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 در خدمت و خیانت فتنه گران .::.

ـاي رنگارنـگ اعـم از      جوامع دینی و غیر دینی این سوال اساسی در ذهن شکل می گیرد که چـرا  با مقایسه اي اجمالی میان    فتنـه ه

غیر  سرزمین هايسیاسی و اعتقادي در بالد مسلمین بصورت عام و در جامعه ما بصورت خاص، بطور پی در پی رخ می دهد و در     

ـاکم بـر     استدالل خیر؟ ذر پاسخ می توان اینگونه   مسلمانان و بالد کفر    نمود که اساسا با شکل گیري جامعه دینی تمامی معـادالت ح

و قـوم  ) ع(می گردد همچنانکه در زمان موسی یک اجتماع دینی تبدیل به قوانین و سنن ال یتغیر الهی متناسب با ظرفیت هاي     جامعه

همچون  و فتنه ها و آزمایشات متعددي که با شکل گیري جامعه دینی بر اساس آموزه هاي الهی، ابتالئات ئیل مشاهده می شد بنی اسرا 

، تمرد از دستور موسی مبنی بر حمله به بیت المقدس و وعده ظفر و پیروزي و بهانه )ع(فتنه گوساله سامري و غیبت غیر مترقبه موسی 

و این در حالی بود که آنان معجزاتی همچون عصاي تبدیل شده  راه ی همچون بت قوم بت پرست بینهاي واهی آنان براي آوردن بت    

 گانه آب از صخره و آماده شده غذاهاي 12به اژدها، ید بیضاء، شکافته شدن دریا و عبور آنان و هالکت فرعونیان، جاري شدن شعب    

که خداونـد قـوم بنـی     باید به یاد داشته باشیم شدند، ه در محاسبات و تشخیصرا دیده بودند اما باز دچار اشتبا ... آماده براي آنان و   

اسرائیل را برگزید و آنان را بر تمام جهانیان برتري و فضیلت بخشید اما در نهایت کار به جایی رسید که از این جایگـاه پـایین آورده     

در بالد کفر صورت نمی پذیرد نه  احکام خاص جوامع دینی بواسطه جاري نبودن اینگونه آزمایشات و فتنه ها عمیق و ژیچیده. شدند

   .نمی شوند اینکه امتحان نمی شوند بلکه بدین معنی که دچار این کوران هاي سخت و مهلک

ی در تفسیر نور در ذیل این آیه نکته جالب. حقیقتا لرزه بر اندام می اندازد این آیه اي است که )7/کهف(» لیبلونکم ایکم احسن عمال « 

. لِ ابتداي فعل، فعل مضارع و نـون مـشدد  : کلمه لیبلونکم حاوي سه تاکید است بر اینکه شما حتما آزمایش می شوید  : مطرح می شود  

گاهی فردي است و گاهی اجتماعی را در بر می گیرد ایـن امـر    حاال این امتحان پس امتحان امري حتمی است و گریزي از آن نیست      

صورت می ... زن و فرزند، حب جاه و مقام، حسادت نسبت به دیگران و اي گوناگونی همچون مال دنیا، حباز راه ها و با ابزاره       نیز

  .گیرد

ـا     ) ع(حضرت علی  تاکید می فرمایند که از خدا نخواهید که فتنه نباشد چراکه وقوع آن حتمی است بلکه از خدا بخواهید کـه از آن ب

ـا در ایـن      دوست از دشمن و منافق شناخته می شود و چراکه در فتنه هاست که  بیرون آیید   سربلندي ـا و رویـش ه وقوع ریزش ه

نگاه و معادالت حاکم بر جوامع دینی را می توان با نظر به رخداد ها و وقایع انقالب اسالمی از سال  این نوع    امري ناگزیر است     بین

 حاوي درس ها و عبرت هاي تلخ 88 بهمن 22 تا 88 خرداد 22ی اما در این بین بازه زمان  تا اکنون بخوبی تحلیلی و تاویل نماییم       57

بروز دوباره تلخی هاست چراکه تاریخ تکرار می شود و این تکرار از  و شیرینی است که رجوع به آنها یاعث تکرار شیرینی ها و مانع

    .سنت هاي الهی است

ـا برنامـه ریـزي و      در این جستار نویسنده تالش دارد که خیانت هاي طراحی شده و خدمات      ـال ه  ناخواسته جریان نفاق را کـه س

سازماندهی و تحرکات تئوریک و لجستیکی در پشت آن نهفته است را بصورت موجز و مفید مطرح نماید فتنه اي که ریشه هاي اولیه 

توسـط   پروژه مذکور باز می گردد و) CIA-مسئول وقت میز ایران در سازمان جاسوسی آمریکا(آن به طرح ضد ایرانی کنت تیمرمن     

دنباله داخلی آنان در جریان موسوم به اصالحات که در ساختارهاي حاکمیتی نیز نفوذ کرده بودند به صورت سیستماتیک و قدم بـه    

ـا در چـارچوب    ... تا جایی که نتانیاهو، اصالح طلبان را سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران می خواند  قدم به اجرا در آمد     این فعالیـت ه

روزنامه هاي زنجیره اي که وظیفه سکوالریزه کردن بدنه اجتماعی ایران و حمله به ارزش هاي اسالم و عاشورا و   کالنی همچونهاي

را بر عهده داشتند، راه اندازي قتل هاي زنجیره اي توسـط عناصـر   .. و دفاع مقدس و قانون اساسی و والیت فقیه و) ره(انقالب و امام  

 ترور نمادین حجاریان توسط نیروهاي نفوذي اصالحات در راستاي مهره سازي، شکل دادن بـه حـوادث   نشاندار اصالحات، طراحی 

 تیر، فرستادن لوایح دوقلو از سوي خاتمی در راستاي کاهش قـدرت رهبـري و افـزایش    18کوي دانشگاه و برپایی و مدیریت غائله    

ـا     ه دولت اصالحات به بوش  خرازي وزیر وقت امور خارج2003قدرت ریاست جمهوري، نامه سال   مبنی بر تمایل ایجـاد ارتبـاط ب



 ٤

و حزب اهللا لبنان، ایجاد تورهاي سازماندهی شـده قاچـاق دختـران     از گروه هاي حماس  آمریکا و متوقف کردن حمایت هاي ایران      

 اعالم آمادگی براي حمایت ایرانی به کشورهاي حاشیه خلیج فارس در راستاي به خطر انداختن امنیت ملی و طرح فروپاشی از درون، 

از گروهک تروریستی طالبان در زمان حمله آمریکا به افغانستان، مدیریت پنهان و اشکار تهاجم فرهنگی و ورود کتب و هنرهاي مبتذل 

وزیر وقت فرهنگ و (علی الخصوص در زمان عطااهللا مهاجرانی  به حوزه فرهنگ عمومی کشور غربی بصورت گسترده و سیستماتیک

ـال و نـیم     !که هم اکنون در رسانه دولتی انگلیس بی بی سی مشغول به ارائه خدمت اسـت ) اد اسالمی اصالحات  ارش ، تعلیـق یـک س

فعالیت هاي هسته اي و اتخاذ مواضع ذلیالنه در حوزه سیاست خارجی که باعث جري تر شـدن غـرب و دسـتور آنـان بـه دولـت          

بگونه اي که تونی بلر نخست وزیر  در دانشگاه ها توقف تدریس علوم هسته اياصالحات مبنی بر توقف آزمایشات هسته اي و حتی 

، اتخاذ مواضع شاه سلطان حسینی در حـوزه  )قرار داد سعدآباد.(ما میوه حمله به عراق را در سعدآباد تهران چیدیم   : انگلیس می گوید  

  .هاي کالن داخلی و خارجی

ح طلب که عمدتا در احزاب مشارکت، مجاهدین انقالب، مردم سـاالري، اعتمـاد   این جریان تلفیقی است از احزاب و گرو هاي اصال   

 کـه مجـال بررسـی آن نیـست،     84 – 68عالوه بر فعالیت هاي گسترده طی سال هـاي  . ملی، کارگزاران سازندگی متمرکز شده بودند  

ـا  بص  نیز در جلسات هفتگی به عناوین مختلف و88بصورت خاص دو سه سال قبل از انتخابات      ورت نظم یافته، برنامه ریزي هایی ب

  !محوریت انتخابات داشته اند

طرح مباحثی همچون دولت وحدت ملی توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت ائتالف ملی توسط محسن رضـایی در همـین راسـتا      

ور براي انتخابات مجلس نهم و افراد طیف مذک! قابل تحلیل است به منظور روي کار آوردن دولتی مطیع خواسته هاي بازیگردان پنهان   

ریاست جمهوري یازدهم از هم اکنون ستادهاي انتخاباتی خود را بصورت زیرزمینی و چراغ خاموش فعال نموده اند تا شاید بتوانند       

دبیر (دست و پا کنند اما آیت اهللا احمد جنتی  در آینده نزدیک به سهم خواهی برخیزند و جایی براي پیشبرد اهداف و اغراض خود       

ایـن عـده فتنـه    : به نکات جالبی اشاره کردند انبوه جمعیت راهپیمایان انقالبی اصفهان  در 89/بهمن/22در سخنرانی ) شوراي نگهبان 

) نقل به مضمون. (گران که به تکاپو افتاده اند به هیچ عنوان از فیلتر شوراي نگهبان عبور نخواهند کرد و صالحیت آنها تایید نمی شود

  .کرد و با بصیرتی دوچندان تحرکات سیاسی جبهه هاي خودي و غیرخودي را رصد نمودباید صبر 

 است که اوال موارد مطروحه اي که در ادامـه خواهیـد خوانـد     اهم خیانت هاي فتنه گران در زیر آورده می شود اما نکته قابل این * 

