگزار  انتخابات   نیز  در  شرکت 
به راهبردها و رویکردهاي جریان اصالحات در  شد.  مطرح   بخشی از این مصوبه 

بازسازي    1400انتخابات   و  نوسازي  به  آن  چهارم  بند  در  که  داشت  اختصاص 
اصالح  پذیرش  گفتمانی  و  اساسی  قانون  در  «بازنگري  بر  و  شده  اشاره  طلبان 

اص اجراي  و  ملی  حق  یک  عنوان  به  در  رفراندوم  اساسی  قانون  مانده  معطل  ول 
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کید شده بود. این متن به خوبی حکایت از آن دارد که یکی  أهاي مختلف» تزمینه 
کید بر برگزاري رفراندوم خواهد أطلبان در انتخابات پیش رو تاز شعارهاي اصالح

نمی  بود! ختم  اینجا  به  چندقصه  بار    شود.  این  که  هستیم  شاهد  آن  از  بعد  روز 
قانون اساسی اشاره   59در نشست حقوق اساسی و شهروندي به اصل  جمهوررئیس

از   بعد  است ولی  پیچیده  این اصل خیلی  «البته سازوکار  بیان داشتند که  و  کردند 
بار اجرا شود.» چهل سال می یافتن برگزاري   تواند یک  در مورد ماجراي اولویت 

 : ردکتوان به چند نکته توجه طلبان می اصالح از سويرفراندوم 
آرا1 با  که  است  خبرگانی  تالش  عصاره  اساسی  قانون  به  ی.  قاطع  ی 

و هاي تاریخی، فرهنگی  نمایندگی مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسالم و ضروت
سال    ،سیاسی در  را  اسالمی  جمهوري  قانون  کالن  کنند.    1358خطوط  ترسیم 

حمایت   با  نهایت  در  که  با  5/99قانونی  رفراندومی  در  ملت  شکوه درصدي 
جمله   از  ارزشمند،  قانون  این  اصول  تک  تک  اجراي  شک  بدون  شد.  تصویب 

بر دوش مسئوالدغدغه  مثابه وظیفه و رسالتی  به  باید  هاي ملت است که  ن کشور 
له رفراندوم و مراجعه به  ئکه به مس  ـقانون اساسی   59مورد مطالبه قرار گیرد. اصل  

ول است که باید براي تحقق و نیز از جمله این اص  -عمومی اختصاص دارد  يآرا
برنامه آن  عالق عملیاتی کردن  هر کس  لذا  تدبیر کرد.  و  به جمهوري  هریزي  مند 

 اصول قانون اساسی نیز هست.  مند به اجراي تک تکهاسالمی است، عالق 
برداري سیاسی و تبدیل آن  . طبیعی است که اجرایی کردن قانون با بهره 2

جن  منافع  براي  حقوقی  ابزاري  ورود  به  از  بحث  این  در  لذا  است،  متفاوت  احی 
کید بر  أهاي اخیر، تسفانه درطول سال أ . متکردهرگونه تعلقات جناحی باید پرهیز  

بهره براي  ابزاري  به  رفراندوم  بدل  برگزاري  سیاسی  یک جریان  که    شده برداري 
دنبال می  بیشتري  با شدت  انتخابات  با چنین شومعموال در آستانه  براي مواجهه    د. 

اظهار   آن  مورد  در  سپس  و  گذاشت  کنار  را  جناحی  تعلقات  ابتدا  باید  اصلی 
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 توان منتظر تحقق رفراندومی در کشور بود. ها نمیوگرنه به این زودي  ؛نظرکرد
اند که در  هاي اخیر با صراحت مطالبات خود را اعالم کرده. مردم در ماه3

ر فساد و  با  مبارزه  و  خواري است که  انت صدر آن حل مشکالت معیشت کشور 
لذا مشکل کشور    ؛دکنهاي قوه مجریه و قضائیه را مشخص میوظایف و اولویت 

در زمانه کنونی نامعلوم بودن مطالبات و آرا و نظرات ملت نیست. مشکل آن است  
عمده بخش  ب که  اجرایی  دستگاه  که  مانده  زمین  بر  مردم  مطالبات  از  دلیل  ه  اي 

غل سیاست  اتخاذ  با  و  و ناکارآمدي  آمده  فائق  مشکالت  بر  نتوانسته  هنوز  ط، 
است، کافی  کندرضایت مردم را جلب   نظر مردم  اگر خواهان فهم  . حال دولت 

ماه محدودي که   است که به جاي معطل ماندن براي تشکیل کابینه بایدن، در چند
 براي خدمت به مردم باقی مانده، انرژي و توان خود را صرف همین خدمت کند. 