 سالها تحقیـق و  88 تا مشخص شدن تمامی ابعاد فتنه عمیق مشتی است از خروارها خیانت وطن فروشان خودفروخته سبز و ثانیا اینکه  

  : برده شود مطالعه و کنکاش الزم است تا به طراحی هاي پیچیده و اهداف ظاهر و باطن آن پی

بـرادر محمـد   (  بزرگترین خیانت، زیر سوال بردن اصل انتخابات و طرح بحث تقلب در انتخابات بود، پروژه اي که رضـا خـاتمی    -

موضوع تقلب بحثی بود که یکسال پیش از انتخابات که بحث  : درباره آن می گوید) رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس ششم  خاتمی و   

بعد از بررسی هایی که انجام شد موسوي خوئینی ها و محتشمی پور به عنوان محور طرح . اولیه انتخابات مطرح شده بود، مطرح شد      

ته انحرافی صیانت آراء به ریاست محتشمی پور و القاي تقلب و زیـر سـوال بـردن نتـایج     اینان با راه اندازي کمی   . تقلب مطرح شدند  

که به نوعی اعتراف و اذعان به شکست از سوي این جریان منحرف سیاسـی  ! انتخابات برگزار نشده آن هم یک سال پیش از انتخابات    

دد مهیا نمودن قلوب و نفوس جهت کودتاي مخملـی  است، به تحریک و مدیریت عواطف هواداران خود پرداختند و به نوعی در ص  

اما مقابله و تدارك آنان براي این موضوع از سال ها پیش جاي بسی تامـل و تفکـر   . سبز که مورد حمایت مستقیم غرب بود را داشتند   

رصد شـود بـه نکـات    دارد؛ اگر سفرهاي خارجی خاتمی که تعداد آنها از سفرهاي داخلی اش پیش از انتخابات بیشتر است، با دقت  

  ...جالبی دست خواهیم یافت

شیوه طرح بحث تقلب و استدالل هاي آن در نوع خود بی نظیر است عالوه بر این که روزنامه هاي امید جوان، مردم ساالري، اندیشه     

ریان القاي تقلـب   طیف مذکور به سمپاشی مشغول بودند در ستادهاي انتخاباتی خط نفاق، ج  و رسانه هاي مکتوب و غیر مکتوب   نو

 از ایـن رو بـود کـه در روزهـاي      و پیروزي حتمی موسوي توسط نظرسنجی هاي ساختگی و مهندسی شده بشدت تبلیغ می شد و   



 ٥

 هزار نفر در تهران جمع شدند چراکه به لحاظ روانـی و تحریـک الیـه هـاي     300 خرداد عده قابل توجهی حدود 22نخست پس از    

شفاف سازي هـاي صـورت گرفتـه روز بـه روز       مدت کار روانی صورت گرفته بود که البته با احساسی بشدت روي آنان در دراز  

 خرداد موسوي با رسانه هاي داخلی و خـارجی و اعـالم دروغـین پیـروزي     22 روز 21مصاحبه ساعت . ریزش فتنه سبز تشدید شد  

 همچنان ادامه داشـت بهـت مـردم و صـاحب     آن هم زمانی که راي گیري) که شگرد تجربه شده در کودتاهاي رنگی است(زودرس  

 بخشید چراکه در کشورهاي اوکراین، گرجستان و قرقیزسـتان   نظران را برانگیخت و احتمال شکل گیري کودتاي رنگی سبز را قوت   

ر با طـرح  از سوي دیگ. امري سابقه مند بوده است استفاده از همین مدل یعنی تاکید بر وقوع حتمی تقلب و اعالم پیروزي زودهنگام   

بحث تقلب در انتخابات از سوي کودتاچیان سبز، استدالل هاي مضحکی مطرح شد که تن ارسطو و افالطـون را در گـور بـه لـرزه         

 سعی بر اثبـات تقلـب در   " داماد لرستان"یکی از بارزترین این افراد زهزا رهنورد همسر میر حسین موسوي بود که با منطق  ! درآورد

نیز روز راي گیري، در پاسخ به سوالی مبنی بـر واکنـشش نـسبت بـه     ) همسر اکبر هاشمی رفسنجانی(یعتی عفت شر! انخابات داشت 

از طرف دیگر نقش فائزه هاشمی رفسنجانی، مهدي هاشمی رفسنجانی و ! شکست احتمالی موسوي ، دعوت به ریختن در خیابان کرد    

صورتبندي شد که البته نقش پدر خانواده در حمایت مالی و ... ی و ساله صبحانه وي با اصالحتی ها، یاسر هاشمی رفسنجان  2جلسات  

 88 تیـر  26سیاسی از فتنه گران و ارسال نامه هتاکانه و گستاخانه به رهبر معظم انقالب و تحریک و تشجییع فتنه گران در نماز جمعـه   

  .تنها برگی از پرونده هفتاد من نقش آفرینان این پروسه می باشد

 درصد صندوق ها 10 روزه شوراي نگهبان به کاندیداهاي معترض و دعوت از آنان براي حضور در بازشماري 15 در این حال فرصت 

و عدم استقبال آنان این فرضیه را تقویت نمود که اساسا بحث اثبات و یا رد تقلب نیست بلکه موضوع براندازي نظام مطـرح اسـت و     

اطالعاتی علیه نظام در چارچوب طـرح هـاي سـعید حجاریـان مبنـی بـر اینکـه        -یایجاد زمینه اي براي سازماندهی اقدامات انتظام      

  . قابل ارزیابی است"فتح سنگر به سنگر" و یا "فشار از پایین و چانه زنی از باال" ، "اصالحات خون می خواهد"

 ملی و بین المللـی یـک    تالش براي ایجاد شکاف و دو دستگی میان صفوف مردم و شکستن وحدت کلمه که ضامن منافع و مصالح -

کشور است و به تبع آن کاهش قدرت نرم نظام و تضعیف قدرت اثرگذاري بر سایرین و اکنون نیز با حفظ رویکـرد گذشـته تـالش        

  .دوچندانی براي ایجاد شکاف میان مسئولین قوا در رده ها و سطوح مختلف بعنوان یک استراتژي و راهبرد راهگشا در پیش گرفته اند

ردن ریسک سرمایه گذاري در ایران و به خطر انداختن بازار سرمایه که منجر به کاهش ضریب امنیت اقتـصادي ایـران شـد و        باال ب  -

 ماهه به روند پیشرفت کشور سرعتی دو چندان ببخشند درگیر مسائل 8بسیاري از مردم و مسئولین را که می توانستند در این فرصت     

البته این عده حتی علیه صـندوق هـاي   . بب خروج بخشی از سرمایه از بازار اقتصادي ایران شدنمودند و س کودکانه و احمقانه خود  

! صدقات که بخشی از نیاز محرومین جامعه و ایتام را تامین می نمایند نیز رحم نکردند و حکم به تحریم صندوق هاي صدقات دادنـد       

  .تا از مستضعفین حامی نظام اسالمی نیز زهر چشمی گرفته باشند

ـا مـرز       -  یکی دیگر از خوش خدمتی هاي فتنه گران، امیدوار نمودن دشمنی بود که بواسطه استقامت ملت و دولت ایـران اسـالمی ت

 خود به رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـه    88 خرداد20 بگونه اي که باراك اوباما در نامه   شده بود توقف تهدیدات علیه ایران آورده  

اما با پالس ها و سیگنال هاي نیروهـاي داخلـی مبنـی بـر عـدم      .ئل منطقه اذعان و اعتراف نموده استنقش ایران در حل و فصل مسا      

مذاکره با دولت اصولگراي فعلی تا قبل از انتخابات به نوعی نشان دادند که قرار است در پس این رقابت هاي سیاسی اتفاقی بیفتد که     

  .ونی ترغیب نمودنداینگونه آمریکاییان را به عدم مذاکره در شرایط کن

 میلیونی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري با لشکر کشی کف 40 تلخ نمودن کام مردم بواسطه خلق حماسه بزرگ حضور -

خیابان ها و مطالبه گري هاي فرا قانونی مغول وار که سبب شد تاثیرات و پشتوانه سازي هاي ناشی از آن در سـطح بنـدي مناسـبات       

  .للی به حداقل ممکن برسدملی و بین الم
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 تهیه خوراك براي امپریالیسم و صهیونیسم رسانه اي جهت تضعیف و تخریب و به انزوا کشاندن ملت مسلمان و نظـام اسـالمی در      -

 میلیونی الگویی است بـراي  40فضاي مسموم رسانه اي غرب و ترسیم چهره اي نامناسب و نامطلوب از ایران در حالی که آن حضور   

  . دموکراسی و در غرب و شرق عالممدعیان

 بدبین نمودن عده اي از مردم نسبت به نظام عزیز اسالمی؛ که با تالش هاي صورت گرفته و روشنگري هاي به عمل آمـده بعـد از         -

ـا      دچـار  شروع جریان مسموم خط نفاق، ریزش ها در بدنه اجتماعی فتنه سبز به حداکثر خود رسید اما عده اي در این کارزار فتنه ه

  !سردرگمی و انحراف شدند و به وادي ضاللت و هالکت تئوریک شتافتند

 دروغگویی در لباس منجیگري؛ به یاد بیاوریم حرف هاي موسوي در تبلیغات انتخاباتی اش را که دروغ بد است، قانون شـکنی و        -

نفاق افتاد خوي دروغگویی و قانون گریـزي و  اما طولی نکشید که نقاب از چهره ! مرگ بر دیکتاتور قانون گریزي نا مطلوب است و  

  .استبداد عجیب موسوي و طیف متبوعش بر همگان هویدا شد

 کمک به ایجاد حفره هاي اطالعاتی و امنیتی در کشور؛ بدین ترتیب که با شرایط ایجاد شده، دستگاه هـاي اطالعـاتی غـرب و در     -

د را فعال نمودند و از این منطقه آلوده اطالعاتی بـه نحـو مطلـوب سـوء      و موساد نیروهاي بومی و غیربومی خوMI6راس آنها سیا،  

می توان در ترور هدفمند ندا اقا  استفاده نموده و اهداف و اغراض اطالعاتی خود را پیاده سازي نمودند که نمونه کوچکی از آن را       

  .سلطان و ترور شهید بزرگوار دکتر علیمحمدي و شهریاري مشاهده نمود

والیت فقیه که در اصل پنجم قانون اساسی بر آن تاکید شده است و امـام راحـل عظـیم      و لجن پراکنی علیه اصل مترقی  سم پاشی -

استدالل هاي فقهی بر وجوب وجود آن تاکید نمودند و نبودن آنرا باعث وارد آمدن آسیب و خسارت به مملکت و  الشان نیز بار ها با   

 به نقش آفرینی شوم خود پرداخت و در مقابل سران و پیروان فتنه 88طلبی که به وضوح در فتنه روي کارامدن دیکتاتورها دانستند م    

نیز براي زدن ریشه هاي آن تمام تالش و همت خود را بسیج نمودند البته قابل ذکر است که این روند بصورت سازمان یافته از اوایل    

سط در زوزنامه هاي زنجیره اي و تریبون هاي اصالح طلبان بشدت تبلیـغ  انقالب اسالمی توسط گروهک هاي تابلودار و در ادامه تو   

  .شد

 تقویت حامیان مثلث شوم زر و زور و تزویر ُکه گاها صاحبان کرسی هاي حکومتی نیز نقش آفرینی پررنگی داشـتند و فرزنـدان و     -

  .بستگان آنان به راه اندازي و مدیریت آشوبها همت گماردند

، پروژه تجاوز که توسط مهدي کروبی نامزد شکست )که قبال بحث آن مطرح شد(م اسالمی در قالب پروژه تقلب  بازي با آبروي نظا -

 حلقه سی دي به تهیه کنندگی کهتري آغاز شد 2با ارائه !) که حتی آراي وي از آراء باطله نیز کمتر بود(خورده و ساده لوح انتخابات 

ـا  (ورت گرفته کذب بودن این ادعا مشخص شد و منجر به فرار کهتري به لندن شـد و با معاینات پزشک قانونی و بررسی هاي ص  دقیق

 نفري کشته شدگان فتنه سبز که 72پروژه شهیدسازي در قالب انتشار لیست ). مثل فرار آرش حجازي به لندن پس از قتل ندا اقاسلطان   

در آن به چشم می خورد پـس  ... پوراقایی و ترانه موسوي وتوسط علیرضا بهشتی و الویري انتشار یافت و نام افرادي همچون سعیده   

پس از مدتی مردگـان یکـی پـس از    ! از برپایی مراسم ختم براي این عده توسط فتنه گران و حتی حضور سران فتنه در این مراسمات  

و ! ا حق مـردم مـی دانـستند   جالب اینجاست که این تحرکات از افرادي سر میزد که دانستن ر! دیگري به حرف آمدند که ما زنده ایم    

  .پرچم عقالنیت را به زعم خود بلند کرده بودند

 آذر، روز قـدس، روز  16 آبـان،  13 تالش براي ایجاد انحراف عمیق در ایام اهللا، بگونه اي که در مناسبت هاي گونـاگون همچـون       -

 و مظلومین؛ اقدام به اعالم شعارهاي دشـمن پـسند و   بجاي اعالم انزجار از مستکبرین و ظالمان عالم و دفاع از مستضعفین  ... عاشورا و 

جالب اینجاست که دلشان براي (استقالل آزادي جمهوري ایرانی، نه غزه نه لبنان جانم فداي ایران : انحرافی نمودند شعارهایی همچون 

بـه آتـش کـشیدن پـرچم ابرقـدرت هـاي        آذر بجاي 16در ... ، و!یا با ما ، اوباما اوباما یا با اونا !)مردم تونس و مصر هم سوخته است  

در روز قدس روزه خواري کردنـد و  . زورگو و مستکبر تصویر امام عزیزمان را به آتش کشیدند و خون به دل مردم و رهبري کردند    

ـ !!! حتی نماز خواندن هم بلد نبودند و یا با کفش می خواندند و یا در کنار معشوقه هاي شمال شهري بزك کرده خود  ورا در روز عاش
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نیز وقاهت را به حد اکثر خود رساندند و با حمله به عزاداران حسینی و آتـش زدن خیمـه هـاي عـزاداري و سـوت و کـف زدن و        

جالب اینجاست بعد از این جریانات در بیانیه هاي . رقصیدن عمق حماقت و دشمنی و کینه توزي خود با اسالم را به نمایش گذاشتند    

! لقب مردان خداجو اطالق شد و از تروریست هاي بمب گذار به عنوان مردان حق جو و حـق طلـب  صادره از سوي موسوي به آنان     

یعنی استفاده از راهبردِ امام علیه امـام و ایجـاد خـط    ! را در دست گرفته بودند) ره(همه اینها در حالی بود که اینان تابلوي خط امام      

باید خود : همانطور که مصطفی ملکیان از عناصر اصالح طلب می گوید. سالمیانحرافی در افکار اصیل و بنیادین معمار کبیر انقالب ا      

  )وي اکنون در قم مشغول به تربیت طالب سکوالر می باشد. (را همرنگ مردم نماییم و سپس اهداف خود را دنبال کنیم

عالم کرد که ما ده ها نفـر از افـراد   مریم رجوي در ایام انتخابات ا( فعال نمودن گروه هاي تروریستی ضد انقالب همچون منافقین       -

 نفر از اعضاي جوخـه هـاي تـرور را    30دستگاه اطالعاتی کشور توانست . زبده خود را براي حمایت از سبزها به ایران فرستاده ایم      

ه در ک) سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی(اطالعاتی موساد -تبلیغاتی-، حمایت هاي گسترده مالی)شناسایی و دستگیر نماید

آخرین مورد آن هم دعوت مستقیم بخش فارسی این سایت در راستاي دعوت (  آشکار و هویدا بود  سایت وزارت خارجه این رژیم  

، حمایت بی دریغ آمریکا و غرب از فتنه گران سبز بگونه اي که )  بهمن بود25از فتنه گران سبز براي حضور در اغتشاشات اسرائیلی     

در سخنرانی هاي خود از موسوي نام می برد و هیالري کلینتون و مارك کرك حمایت هاي علنی رسانه اي و باراك اوباما به صراحت 

تصور کنید دشمن هاي شماره یک ملت ایران از این جریان انحرافی و وطـن فـروش حمایـت    ! مالی می نمایند و آن را فریاد می زنند   

ادند و می دهند اما سخن امام را بیاد نیاوردند که فرمود هر زمان که دشـمنان  کردند آن هم در حد اعلی و باز هم شعار خط امام سر د    

. این ملت از شما تعریف کردند بدانید که راهتان اشتباه است و اگر از شما خشمگین شدند بدانید که مـسیرتان درسـت و حـق اسـت        

، گروهـک تـرور دولـت آبـادي،     ) پادشاهیزیر مجموعه انجمن(حمایت گروهک هاي تروریستی و آدم کش انجمن پادشاهی، تندر    

از فرقه سبز خود گویاي عمق وابستگی و پلیدي این جریـان  ... مذهبی ها و-ریگی، پژاك،بهایی ها، مارکسیت ها، سلطنت طلبان، ملی   

ش کـرد  البتـه نبایـد فرامـو   !(مشاهده می شود که تمامی سفاکان و قاتالن و قصابان عالم زیر چتر موسوي جا خوش کرده انـد    . است

موسوي و کروبی و خاتمی و امثالهم مهره هاي سوخته این طیف محسوب می شوند و جایگزینی آنان با مهره هاي معتـدل تـر امـري       

  )دور از ذهن نیست

تمامی سفارتخانه هاي کشورهاي :  به صحنه آوردن سفارتخانه هاي کشورهاي اروپایی؛ سفیر سابق اتریش بعد از انتخابات می گوید   -

این نقش آفرینی تا بدانجا بود که دیپلمات . ی در ایران در زمان انتخابات ریاست جمهوري این کشور نقش فعالی را ایفا نمودند   اروپای

. هاي غربی شخصا براي جمع آوري اطالعات و تحریک و مدیریت اغتشاشات به میان آشوب طالن خشونت طلـب آمدوشـد داشـتند     

 نفر را جـذب  150 سال سفارت انگلیس 5در طی :  در تهران در اعترافات خود می گویدحسین رسام کارشناس ارشد سفارت انگلیس 

در همین راستا در دادگاه رسیدگی به جنایات و خیانات این افراد نماینده مدعی العموم تاکیـد  . و به امر جاسوسی ترغیب نموده است 

 و شون مورفی دبیـر سـفارت اسـترالیا در سـتاد میرحـسین      می نماید که حسین رسام به همراه توماس برن دبیر دوم سفارت انگلیس  

  . موسوي رفت و آمد داشته و با علی ماهر از مشاورین ستاد مرکزي انتخابات میر حسین موسوي نیز تعامالت مختلفی را داشته اند

در ) دان فلـسطین رئـیس تـشکیالت خـودگر   ( وطن فروشی و خیانت و گدایی مالی جریان اصالحات تا آنجاست که حتی ابومازن   -

 50اسنادي که الجزیره مدتی پیش منتشر کرد، یک تاجر فلسطینی را متقاعد کرده بود تا براي راه اندازي یک شـبکه رادیـویی مبلـغ        

بودجه هاي چند صد میلیون دالري که بصورت پنهان و آشکار در کنگره امریکـا و دول  . میلیون دالر به موسوي و باندش انتقال دهد  