ترین رفراندوم در نظام اسالمی، انتخاباتی است  اموش کرد، مهم نباید فر.  4
پیش روي ماست و کمتر از شش ماه تا برگزاري آن    1400که در خردادماه سال  

انتخابات نظرات مهم خود را در مورد  بدون شک مردم در آن  باقی مانده است. 
 . دکرسرنوشت پیش روي کشور در دهه پنجم انقالب اسالمی اعالم خواهند 

 جمهوري حذف انتخابات و انتصابی کردن ریاست  ب.
رسانه خطوط  از  اصالح  یکی  رادیکال  انتصابی  طیف  ادعاي  طرح  طلب، 

انتخابات   باالخص در آستانه  از چندگاهی  انتخابات در کشور است که هر  بودن 
می انتخابات  تکرار  بار  این  و  شده  آغاز  که  است  مدتی  خط  همین    1400شود. 

ما براي  است.  فرصتی  آورده  فراهم  افراد  این  را  نمونهنور  شگردها  این  از  اي 
این  . به تازگی  کردتوان در نوشتار اخیر عباس عبدي و سعید حجاریان مشاهده  می

قدیمی،   رفیق  مس دو  به  ترکیبی  اقدامی  انتخابات  ئدر  تالش   1400له  و  پرداخته 
عباس عبدي    کنند. دارند تا انتخابات آتی را صوري و نمایشی و غیرمردمی تحلیل  
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نهاد نخست «احیاي  با عنوان  یادداشتی  اعتماد در  انتشار  1وزیري» که در روزنامه   ،
کامی  ایافته تالش دارد تا با شرح ساختار قدرت در جمهوري اسالمی، در نهایت ن 

پیش  اصالحقابل  انتخابات  بینی  در  از    1400طلبان  اکنون را  کند.    هم  توجیه 
ردی بهانه  به  نیز  تا  ه حجاریان  دارد  تالش  و  گرفته  پیش  در  را  خط  همان  نویسی، 

 افکار عمومی را فریب داده و مشغول به حواشی کند. 
ساختاري   داراي  اسالمی  جمهوري  است  مدعی  خود  نوشتار  در  عبدي 
فرآیند   از  است که خارج  باال  «از  اسالمیت آن محصول ساختاري  است.  دوگانه 

و جمهوریت آن محصول ساختاري هاي عمومی است»  خواست مستقیم و اولویت 
جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر  از پایین به باالست که در سه انتخابات ریاست 

بین این دو ساختار تعارض وجود داشته و همین   و روستا تجلی پیدا کرده است. 
روي   با  که  است  معتقد  وي  است!  شده  نظام  ناکارآمدي  و  اختالل  موجب  امر 

اصالح اینکارآمدن  می   طلبان  تشدید  انتخابات  شکاف  که  دارد  توصیه  لذا  شود! 
جایگاه  ریاست  اساسی،  قانون  تغییر  با  و  شده  حذف  آینده  سال  جمهوري 
سپرده  نخست انقالبی  به مجلس  قوه مجریه  انتخاب رئیس  امر  و  احیا شده  وزیري 

ارزشی و اصولگرا یک جوان م نماینده  به  ؤشود که  را  با خود  انقالبی همسو  من 
 ئیس دولت معرفی کنند! عنوان ر

با این مطالب، سعید حجاریان رفیق شفیق عبدي، در یادداشتی    هدر مواجه
اي بر عباس عبدي!» به ظاهر نقدي بر مطلب اول نوشته، اما در  کوتاه با عنوان «ردیه 

تکمیل که  حقیقت  کرده  یادآوري  عبدي  به  حجاریان  است.  بحث  همان  کننده 
ریاست وتغییر  نخست  به  و  جمهوري  است  اساسی  قانون  تغییر  نیازمند  زیري 

انتخابات  پروسه  به  که  بر!  زمان  اینگونه  نمی  1400اي  را  پیشنهاد عبدي  لذا  رسد! 