ـا اینکـه     اروپایی ب  راي حمایت مالی از اصالح طلبان به تصویب رسیده است خود گویاي اوج توطئه گري این طیف سیاسی است کم

ـال  NEDفکري غرب به اینان از سوي نهادهاي به ظاهر مستقل امریکایی همچون کارنگی، راکفلر، -بسیاري از کمک هاي مالی   ، مارش

مـن چندشـم مـی    : الی نقش پررنگی را ایفا نموده است، یکی از نزدیکان او می گویدخاتمی در این گدایی هاي م . منتقل می شود  .. و

شود که با چه وضعیتی رفتم و از این کشورهاي عربی براي مرکز گفت و گوي تمدن ها پول گرفتم و نمی توانم بگـویم کـه چقـدر      

ه عربستان گفت که اگر پول می خواهیـد خـاتمی   یک بار نماینده امارات تماس گرفت و از قول پادشا. جمهوري اسالمی را فروختیم   



 ٨

این .  هزار یورو بگیرد100باید بیاید در مرکز استراتژیک ما در خصوص آن چیزي که می خواهیم سخنرانی کند و بابت هر سخنرانی       

 نشاندهنده نهایت خیانت از یکسو اینها...  میلیون دالري پادشاه عربستان و جریان زانو زدن خاتمی مقابل وي1را اضافه کنید به کمک   

موید این حقیقت است که این ها  و خودفروختگی جریان مذکور به غرب و دشمنان درجه یک ملت ایران می باشد و از سوي دیگر     

اشتباه راهبردي این جریان به فرمایش رهبر معظم انقالب در دو حوزه کالن می . متکی به غرب هستند نه دلبسته به مردم ایران اسالمی

  . امیدشان به کشورهاي خارجی است-2- خود را باالتر از مردم می بینند-1: اشدب

 از دیگر خیانت هاي این طیف به خطر انداختن حیات گروه هاي مقاومت اسالمی در منطقه همچون حزب اهللا لبنان، حرکت مقاومت  -

ي شرقی و آسیاي میانه و کشورهاي آمریکاي التین ، گروه هاي مقاوم افغان و عراقی و حتی برخی از کشورهاي اروپا  )حماس(اسالمی

 با آن سازماندهی چند ده ساله و بودجه هاي کالن غالب می شد طومار آزدگان جهان هم بسته می 88اگر فتنه . و آمریکاي جنوبی بود   

 چه امیدي و با چـه  به) همچون موج بیداري اسالمی که کشورهاي عربی وابسته را فراگرفته است(شد و حرکت هاي آزادي خواهی    

بی شک در آن صورت حرکت انقالبی در مصر و تـونس و اردن و یمـن و بحـرین و حتـی عربـستان      . الگویی طی طریق می کردند   

ـا         مسکوت می ماند و منکوب می شد چراکه الهام بخش این تحرکات انقالبی، روح حریت و آزادگی انقالب اسالمی ایران است که ب

وکل به وعده هاي الهی همچون ماه در آسمان ظلمت زده جهان می درخشد و روشن کننده قلوب نا امید ملت اتکا به سالح ایمان و ت    

  .مستکبرین است هاي تحت ظلم و ستم دیکتاتورهاي دوست 

  ... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل-

خواسته اي هم از سوي سران و پیروان فتنـه   خدمات نا88 در جریان فتنه "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد "طبق مثل معروف    * 

اهم این خدمات را مـی تـوان   . ایرانی آنان است-سبز صورت گرفت که البته غیرمستقیم و ماحصل و برونداد فعالیت هاي ضد اسالمی  

  :در قالب هاي زیر طرح نمود

و انقالب اسالمی بود ) ص(م اسالم ناب محمدي، بازتولید معانی و مبانی و مفاهی88 یکی از مهم ترین ثمرات مثبت شکل گیري فتنه   -

چراکه از یکسو فتنه گران به سمپاشی گسترده علیه این اصول بنیادین مبادرت ورزیدند و از سوي دیگر نیروهاي انقالبـی بـا همـت        

 انقـالب  که در این میان حضور نسل سـوم و چهـارم   دوچندان به نشر و گسترش اصول انقالب و پاسخگویی به شبهات پرداختند       

نویدبخش آینده اي در خشان براي انقالب اسالمی است چراکه اینان با نقش آفرینی بی نظیر در کارزار فتنه از یکسو به برچیده شدن     

سیاسی خود به وظیفه شـرعی و  -آن اقدام نمودند و از سوي دیگر محیط و فضایی فراهم شد تا با عمق بخشی به دانسته هاي اسالمی    

ـال   ملی خویش در راس  تاي دفاع از اسالم و انقالب بپردازند و در این بین مفاهیم ناب و شاخص هاي انقالب اسالمی به نسل بعـد انتق

 بـه  89 بهمـن  22 و 88 بهمـن 22، 8 دي9یابد که نمود آن را می توان در حضور حماسی جوانان ایرانی به همراه خانواده هایشان در     

ه اي بود براي آبدیده شدن و ارتقاي قدرت چکش خواري نسل نو انقالب در مصاف با خالصه اینکه فتنه کور  . وضوح مشاهده نمود  

  .حوادث آینده

 22 ماهـه  8 تعمیق و تقویت باورهاي مردم نسبت به کارایی و اقتدار نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت فقیه، چراکـه در بـازه       -

از هیچ تالش و کوششی براي تضعیف و تخریب  دفروخته داخلی آنان  دشمنان ابر قدرت خارجی و ایادي خو88 بهمن 22خرداد تا  

شجره طیبه جمهوري اسالمی . و براندازي نظام فروگذار نکردند اما نتیجه عکس آن چیزي بود که آنان تصور و پیش بینی کرده بودند      

 مرواریدي با ارزش و درخـشان  تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود همچون صدفی که با جذب خس و خاشاك در دل خود آن را به   

در کل حوادث بعد از انتخابات آسیب شناسی و محک مناسبی براي سطح سنجی قـدرت دشـمن و شناسـایی چـشم       . می کند  مبدل  

  .اسفندیار و پاشنه هاي آشیل جبهه خودي بود

 و آشنایی مـردم بـا ترفنـدهاي نـوین      تزریق پادزهر فتنه و روش شناسی فعالیت هاي فتنه گران به بدنه اجتماعی جامعه و شناسایی  -

ـاع مقـدس   8دشمن و خوشبختانه در این بین شاهد شکل گیري گروه هاي فکري، مطالعاتی، سایبري هستیم که به برکـت          88 مـاه دف

  .فعالیت هاي قابل تحسینی را شکل داده اند
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حضرت آیت اهللا خامنه اي در تعریف میدان  هویت بخشی به دانشجویان در قالب افسران جوان جبهه جنگ نرم که توسط امام امت   -

نبرد نرم که همان عرصه حساس و راهبردي دانشگاه است، طرح گردید که به تحقیق در خنثی سازي نقشه هاي پیچیـده دشـمن در       

ت کـه قـشر   دانشگاه ها و جلوگیري از ایجاد اختالل در روند علمی دانشگاهها بسیار موثر بود و این انتخاب از آنجا حائز اهمیت اس      

دانشجو از یکسو به لحاظ جوان بودن سرشار از انژي و امید و حرکت رو به جلوست و از سوي دیگر نـوع نگـاه آرمـانی و عـدالت      

خواهی و دلبستگی ریشه دار به اصول اسالم و انقالب مطلوب ترین و مناسب ترین گزینه در برخورد و نقش آفرینـی بـا عناصـر و        

  .اهداف فتنه می باشند

جراي هدفمندسازي یارانه ها با کمترین هزینه ممکن؛ عناصري همچون احمد توکلی اجراي این قانون که آرزوي بـرآورده نـشده        ا -

 درصدي، گرانی هاي غیرقابل کنترل و شورش هاي اجتماعی می دانستند که 70-60تمامی دولت هاي گذشته بود را مصادف با تورم   

ي صورت گرفته در دولت و همراهی مثال زدنی مردم بصیر، عاشقانه و خالصانه پاي این طرح بر خالف نظر این عده با کارشناسی ها   

و نقشه هاي پیچیده دشمنان را که چشم به حاشیه هاي احتمالی قانون هدفمندي یارانـه   ملی که متعلق به نظام اسالمی است ایستادند    

  .ها دوخته بودند، نقش بر آب نمودند

دانشگاه ها، رشته هاي مسموم علـوم   ت بازسازي و نوسازي ساختارهاي نظام اعم از حوزه هاي علمیه،  ایجاد فرصت تاریخی جه    -

ـابق را نـدارد     ... انسانی و  چراکه دشمنان مانع تراش اکنون به لطف مردم بیدار، منزوي شده است و توان مانع تراشی و سنگ اندازي س

  .ورت داشتن پشتوانه کارشناسی به نحو مطلوب به ثمر خواهد رسیدفلذا اکنون برهه اي از تاریخ است که هر طرحی در ص

 نا امیدي کامل افرادي که چشم به رداي رهبري دوخته بودند و برون فکنی باورهاي پنهان داشته خود نـزد مـردم و هویـدا شـدن       -

 88بهمـن 22دي و 9 به نعل؛ اما پس از  ساکت بودند یا با مواضع دو پهلو یکی به میخ زده بودند و یکی88عناصر نامطلوب که در فتنه   

که ملت کار را تمام کرد به یکباره زبان باز کردند و آنتی فتنه و سوپر انقالبی هایی شدند که مردم و صاحب نظرات  89 بهمن   25و یا   

  !را مات و مبهوت نمودند

ـا در زمـان فتنـه    سقوط و مردودي خواص بی بصیرت و شناسایی افرادي که با نام انقالب و به برکت آن ب    -  88ه جایی رسیده اند ام

و انقالب اسالمی شوریدند و بـه وادي  ) ره(علیه آرمانهاي واال و مترقی امام... خود آنها و خانواده شان از زن و فرزند و نوه و نتیجه و  