 
 . 25/5/99روزنامه اعتماد،  - 1
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کند که: «در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوي شوراي  تمسخروار اصالح می
جمهوري معرفی و تأیید شود. به این ترتیب اوالً  نگهبان براي تصدي سمت ریاست 

نیروهاي سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد میاحز ثانیاً مردم  اب و  دانند. 
دقیق را  انتخابات  به  ورود  عدم  یا  ورود  زیان  و  میسود  محاسبه  ثالثاً  تر  کنند. 

مصرف   در  وانگهی  آمد،  نخواهد  پدید  نظارتی  و  اجرایی  نهاد  میان  دعوایی 
صرفه  می صندوق  سمعی  جویی  تولیدات  در  رابعاً  متنی  شود.  و  بصري  و 

میصرفه و... جویی  پوستر  و  انتخاباتی  ستاد  و  تلویزیونی  برنامه  از  خبري  و  شود 
نخواهند   اکثریت مردم شرکت  انتخاباتی  است در چنین  بود.» وي معتقد  نخواهد 

ب  را  اقلیتی  را دارد که  نظام توان آن  اما  صورت دستوري، تکلیفی و حتی  ه  کرد، 
جمهور مدنظر خود را ر انتخاباتی نمایشی، رئیسق آورده و دوتهدیدي، پاي صند

برساند! همانطور که در دهه   در مورد    این کار را کرده است!  70و    60به قدرت 
 ادعاي مطروحه باید گفت: 

 نظارت، نه به واسطه  1398مردم از انتخابات اسفندماه    گرم . عدم استقبال  1
به  شوراي نگهبان، که   است که خود را پیروزي  ی  ی عملکرد جریان پرادعا وابسته 

انتخابات شوراي شهر  1396و    1392جمهوري  انتخابات ریاست  و مجلس    1396، 
در   اسالمی  این  می   1394شوراي  ضعیف  عملکرد  که  است  طبیعی  دانست. 

اصالحمجموعه یافتن  اکثریت  با  اتفاقا  که  انتخابی  بود،  هاي  گرفته  شکل  طلبان 
آن   به  کاسته    شودمنجر  مردم  امید  از  مشارکت که  کاهش  آن  حاصل  و  شده 

 مردمی در انتخابات باشند. 
طلبان باید فرافکنی کرده و شکست پیشاپیش  . در شرایط موجود اصالح2

انتخابات   در  نگهبان    1400خود  شوراي  متهم  اولین  بیندازند.  کسی  گردن  به  را 
اجراي   از  یکی  عنوان  به  را  نگهبان  شوراي  که  کرد  خواهند  تالش  آنان  است. 

مهم ساختا عبدي)  تعبیر  (به  نظام  پایین  به  باال  از  موفقیت  ر  مانع  و  عامل  ترین 
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طلبان معرفی کنند! این در حالی است که از دل همین شوراي نگهبان بوده  اصالح
افرادي چون سیدمحمد خاتمی، میرحسین  انتخابات گذشته  ادوار  موسوي،  که در 

محمدرضا  هاشمی  کروبی،  مهدي  معین،  مصطفی  حسن  رفسنجانی،  عارف، 
مهم  که  جهانگیري  اسحاق  گزینه روحانی،  ممتازترین  و  اصالحترین  طلبی  هاي 

طلبان با صراحت اعالم کنند  اند! خوب است اصالحیید صالحیت شده أاند، تبوده
ریاست انتخابات  در  آنان  عالقه  مورد  نامزد  کدام  حال  به  تا  احراز  که  جمهوري 

 صالحیت نشده است!؟



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1400هاي انتخابات م: بایسته فصل شش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتار بیستم: بایدها و نبایدها
 

کسوت  در  که  آنان  باالخص  انقالب  نیروهاي  براي  انتخابات  با  مواجهه 
تواند آنان را هم در  پاسداري قرار دارند،  نیازمند توجه به مالحظاتی است که می

ي احتمالی به  هاات و آسیبآف و هم از    داشتهانقالبی موفق    انجام وظیفه و تکلیف
 دارد.نگه دور 

 الف. اقدامات خاص در خانواده بزرگ سپاه و بسیج 
غ   يحضور  یرتیبص  يهابرنامه   يبرگزار  -1 با    يرحضوریو  متناسب 

بس  يبرا  ط، یشرا   ی نیآفرآنان جهت نقش   يهاو خانواده   ان یجیپاسداران، سربازان، 
 1400تخاباتدر ان  یو در تراز انقالب اسالم رینظفعال، کم
براو شاخص   ارها یها، معمالك   نیی تب  -2  یانتخاب   يها بدون ذکر مصداق، 

 داشته باشد.  ریتأث یکه در تحقق دولت اسالم محورفیو تکل ستهیشا ح،یصح
انسجام   یسامانده  -3 ابزارها  یبخشو  و    ی غیتبل  ي به همه عناصر، عوامل و 

بس   يارسانه و  فضا  یدهشکل   يبرا  ج،یسپاه  انتخاباتپرشو  يبه  نشاط  و  و    یر 
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 حضور در انتخابات  يبرا هازهیانگ  ختنیبرانگ 
حداکثر  -4 فضا  ياستفاده  فعال   يمجاز  ياز  شبکه و  نمودن    ي هاتر 

 موجود   یاجتماع
 تیتقو کردیدر کشور با رو نییو نهضت تب ینیآفردیجهاد ام ياندازراه -5

 نده ی در مردم نسبت به آ دیام
در جامعه نسبت به موضوع    يفتمان امام و رهبرگ  جیو ترو  غیتبل   ن،ییتب  -6

 مردم  یاسیس  يریپذت یانتخابات و مسئول
همه  -7 براتالش  جر  يجانبه  و  نیآفرأس یو    فیتحر  انیشکستن    ژه یبه 

 نسبت به انتخابات
آگاه   یرسان اطالع  -8 ترفندها  یعموم  يسازو  به  با    ينسبت  که  دشمن 

م انجام  مشارکت  کاهش  جمله  رد،یگیهدف  و    از  انتخابات  نبودن  سالم  ترفند 
 مردم.  يبودن رأ دهیفایب 

تأث  -9 حوزه  رگذاریتعامل  ددانشگاه  ه،یعلم  يهابا  و  و  سازمان  گریها  ها 
 و آگاهانه در انتخابات يحضور حداکثر غ یتبل ينهادها، در راستا

ظرف   يریگکمک   -10 معتمد  تیاز  و   يبرا  یمحل  ن ینخبگان 
 ي حداکثر ینیآفرمشارکت

برات  -11 مل  تیتقو  يالش  نما  یاجتماع  یو همبستگ   یوحدت  آن    ش یو 
 در انتخابات

  ژه ی به و  ریپذب یاقشار آس  یشتیبه حل مشکالت مع  ژهی استمرار توجه و  -12
 مؤمنانه يهاکمک يهاش یرزما تیبا تقو یی کرونا طی در شرا

رضا  شیافزا  -13 عموم  يتمندی سطح  افکار  تب  یدر    ي دستاوردها  نیی با 
 انقالب 

ضرورت    کیبه عنوان    یانقالب   ان یانسجام در جر  تیتقو  يالش برات  -14
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 قیبدون ورود به مصاد
 ب. اقدامات مشترك و عمومی

داشتن  1 فرصت.  انتخاباتنگاه  به  تمامی    ؛محور  به  اسالمی  نظام 
ساالر دینی نگاه کرده و  ها به عنوان فرصتی براي تقویت ارکان نظام مردم انتخابات

ان  که  است  آن  شایسته خواهان  به  با  تخابات  واقع  در  گردد.  برگزار  حالت  ترین 
گیرد. برگزاري انتخابات مطلوب نظام اسالمی، حیات مردم ساالري دینی قوت می 