  .ارتداد، اسب تازاندند

امالت راهبردي که در مجمع ساالنه حزب مشارکت در قالب جزوه ت) بخوانید افسادطلبی( لو رفتن برنامه هاي جریان اصالح طلبی       -

  .کارهاي جین شارپ جرج سوروس، بودتدوین و به تصویب رسیده بود که حاوي راهکارهاي مقابله با نظام بر مبناي توصیه ها و راه

یت از ولـی   نهادینه شدن خطر دشمن کمین گرفته در حافظه تاریخی ملت ایران و احساس ضرورت دشمن شناسی و شناخت و تبع   -

اسطه عملکرد جنون .و اما در مقابل خودکشی تئوریک و سرخوردگی سران و پیروان فتنه و دنباله دانشجویی آنان ب) والیت پذیري (

  .آمیز و دشمن پسند آنان

ز در حـوادث پـس ا  . که به ما یاد داد میـزان حـال افـراد اسـت     ) ره( پی بردن به این جمله اساسی و شاخص جاوید امام خمینی      -

 مشاهده شد که عده اي با تیشه خط امامی بودن به جان ریشه خط امامافتادند و تمام هم و غم خود را بـراي نـابودي آن      88انتخابات  

  . بکار گرفتند

باید مراقب بود امثال خاتمی و موسوي و کروبی روبناي فتنه اي هستند که قابل رصد و مشاهده است، جریـانی کـه از ابتـداي      *** 

ا کنون با چهره هاي مختلف خود را نمایان نموده است، عناصري که به وسـط میـدان فرسـتاده شـدند و از سـوي دیگـران       انقالب ت 

اما باید توجه داشت که زیربناي که وظیفه مهره سازي را یدك می کشد متشکل از عناصر داخلـی و خـارجی اسـت        . مدیریت شدند 

که دست در دست هم به کین براي نـابودي و برانـدازي نظـام مردمـی     ) ي آنانحوزو-بنیادهاي استراتژیک غربی و بدنه دانشگاهی   (

جمهوري اسالمی برخاسته اند، باید تمرکز ویژه اي بر زیربناي فتنه داشت چراکه در صورت نابودي روبناي فتنه و وجود زیربنا، این     

 .ن گریبان گیر ماستزیربنا روبناي جدیدي تولید می کند همان بالیی که از ابتداي انقالب تا اکنو



 ١٠

 الزمه و ضرورت مطالعه عمیق تاریخ اسالم، انقالب و تعمیق مباحث نطریه سیاسی اسالم را روشن نمود و این که باید همـراه    88فتنه  

با آن معرفت دینی را گسترش داد چراکه دیندار بی بصیرت و سیستمدار بی دین هردو همچون زنگی مست تیغ به دست هستند کـه      

مطمئنا فتنه هاي آینده پیچیده تر و عمیق تر خواهد بـود و دشـمن راه رفتـه را    . بودي خود و جامعه پیرامونش را مهیا می کندزمینه نا 

دوباره طی نمی کند و بالشک با روش ها و ترفندهاي نوین وارد میدان نبرد خواهد شد و به یاد داشته باشیم خداوند تبارك و تعـالی    

ي و سنت هاي الیتغیر خویش در دنیا عمل می کند و یاري ما منوط است به یاري دین خدا و خروج بـی  بر طبق قوانین ساري و جار   

 .و من یتق اللّه یجعل له مخرجا :نقص ما از فتنه ها جز با پیشه نمودن تقواي الهی ناممکن می نماید چراکه
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 وزه دانشگاه نمادانشگاه حوزه نما یا ح .::.

 بر میگردد یکی از نیات شوم خودفروختگـان عـصر   1313بی شک از آغازین روزهاي پایه گذاري نهاد دانشگاه در ایران که به سال       

پهلوي اول که در پهلوي دوم نیز امتداد یافت، ایجاد پایگاه و جایگاهی جهت مقابله تئوریک با تفکر اسالمی و تولید نیروهایی تهی از 

 ایرانی بود که این خود باعث ایجاد انشقاق میان قشر دانشگاهی از جامعه روحانی که بانی انتقال مبانی و معـانی دینـی     -اسالمیعرق  

در این میان عالمان و روشنفکران دینی متهعد و زمان شناس، خود بـسراغ جامعـه دانـشگاهی و دانـشجویان      . به حساب می آید، شد    

 فاصله و به حداقل رساندن خطرات ناشی از آن تالش هاي بی شائبه اي نمودند که از آن جملـه مـی   شتافتند و در راستاي کاهش این  

ـا انـواع و اقـسام         توان به استاد مجاهد شهید مطهري اشاره کرد که حقا و انصافا در بازتولید معارف اسالمی براي نسل جـوانی کـه ب

شهید مظلوم دکتر بهشتی که با تجهیز خویش به سالح ایمان و زبان هـاي  مکاتب انسان ساز منحط مواجه بود، مجاهدت ها نمود و یا  

متعدد و شناخت نیازهاي زمان، در پرورش نیروهاي دانشجوي مسلمان و انقالبی سختی هاي بسیاري را بر خود همـوار نمودنـد کـه     

 در قبل و بعد از انقالب در حماسه هایی نتایج بلند مدت آن را می توان در تحرکات آزادي خواهی و ضد طاغوتی دانشجویان انقالبی

   .چون تسخیر النه جاسوسی آمریکا مشاهده کرد

با وجود همه تالش هاي وحدت بخش از این سو، گروه هاي نفاق و مدعی ملی گرایی وابسته به ابرقدرت هاي شرق و غـرب نیـز از    

ه زنجیر کشیدن قشر فرهیخته جامعه می پرداختند کـه  سوي دیگر به سمپاشی هاي فکري و ایدئولوژیک خود جهت منفعل نمودن و ب 

اکنون نیز وارثان آنان تالش هایی را در قالب هاي نوین و ابزار جدید در میدان جنگ نرم در حال پیگیري اند این بدین معناست کـه        

ـعادت و   میدان دانشگاه یکی از اصلی ترین، اساسی ترین و حساس ترین میادینی است که سرنوشت کالن یـک مملکـت       در گـرو س

مـی  ) ره(شقاوت دانشگاه است و ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاري با کدیگر دارند و از ایـن روسـت کـه روح خـدا خمینـی عزیـز        

 که این خود به تنهایی گویاي نقش واال و استراتژیک دانشگاه در نیل به ". اگر دانشگاه اصالح شود مملکت اصالح می شود   ":فرمایند

معمار کبیر انقالب اسالمی با اشراف به این انگاره، مبحـث راهبـردي   . آرمان هاي ترسیم شده انقالب اسالمی می باشد سوي اهداف و    

وحدت حوزه و دانشگاه را مطرح فرمودند و با این هوشمندي از تبدیل شدن دانشگاه به آنتی تز انقالب اسالمی جلوگیري فرمودند ،     

پس از طی مرحله وقوع انقالب و شکل گیري نظام، اکنون در مرحله تثبیت نهایی و هرچه بیشتر در یک نگاه کلی و از دید تمدنی، ما 

و ) ره(به سر می بریم و بالشک نگـاه امـام خمینـی   ... نظام جمهوري اسالمی در ابعاد متعدد علمی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، فکري و 

راتی همچون وحدت حـوزه و دانـشگاه، منـشور روحانیـت، دانـشگاه      امام خامنه اي نگاهی تمدن ساز می باشد که با بیان و طرح نظ 

اسالمی، کرسی هاي آزاداندیشی، جنبش نرم افزاري و جهاد علمی راه را براي رسیدن به الگویی الهام بخـش در سـطوح گونـاگون          

ـامی ایـن نقـاط و    هموارتر می نماید، اما با دیدي راهبردي در می یابیم که لزوم وجود دانشگاهی تمدن ساز، منبع و م  وتور محرك تم

بدون تردید اگر دانشگاه در مسیر اصلی خویش و عمل به رسالت تعیین شده اش که همانا تولید نیروهاي همتـراز   . اهداف میانی است  

فت و کاربردي انقالب اسالمی در راستاي نقش آفرینی در ارکان خرد و کالن مدیریتی و اجرایی نظام است، عمل کند، اصالح و پیشر

   .حوزه هاي کالن ملی را در پی خواهد داشت

متاسفانه منافقان دوست نما در موضوع وحدت حوزه و دانشگاه ورود پیدا کردند و در دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه که یکی  

 عمال با بازیچه شدن در و! از بانیان همگرایی این دو قشر موثر است، نفوذ کردند و خود به مبلغان اسالم منهاي روحانیت تبدیل شدند  

ـا  ! دست گروهک هاي ورشکسته سیاسی، کمر به تضعیف و براندازي نظام بستند و هر کاري کردند جز وحدت حوزه و دانشگاه  دقیق

ـا         همانند حرکتی که عده اي از دانشجویان که ایفاگر نقش پیاده نظام گروهک هاي سیاسی مطرود هستند، هم اکنـون در دانـشگاه ه

عارضه با نظامی هستند که توده هاي عظیم ملت مسلمان حامی و فدایی آن هستند، این عده با بودجه هاي بیت المال که به  مشغول به م  

   .آنان تخصیص داده می شود بدمستی هایی می کنند که نشانه عمق سیاست بازي و سطحی بودن بینش و تفکر آنان است
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شجویی به خوبی گویاي این مطلب است کـه هرگـاه میـان روحانیـت انقالبـی و      اما چرا وحدت حوزه و دانشگاه؟ تاریخ جنبش دان  

دانجشویان مبارز و متعهد فاصله اي هرچند کوتاه افتاده است، همان برهه و نقطه مبدل به پاشنه آشیل و چشم اسفندیار شـده اسـت و    