 این نگاه باید به درستی در جامعه تبیین گردد. 
  به خاطر خاص بودن آن؛  1400انتخابات سال . تبیین اهمیت 2

شود و  المللی انجام میاي و بین منطقه   در شرایط خاص ملی،  1400چون انتخابات  
جمهور رییس  انتخاب  بر  عالوه  انتخابات  این  پاي    در  در  مردم  همزمان 

و  صندوق شهر  شوراهاي  و  شهري  مدیریت  براي  را  خود  نمایندگان  راي،  هاي 
انتخاب می  نیز  از حوزه  درکنند.  روستا  برخی  انتخابات کلیدي، در  هاي کنار دو 
مجلس شوراي اسالمی و مجلس اي  اري انتخابات میان دورهانتخاباتی شاهد برگز

بود خواهیم  نیز  رهبري  براي    خبرگان  راي  صندوق  چهار  وجود  آن  حاصل  که 
برخی شعبه  بار در  بود. اولین  باري است که    ها خواهد  اولین  براي  این  بر  مضاف 

می  احساس  انتخابات  در  مشارکت  کاهش  ازدغدغه  پیش  همواره   شود.  این 
آنکه انتخابا بود. ضمن  انتخابات کشور  پرشورترین  از  یکی  ت ریاست جمهوري 

افزوده بود. اما این روزها   زترکیب آن با انتخابات شوراها بر میزان مشارکت آن نی
به دلیل وجود مشکالت فراوان اقتصادي و ضعف کارآمدي دولت مستقر و تداوم  

ا در  براي شرکت  ها  توده  از  بخشی  انگیزه  شده  شرایط کرونایی  کاسته  نتخابات 
 است. 

حداکثري؛3 مشارکت  تحقق  براي  تالش  حضور   .  براي  تالش 
در تمامی انتخابات   هاي رايهاي ملت در پاي صندوقو حداکثري توده  گسترده
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هاي نظام اسالمی براي  که همه توان و ظرفیتبراي نظام اسالمی یک اصل است  
ها، نهادها، مسئولین و  مه دستگاه تحقق آن باید به کار گرفته شود. در این زمینه ه

براي شخصیت با همه توان وارد میدان گردند.  باید  ابزارهاي موثر  از    9  ها و  دسته 
دنبال   را  خاصی  هاي  برنامه  کدام  هر  براي  باید  انتخابات،  احتمالی  غائبین  طیف 

گیرد.  صورت  سیاسی  مشارکت  افزایش  تا  آگاه   کرد  قبیل  از   سازي،اقداماتی 
 . ایجاد رضایتمندي در دستور کار باشد اعتمادسازي و امیدآفرینی، 

شاخص4 تبیین  اسالمی؛  ها.  دولت  انتخابات  ي  ایام  رسیدن  فرا 
جمهوري   شاخص ریاست  بازخوانی  براي  اسالمی  فرصتی  دولت  تراز هاي  و 

انقالب اسالمی است. بدون شک با تشکیل دولت اسالمی مشکالت کشور مرتفع 
در این   عینی تمدن ممتاز اسالمی فراهم خواهد شد.  خواهد شد و مسیر براي تحقق

شاخص  اسالمی  میان  نظام  مطلوب  دولت  کارآمد،هاي  دولت    ، انقالبی  همچون: 
مردمی و   ،ساالرشایسته ،  آفرینتحول،  پرکار و پرنشاط،  جهادي  شجاع و عزتمند،

 . مورد تبیین قرار گیرد ، باید به درستی گرادولت قانونو  فسادستیز، خدمتگزار
یکی از مهمترین الزامات موفقیت  . تولید گفتمان جذاب و فراگیر؛  5

بتواند   باید  انقالبی در مسیر تحقق دولت اسالمی، آن است که این جریان  جریان 
الزمه جذابیت    مردم را با خود همراه ساخته و آراء آنان را در سبد راي خود ببیند. 

 یر است: و اعتماد سازي براي یک گفتمان توجه به موارد ز
نیازهاي   -1/5 از  برآمده  که  بود  خواهد  اعتماد  مورد  و  جذاب  گفتمانی 

 واقعی جامعه باشد. 
همگی    -2/5 امروز کشور که  نسل جوان  زبان  به  بتواند  باید  گفتمان  این 

انقالب و بطور خاص دهه   از  به    1380و    1370متولدین  پس  بوده و  هستند آشنا 
 آن زبان سخن بگوید.  

ان باید بتواند پاسخگوي سواالت ذهنی افکار عمومی باشد این گفتم  -3/5
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براي پیشرفت و آبادانی کشور طرح ریزي کرده   ابهامی را در مسیري که  و هیچ 
 است باقی نگذارد.  

در   -4/5 و  باشد  داشته  را  خود  از  عقالنی  دفاع  توان  باید  گفتمان  این 
گفتمان  که  شبهاتی  با  معمواجهه  و  رقیب  میاهاي  مطرح  پاسخ  بدون    ، نندکرض 

 نگذارد.  
اي    -5/5 رسانه  ابزارهاي  همه  از  باید  شدن  فراگیر  براي  انقالبی  گفتمان 

 باالخص در فضاي مجازي بهره گیرد. 
گفتمان انقالبی براي کسب جذابیت نیازمند تجهیز شدن به زبان هنر    -6/5

 است. 
هاي اساسی نظام در تمامی  غه یکی از دغد  . حفظ آرامش انتخابات؛6

انتخابات برگزاري انتخابات در کمال آرامش و امنیت است. از این منظر انتخابات  
نشانه آن وجود آرامش   باشد و الزمه و  باید مظهر وحدت و انسجام ملی  همواره 
اقداماتی است  انتخاباتی،  ناامن سازي فضاي  درانتخابات است. تشنج، درگیري و 

براي تهدیدي  به  انتخاباتی  فرصت  تبدیل  از  کشور    که  ملی  امنیت  و  انسجام 
در   ریزي شده  طرح  سناریوهاي  و  تحرکات  با  معموال  که  اقدامی  دارد.  حکایت 

جناح تدبیر  سوء  و  غفلت  و  دشمن  داخلی  ایادي  حمایت  و  مرزها  از  هاي  بیرون 
بوجود می  نامزدها  باید تالش سیاسی داخلی و گاه هواداران  آید. در همین راستا 

 و   درگیري  و  تشنّج  از  دور  و  گیرد  انجام  صفا  با  و  آرام  فضاي  در  کرد تا انتخابات
همچنین سالمت انتخابات در فرایند (مرحله پیش از انتخابات ،  .  باشد  نفرت  فضاي

واقع تمام   قرار گیرد. در  انتخابات توجه جدي  نتایج  از  انتخابات و هم پس  حین 
تائید نتایج نهایی    فرآیند انتخابات از زمان آغاز فعالیت سیاسی جناحها تا اعالم و

و   قانونگرایی  موضوع  مراحل  این  تمامی  در  گیرد.  قرار  موردتوجه  باید  انتخابات 
هاي انتخاباتی پایبندي به ضوابط قانونی باید کامال رعایت شود.در سالمت رقابت
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پرهیز قبیل  از   مشکالت،   بزرگنمایی   تخریب،  افترا،  و  تهمت  دروغ،  از   مسائلی 
  ...و    راي  خرید  غیرواقعی،  هايوعده   دادن  رشرعی،غی  کردهايهزینه   اسراف،

 تواند متضمن سالمت انتخابات باشد.  اي از مسایل است که توجه به آن می نمونه
عمومی؛  7 افکار  مدیریت  و  روانی  جنگ  شناخت  از  .  یکی 

مولفه  عمومی  مهمترین  افکار  مدیریت  و  کنترل  توانایی  انتخابات،  در  موثر  هاي 
انتخابا ادوار  و  است.  دشمن  روانی  جنگ  شگردهاي  که  داده  نشان  گذشته  ت 

رسانه سیاسرقابت  هاي  جریان  هاي  در    یاي  پیچیدگی  از  ایران  در  انتخابات 
تیزبینی   و  بصیرت  و  هوشمندي  نیازمند  آنها  شناخت  که  است  برخوردار  فراوانی 

رسانه است.   سناریوهاي  از  هراسی"اي  یکی  افکار   "رقیب  اغواي  هدف  با  که 
کل است.  عمومی  انتخابات  در  نظامیان  حضور  مساله  است،  خورده  قابل  ید  نکته 

نیز  تامل آنکه رسانه  نیز در تقویت این سناریو وارد میدان شده و آنان  بیگانه  هاي 
می تهیه  آتش  طلبان  اصالح  اثرگذاري  و  موفقیت  رقیب  براي  سناریو  در  ریزند! 