  .منفعت آن نیز به جیب بدخواهان این مرزو بوم رفته است

نبع عظیم از نیرو هاي جوان و خوش فکر و با ذوق می تواند با قرارگیري در عرض حوزه هاي علمیه که منبـع  دانشگاه به مثابه یک م   

واالیی از معارف و منابع اسالمی و علماي اعالم و فضالي اسالم است، راه را با قدرت و عزت هرچه بیـشتر بپیمایـد و از خطرهـاي       

به سالح دشمن شناسی و زمان شناسی به سـالمت عبـور نمایـد، در ایـن میـان      پیش رو و در کمین بواسطه تعمیق بصیرت و تجهیز     

دانشجویان پرجوش و خروش می توانند در اتاق فکرهاي حوزه علمیه و در قالب بازوهاي پرتوان مشورتی و در خور توجه و قابـل   

طلوب در کنار مراکز اشـاعه اسـالم نـاب    اعتماد عمل نمایند و با آسیب شناسی وضع موجود و تبیین راهکارهاي رسیدن به جایگاه م    

    .به ایفاي نقش بی بدیل خویش بپردازند) ص(محمدي

با رصد وضعیت کنونی دانشگاه ها در حیطه حوزه علوم انسانی نیز به این واقعیت تلخ می رسیم که علوم انسانی رایـج کـه درصـد       

جامعه و مردم ما نیست چراکه علوم انسانی کنونی توسـط متفکرینـی   باالیی از دانشجویان نیز مخاطب آن قرار دارند، ناظر به نیازهاي    

رایج در غرب وحشی قرار گرفته ) اباحه گري(و لیبرالیستی ) اصالت جسم انسان(نگاشته شده است که بر پایه هاي فلسفی اومانیستی   

عـالوه بـر ایـن،    . ظر قرار مـی دهـد  است که بصورت اعورانه و یک چشمی به ساحت انسان می نگرد و فقط بعد جسمانی او را مد ن 

تعارض چگونگی نگاه به انسان و مبدا و معاد او نیز جز نقاط چالش انگیز است، مشکل دیگر این است علوم انسانی فعلی با توجـه بـه    

 اسـت و  مشکالت موجود در جوامع غربی و با نظر به موقعیت اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناختی و پارامترهاي بومی آنان نوشته شده  

براي پیاده سازي در جامعه ایرانی که مردمی مسلمان و معتقد به اصالت روح اند و نه جسم نامناسب است و این کـه فرهنـگ و آداب      

و سنن و مشکالت و مصائب متفاوتی که بر جامعه ما مترتب است نیاز به رجوع به علوم انسانی بومی احساس مـی شـود کـه نقـش        

حوزه هاي علمیه اکنون با توقف در تولید فقه مذهبی و تمرکز تک سـاحتی بـرآن از   . ل و انکارناپذیر استحوزه هاي علمیه قابل تام  

سایر بخش هاي پژوهشی و فقهی مغفول شده است و این در حالی است که باید در حیطه هاي فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه اجتماع،     

ند تا در این راستا سایر اساتید متعهد و عالقمند به تحول در حوزه علوم انسانی به به تولید مواد خام علمی بپرداز   ... فقه روانشناسی و  

رجوع و بهره گیري از این مواد اولیه به تولید محتوا، مبتنی بر نیازهاي جامعه مسلمان ایرانی و شرایط آن بپردازند کـه اکنـون حـوزه      

ا فکر و عمل طبق نقشه راه مطروحه توسط امام خامنه اي در سـفر  علمیه از این حیث با چالش هاي جدي مواجه است که امید است ب      

  .اخیر به قم، این سنگ ها نیز از سر راه تولید علوم انسانی بومی برداشته شود

آزاداندیشی و تزکیه نفس همراه با یادگیري علوم نیز از دیگر مباحثی است که می توان با رجوع به تجارب حوزه در این زمینه آن را     

نشگاه بصورتی بومی شده و با تغییراتی در ساختار اجرایی پیاده سازي نمود و ساز و کار آن بر این منوال است که فرد نظرات و در دا

عقاید خود را در محیطی به دور از تنش و هیاهو و هوچیگري هاي رایج به صورت منطقی و مستدل بیان می کند و سایر افراد نیز به    

نه آن می پردازند که آنجا حق، خودش را نشان می دهد که این حلقه مفقوده و گمشده در دانـشگاه هـاي   نقد تحلیل و بررسی منصفا  

ماست، دانشگاهی که در برخی گروه هاي آن بویژه در علوم انسانی یک دیکتاتوري و استبداد شبه علمی برقرار است که اجازه نقد و   

را علیه برخی نظریات غربی و نظریه پردازان آن داده نمی شود که اگر هـم  بررسی و حتی بیان نظرات متفاوت و مخالف دانشجویان     

 محسوب می شود و یا مجبور به حذف درس می گردد و یا مجبور به 13-12حرف مخالفی از دهان کسی خارج شود یا نمره اش از    

ي دانـشجویان انقالبـی و متعهـد و    اگر در این باب پـاي درد و دل هـا  ! سکوت و بایکوت علمی که این سومی بیشتر رخ می نماید      

  ! آزداندیش بنشینیم براي خودش مثنوي می شود هفتاد من

به هر حال این گونه به نظر می رسد که اگر شور و شعور و اشتیاقی که اکنون در بدنه دانشجویی و مردم ما در نیل به تمدن اسالمی        

بی مدیریت شود شاهد رشد و بالندگی روز افزونی خواهیم بود کـه  بر مبناي سیره و تئوري هاي نبوي و علوي قابل رصد است، بخو   

  .انشااهللا. عالوه بر تعالی ایران اسالمی، تبدیل به الگویی خواهد شد الهام بخش
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 از اسالم هراسی تا اسالم خواهی .::.

بی زندگی که بر مادیـات تاکیـد و   هاي مکتب اسالم ناب براي اداره زندگی بشر و ارائه الگوي حیات طیبه در مقابل نسخه غر    توانایی

انسان را بریده از مبداء و معاد تصویر می کند، چالشی جدي در مقابل همه گیر کردن فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی بـر جهـان بـه        

   .حساب می آید

کنونی است که بر دین نوري در جهان  اسالمی با عنایت به معنویت در سایه سار دین و نه رها شده در وادي ناخدایی، بارقه فرهنگ

رقیبی وجود دارد که سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادي خود را مدیون تسلط فرهنگـی   و دنیا در پناه یکدیگر تاکید دارد و در آن سو

هیچ کوشـش نامـشروعی فروگـذار     و در راستاي خوي امپریالیسمی خود و ابقاي حکمفرمائی و امپراتوري خود بر جهان از می داند

 .نیست

معرفتی که بیشترین همخوانی با این فطـرت   انسان شیفته عدالت، آزادي، برابري، مهر ورزي و امنیت است و هر مکتب و سازمان روح

  .همراهان را به دنبال همراه خواهد کرد طبیعی بشري را دارد، به صورت طبیعی بیشترین

ان و نیازهاي او برنامه اي براي زندگی انسان طراحـی نمـوده   مکتب اسالم که رهاورد آخرین پیام آسمانی است، با نگاهی جامع به انس  

است که تبیین آن با زبانی جدید در عصر سردرگمی بشر، پاسخی مناسب به انسان حیران و ناامید از دستورالعمل هاي شکست خورده 

   .است

ه اخالق در بعد فـردي و اجتمـاعی و   پاسداشت زندگی دنیوي معبر رسیدن به حیات جاودان، توجه به کرامت انسانی، نگرش جامع ب   

تعریف مکانیزم هاي اجرائی آن، توجه خاص به نظام خانواده از جمله قابلیت هاي مکتب اسالم است که حقیقت طلبان را در سراسـر     

 .گیتی به خود مجذوب کرده است

هاي محروم و مستضعف تحت تـاثیر   از ملتاي  امروز جبهه بیداري و پایداري اسالمی در جهان اسالم شکل گرفته و فراتر از آن جبهه 

غرب، اسالم به عنوان دیـن   در .آرایی کرده است در سراسر جهان علیه آمریکا و متحدان او صف) ره(هاي امام خمینی افکار و اندیشه

ها و هجمه در مورد مسائل گوناگون اسالمی همراه با غرض ورزي  ها و شناخت اشتباه خشونت و شمشیر شناسانده شده و کج فهمی

    .شده سیاستمداران غربی، پدیده اسالم هراسی را موجب شده است ها و حمله هاي سازماندهی

و در عرصه هاي امنیتی،قانون گذاري  هراسی امروز به سیاستی نانوشته اما مدون تبدیل گشته که فضاي رسانه اي را درنوردیده اسالم

  .و اجرائی کشورها رسوخ کرده است

ناهماهنـگ بـا زمـان، القـاي چهـره خـشن و        به عنوان دینی بنیادگرا و غیر قابل انعطاف، ارائه فرهنگی عقب مانـده و اسالم  معرفی

گوناگون خبري و با ابزار هاي هنري فیلم و موسیقی و تصویر، باعث شده تا اسالم  تروریستی از مسلمانان در رسانه ها در قالب هاي

فشار ارگانیک دولت ها بر مسلمانان  دآگاه ملت هاي غربی رسوخ کرده و نه تنها راه برايبه صورت سازماندهی شده در ناخو ستیزي

  .به عکس العمل هاي تند معدودي از مردم منجر شود بر مبناي شعار خواست مردم باز شود، بلکه در مقاطعی

به گروه دیگر است کـه قـوانین منـع    هراسی در دنیاي غرب در واقع بازخورد احساسات گروهی  با این حساب می توان گفت، اسالم 

حجاب، منع ساخت مناره مساجد، ضرب و شتم مسلمانان، توهین و خفیف شمردن اقلیت هاي مسلمان، احـساس بیگـانگی مـسلمانان      

  .ساکن کشورهاي غربی از اثرات تاسف بار این پروژه است که ادامه این مسیر می تواند صلح و امنیت جهانی را تهدید کند

هراسی است، زیرا چنانچـه در عرصـه اطـالع     ین به نظر می رسد، ارائه چهره حقیقی از اسالم ضرورتی براي مقابله با اسالماین ب در

 نگاه به شرایط بومی کشورهاي مورد نظر تبیین گردد، نه تنها پروژه اسالم هراسی با رسانی به درستی عمل شود و معارف اسالمی با
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   .ل روز افزون به اسالم را نیز شاهد خواهیم بودشکست مواجه خواهد شد بلکه اقبا

هـاي   زنان، حقوق اقلیـت  اسالم هراسی با بحث هایی همچون تروریسم، حقوق بشر، حجاب، حدود و قصاص، ارتداد، حقوق امروز

کافانه و با نظر بـه  که تبیین نظرات اسالم در این باره به شیوه موش ساالري، تساهل و تسامح پیوند خورده است دینی، عزاداري، مردم

   .اوضاع زمان را طلب می کند گروه هاي هدف الزم است که این امر تربیت مبلغینی عالم به مبانی دینی و آشنا به فلسفه احکام براي

گرفتن همت کشورهاي مسلمان در جهت  نشدن از فضاي رسانه اي و ابزارهاي هنري در ارائه تصویر حقیقی از اسالم و به کار غافل

   .اقداماتی است که باید به آن توجه شود رائی براي مقابله با این تهدید همگانی از دیگرهمگ

گفتگو، هجمه روانی علیـه   اسالمی باید بکوشند تا برداشت هاي غلط از ساحت اسالم زدوده شده و با آموزش صحیح و اندیشمندان

   .اسالم را مرتفع کنند

المللی از  این صورت که یک هیئت بین ی دیگر راهکاري است که می تواند راهگشا باشد بهگیري از توان سازمان هاي بین الملل یاري

ـا     نهادهاي حقوقی و سیاسی بین سوي کشورهاي اسالمی تشکیل شده و با سازمان ها و المللی درباره حقوق مـسلمانان و مـسایل آنه

وضعیت اسالم ستیزي ارائه  النه از نقض حقوق مسلمانان وو مانندکمیسیون هاي حقوق بشر، گزارش هاي ماهانه و سا همکاري نماید

 ..دهد و به مدد رسانه ها با پوشش وسیع روبرو گردد

هـاي   هراسی شده تنها در طرف مقابل نیست، برخی عوامل آن ناشـی کاسـتی   عالوه بر این باید توجه داشت عواملی که موجب اسالم  

ـاي عمیـق مـشخص شـود     شود، بایـد در بررسـی   یک دیگران میمشکالتی که باعث تحر. ي اسالمی است   درون جامعه  چـه بـسا   . ه

  .هاي کارشناسانه مورد نظر قرار گیرند این عوامل باید در بررسی.هایی شود  هاي جاهالنه و پایبندي به خرافات موجب بدبینی تندروي

یه دهند و باید در مقابل غـرب بـا ایـن دسـت از     ها ارا ي بعدي آن است که نباید اجازه دهیم تصویر طالبانی از اسالم را غربی      مسئله

گذاري بر شبکه نخبگان جوامع غربی با استفاده از آمـوزش هـاي میـدانی     تاثیر  .ها ایستاد و با صداي معقولی پاسخ گفت فضاسازي

له با اسالم هراسی مقبا کشورهاي اسالمی و مشاهده اوضاع اجتماعی واقعی و ملموس از دیگر راهکاري راهبردي در مانند مسافرت به

  .است

از طرف دیگر در مکاتب امنیتی مطرح، دین مبین اسالم نشان داده است که بواسطه انطباق کامل آن به فطرت مشترك بشري، توانـسته    

است در مکتب چهارم امنیتی قرار گیرد بدین معنا که تهدیدهاي پیش روي خود را به فرصت هاي بی نظیر و نقاط طالیی مبدل نموده  

 سپتامبر که دولت جنگ طلب ایاالت متحده آنرا به مسلمانان منتـسب نمـود،   11 و مشکوك  ست بعنوان مثال پس از حادثه آمریکایی    ا

هزار نفر در 20شاهد رشد چشمگیر گرایش به اسالم بودیم بطوریکه طبق آمارهاي رسمی مراکز آمریکایی، تعداد تشرف آمریکاییان از     

در آخرین نمونه هجمه به اسالم و پیشروي غرب در خط اسالم هراسی که در قالب هتاکی به قرآن طـرح  هزار نفر رسید و 80سال به   

ــد          ــالم روي آوردنـ ــز اسـ ــن عزیـ ــردم آن کـــشور بـــه دیـ ــادي از مـ ــداد زیـ ــس از آن تعـ ــد پـ ــزي شـ   .ریـ

ـا بکـار   اسالم هراسی را باید مقوله اي پیچیده از فرهنگ و راهبردهاي سیاسی کشورها عنوان کرد که الزم است    کشورهاي اسالمی ب

  .بستن توان دیپلماسی خود در مقابله با اقدامات سازماندهی شده به موقع موضع گیري و واکنش مناسب را انجام دهند

و کالم آخر اینکه همواره به یاد داشته باشیم که خداوند تبارك و تعالی قوانین و سنن متعددي را بر جهان هستی جـاري و سـاري و      

و از دیگرسو نیز به مومنان و حـق  » الی یوم المعلوم «از یک طرف به سرکشان و جهانخواران مهلت و قدرت می دهد تا   نموده است   

ان «... که به مشیت حضرتش و با ظهور حجتش ختم خواهد شد به» ان تنصرواهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«طلبان سفارش می کند که       

  .»االرض یرثها عبادي الصاحون
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  لحه شناسی جنگ نرماس .::.

به پارامترهایی برمی خوریم کـه  ... با بررسی و واکاوي انواع و اقسام جنگ هاي موجود اعم از جنگ سخت، جنگ سرد، جنگ نرم و   

در تمامی این جنگ ها مشترك است و تفاوت موجود در تعریف این جنگ ها با توجه به هدف مد نظر آنهاست که به جهت اهمیت و 

               .قوله جنگ نرم بصورت کاربردي به اسلحه شناسی این جنگ پرداخته خواهد شدمبتالبه بودن م

جنگ نرم را می توان جنگ فرهنگی، تبیلیغاتی، روانی و در یک کالم جنگ روانشناسها دانست کـه هـدفی جـز    . و امـــا جنگ نرم 

در راستاي مدیریت مناسب و کنترل شده جنگ نرم باید در . تسخیر افکار عمومی جامعه هدف و مدیریت اذهان براي آن متصور نیست

 :از عناصر زیر را در ذهن داشته باشیم که در تمامی نبردها مشترك اند ابتداي کار تصویر و تعریفی صحیح 

شـانی  محل و جایگاهی است که رویارویی اصلی و بنیادین عناصر و افسران جنگ نرم در آن روي می دهد که بواسطه همپو :  میدان -

 .هاي قومی، مذهبی و صنفی می توان دانشگاه را میدان اصلی جنگ نرم دانست

اهمیت تعریف سنگر و تعیین حدود و مرزها از آن جهت است که شاخصی براي عبور و مرور افـسران  :  سنگر خودي و غیر خودي -

 .رض ورز غیر خودي جلوگیري به عمل آیدجنگ نرم تعریف شده باشد تا از خروج غفلت آمیز نیروهاي خودي و یا ورود عناصر غ

در کنار عنصر بصیرت به عنوان مهم ترین عامل جنگ نرم و از اساسی ترین ابزار این جبهه به حساب می آید که خود به دو :  سالح-

          :دسته کلی سالح هاي متعارف و نا متعارف قابل تقسیم است

 : است که به لحاظ شرعی، اخالقی و قانونی استفاده از آن بالمانع می باشد حقیقی یا مجازي ابزار:  سالح هاي متعارف-1

 :سالح هاي متعارف حقیقی را می توان در قالب عناوین کلی زیر برشمرد  -الف

با جامعه هدف می باشد که بواسطه ویژگی ) Face to Face( ابتدایی ترین و موثرترین ابزار در این حوزه ارتباط چهره به چهره    -

 داراست که در قالب  اي منحصر بفرد رو در رو بودن و قابلیت ایجاد ارتباط بصري و کالمی تاثیر بسزایی در عمق دادن به گفتمان    ه

 .گفتگوهاي دو نفره یا چند نفره بصورت میزگردهاي خودمانی رسمی و غیر رسمی اما علمی قابل اجراست

ح و تحلیل ایرادات، تناقضات و رفتارهاي دوگانه طیف هاي با گفتمـان  طر( تهیه و چاپ نشریات مکتوب در چارچوب موج اولی   -

 )پاسخ و تبیین شبهات مطروحه در راستاي روشنگري اذهان عمومی(و موج دومی ) متضاد

 . برپایی نمایشگاه عکس، روز شمار حوادث و رخدادها، کاریکاتور پارادوکس ها و تناقضات جریان مخالف در قالب هاي هنري-

ی تریبون هاي آزاد دانشجویی بر مبانی علمی و به دور از هوچی گري در راستاي تضارب آرا و روشـن شـدن حقـایق بـراي       برپای-

  .عموم

 : سالح هاي متعارف مجازي نیز بصورت زیر قابل تقسیم است-ب

 . راه اندازي سایت و وبالگ هاي سیاسی، انتشار طرح هاي گرافیکی و کلیپ هاي روشنگرانه-
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 .یام کوتاه بصورت گسترده در صورت دارا بودن دیتا بیس غنی و مناسب ارسال پ-

 . جمع آوري و ارسال ایمیل هاي هدفمند به اساتید و دانشجویان در راستاي روشنگري افکار دانشگاهیان-