سازي دوقطبی  ایجاد  امنیت  هراسی  کذایی  ،    -جنگ  معیشت،    –هایی  صلح 
سرهنگ   اقتدارگرایی    –دوگانه  دوگانه  دوگانه   –حقوقدان،  ساالري،  مردم 

آزادي   می  –مخالفین  طرح  مجددا  آزادي  احتمال    گردد. موافقین  سناریو  همین 
انتخابات  همچون  پاي  دارد  در  مردم  محاسباتی  خطاي  براي  عاملی  گذشته  هاي 

اولویت مردم  که  معنا  بدان  باشد.  راي  شاخص ها  صندوق  را  و  خود  واقعی  هاي 
اي دل بسپارند که با  جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزینه براي انتخاب رییس

اما مطلوب اصالحشاخص  نیز فاصله داشته،  برون   يبرا طلبان است. هاي خودشان 
  ي هااغواگرانه و طرح  يوهای و ممانعت از کارگر افتادن سنار  تیوضع  ن یرفت از ا

ن   بیفر تقو  یانقالب   يروهایتازه،  و  انسجام خود  تیضمن حفظ  و  الزم  ،  وحدت 
دشمنان    يوهایسنار  و با منطقی باور پذیر، شرایط کشور و  نی است با زبان نرم و ل

 را تبیین نمایند. آنها  یو همکاران داخل یرون یب 
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فرآیند  8 در  نگهبان  شوراي  عملکرد  از  همگانی  تبعیت   .
نگهبان شورا  انتخابات؛ محترم  در    عالوه  ي  قوانین  تدوین  بر  نظارت  وظیفه  بر 

و   دارد  برعهده  نیز  را  کشور  انتخابات  کلیه  بر  نظارت  اسالمی،  شوراي  مجلس 
موظف است صالحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخاباتی (به جز 

نام می کنند را  انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستا ) در وزارت کشور ثبت 
صاحب و  کرده  نماید. بررسی  معرفی  مردم  به  را  صالحیت  مهمترین    ان  از  یکی 

سال  طول  در  که  مساله  مناقشاتی  گردیده،  برجسته  کشور  انتخابات  در  اخیر  هاي 
ها  فرآیند بررسی و احراز صالحیتبررسی صالحیت نامزدهاي انتخاباتی است. در  

این است که  علی بسیار مهم   انتخابات ریاست جمهوري، موضوع  الخصوص در 
 کند. روط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن بر اکثر نامزد ها صدق نمی ش

را فصل  نگهبان  اساسی شوراي  قانون  باید طبق  الخطاب در چنین وضعیتی همگی 
انقالب   معظم  رهبر  بدانند.  نگهبان  شوراي  از  تبعیت  به  ملزم  را  خود  و  دانسته 

  ي نگهبان می فرمایند: «سازوکار اسالمی در دفاع از قانون انتخابات و جایگاه شورا
  هابعضی   کنار  و  گوشه  اینکه.  است  مستحکمی  سازوکار،  ما  کشور  در  انتخابات
  شوراي  حضور.  است  جابی  واقعاً؛  است  منطقی  غیر   واقعاً،  کنندمی  هایی اعتراض 
  حقیقتاً   -  کردندمی   تأکید  آن  روي  مکرر  هم  امام  که  -  اساسی   قانون  در  نگهبان

  انسانهاي  عده  یک   تشخیص،  نگهبان  شوراي  تشخیص.  است  مبارکی  حضور  یک
  ما   براي  مبارکی  چیز   یک   این؛  است  ها صالحیت  به  نسبت   بصیر   و   طرفبی ،  عادل

 ) 7/2/92»(. است ملت آحاد يهمه  براي و
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