  .، شبکه هاي اجتماعی نظیر فیس بوك، توئیتر، گوگل باز)فارم( عضویت و فعالیت مستمر در تاالرهاي گفتگو -

الح هاي متعارف حقیقی و مجازي داراي قدرت و اثرگذاري متفاوتی می باشند و در آن واحد هر کدام بسته به نوعشان داراي عمق  س

  .اثر بخشی و سطح پوشش خاص خود هستند

ـ :  سالح هاي نامتعارف حقیقی و مجازي -2 ود چراکـه در  بهره گیري از این ابزار شرعا، اخالقا و قانونا نادرست و خبیثانه تلقی می ش

این پروسه فرد یا گروه براي نیل به اهداف سوء و شوم خود به هر نیرنگ و حیله اي از دروغ و شایعه کذب گرفته تا اخبـار ضـد و       

نقیض و تصاویر و کلیپ هاي ساختگی متسول می شوند تا به اهداف خود که تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تشویش اذهـان        

 و فرونشستن گرد و غبـار و   ر و انتشار این نوع ادوات در لحظات اولیه سریع و سطحی می باشد اما با گذشت زمانتاثی. است ، برسند 

مشخص شدن حقایق به سرعت از کار می افتند و سیاهی آن به روي جاعالن این اخبار و اعمال می مانـد کـه از آن جملـه در چنـد         

 با استناد به منطق داماد لرسـتان رهنـورد، دروغ بـزرگ    88خابات ریاست جمهوري دروغ بزرگ تقلب در انت:  می توان به وقت اخیر 

 تن سازي توسط الویري و بهشتی، پروژه متولدین مهر در راسـتاي  72، پروژه دروغین !  حلقه سی دي2تجاوز توسط کروبی با ارائه     

میشفرم که در جنگ نرم اصل حضور در میدان مهم است،  و در اخر بر این نکته پاي    .اشاره کرد... ملتهب کردن فضاي دانشگاهها و

ـا       اصل احساس تکلیف و دغدغه داشتن در فضایی که حق و باطل، دروغ و راست در هم آمیخته شده و عده اي خواهان آن هستند ت

  .ن باید بودخط شک...ذهان مردم بکشند پسسدهاي ندیدن و نفهمیدن و نگفتن را مقبال دهان و ا
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  انقالب منتظر ویزا نمی ماند ..::

ها دور خورده بودند؛ مهمات  ها باتالق هور و نیزار بود، بچه  کیلومتر پشت سر بچه40به یاد دارم که در عملیات خیبر، کنار دجله که «

ى نان خشکیده ، از داخل یک روستاى عراقى چند گون ها گرسنه بودند گشتیم؛ بچه تمام شده بود و در خاك به دنبال فشنگ کالش مى

دوشیدند تا ته قمقمـه   ها شیر مى ، آب هم نبود و از گله گاوى از مردم عراقى که پخش و پال بودند، بعضى بچه کپک زده پیدا کردند   

ها گـاهى   در این شرایط، بچه. اى شلیک کنند هر کسى دو قورت شیر باشد و از گرسنگى ضعف نکنند و بتوانند سر پا بایستند و گلوله 

  !نوشتند؛ مثل ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع هایشان چیزهایى به شوخى یا جدى مى راهنپشت پی

  :اش هم ماند، پشت پیراهن خود نوشته بود ها که همان جا شهید شد و جنازه یکى از بچه

ـا  ! نویسد ببین یک بچه دهاتى بسیجى پشت پیراهنش در شرق دجله چه مى ."ماند انقالب ما پشت مرزها منتظر ویزا نمى    " من همان ج

نویـسد مـن منتظـر ویـزا      او که مـى . جنگد ها گفتم که این جوان دهاتى این جا و اکنون به نمایندگى از همه بشریت مى به رفقا و بچه 

  } 1{» ...ها در دنیاست جنگم؛ نه براى یک تکه خاك؛ یعنى انقالب ما متعلق به همه انسان مانم، یعنى من براى همه بشریت مى نمى

 و مقایسه موردي ویژگـی  57ر تحلیل و واکاوي چگونگی و اهداف شکل گیري و به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ملت ایران در سال    د

و نه هم رده چراکه به اعتقاد بنده هـیچ  (ها و پارامترهاي این انقالب داراي صبغه الهی با سایر انقالبات هم عصر و هم دوره خویش     

به نکته و نقطه اي طالیی بر می خـوریم کـه بـه    ) ویژگی هاي منحصر بفرد انقالب اسالمی را دارا نیستانقالبی تا کنون جامعیت و     

  ."صدور انقالب"جرئت میتوان گفت مختص انقالب اسالمی ایران است و آن مفهومی است عمیق تحت عنوان 

  :خاطره اي که در ابتدا مطرح شد در همان زمان و مکانی دیگر اینگونه رخ می دهد

 ساعت در آب سرد بودند و وقتـى کـه از آب بیـرون    7 تا 6دیدند، در زمستان، شبى  ، آموزش غواصى مى8برادرانى که در والفجر  « 

گفـت کـه در آب هـم     شان مـى  شدند و یکى  درجه تب، داخل آب مى40گاهى با ... شد هایشان از شدت سرما قفل مى   آمدند ،پنجه  مى

داد که مسئله آزاد کردن کل بشریت و اجراى احکام دین است؛ آنـان   امشب استراحت کن، پاسخ مىگفتند  کنم؛ ولى وقتى مى  عرق مى 

:  گفـت - که هر دو شهید شدند -خواستند عبور کنند، یکى از برادران غواص به دیگرى  ها مى از آب اروند که بچه   . این گونه بودند  

شود؟ آن دهاتى   هم این قدر نبود؛ این جا کوسه دارد؛ امشب چه مىایم، عرض آب این قدر نبود؛ شدت آب جایى که ما آموزش دیده

تو ابتدا توحید خود را اصالح کن؛ چون اگر این طرف اروند دلت آرام است و آن طرف اروند ناراحـت هـستى،     :  ساله پاسخ داد   19

ـا را    شویم و اگر عراقـى  د آب مىما امشب وار: به او گفت. دانى شود که خداى این طرف اروند را خداى آن طرف نمى    معلوم مى  هـا م

شویم؛ ولـى مـن    هاى انفجارى گرفتار مى الى تله اگر هیچ کدام نزنند، ما البه. زنند ها نزنند، آنها مى زنند و اگر کوسه   ها مى  نزنند، کوسه 

  }2{» .امام باید از ما راضى باشد. ها به آب زدند شوم تا به امام خبر بدهند که بچه امشب وارد آب مى

اما در این بین عده اي از همان ابتدا صدور انقالب را یا جدي نگرفتند و آنرا صرفا شعار می پنداشتند و گروهی دیگر آنرا تهدیـد بـه         

معناي راه اندازي جنگ با سایرین تلقی کردند و گروه سومی که در اقلیت بودند خالصانه جان را بر کف دست می گذاشتند و بـراي        

  .م و جور مبارزه می کردندآزادي بشریت از ظل

در این جستار سعی شده به اختصار و با نگاهی به اهم رویکردهاي موافق و مخالف با این راهبرد بنیادین و الیتغیر انقالب اسالمی، به     

  .بررسی ممکن یا ممتنع بودن این اصل پرداخته شود
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روزي رسید از همان ابتدا نگاه ها و تحلیل هـاي گونـاگونی را از    به پی1357 ساله در سال 15انقالب اسالمی ایران که پس از فرایندي  

سراسر جهان از عوام تا تحلیلگران تراز اول را به سوي خود جلب نمود شاید دلیل این توجهات را بتوان در نوع شکل گیري انقالب    

ي عمدتا معنوي براي بسیاري از غربـی  در میان مردم دانست که درك این قضایا) ره(اسالمی، رهبري خاص و نفوذ عمیق امام خمینی 

هاي ماتریالیست سخت است و در کنار اینها شمرده شدن انقالب اسالمی ایران به عنوان آخرین و مهم ترین رویداد پایانی قرن بیستم     

 مـیالدي  2000سال  در تدارك داشتند و شروع 21نیز مزید بر علت بود چراکه تمامی محاسبات و مناسباتی را که ابر قدرتها براي قرن   

را نقطه اي براي اوج گیري نظام استکباري امپریالیستی خود می دیدند به یکباره با انقالبی در خاورمیانه و آن هم در ایران که به مثابه    

همـین  . چکش تعادل براي حفظ رژیم صهیونیستی و ژاندارمی براي محافظت از منافع آمریکا عمل میکرد را از دست رفته مـی دیدنـد   

نوع نگاه و تحلیل کوچک اما عمیق و تاثیرگذار سبب شد تا بسیاري از نقشه ها و برنامه هاي آنان نقش بـر آب شـود و در قـدم اول          

سعی نمایند تا از صدور چنین فکر و فرهنگی به سایر بالد کره خاکی ممانعت به عمل آورند که این خود مسبب شکل گیـري سلـسله    

  . اسالمی و ملت ایران طی پیروزي انقالب اسالمی تا کنون بوده استاقدامات خصمانه اي علیه نظام

  : بررسی و مقایسه کرد"صدور انقالب" نگاه کامال متفاوت را به مبحث 2با مقدمه اي که از پیش نظرتان گذشت می توان 

اسـتقالل آزادي جمهـوري   « یعنی انقالب اسالمی با شعار اصلی خود. از منظر اول صدور انقالب پیامد طبیعی این رویداد بزرگ است 

و مسلمانان عزت خواه را به خود جلب نمود و آنان را در  توجه همه آزادیخواهان، مظلومان تحت سیطره استکبار و استعمار » اسالمی

ق، افغانستان و این تاثیرگذاري را میتوان در لبنان، فلسطین، عرا. اقصی نقاط عالم به پیروزي و توفیق حرکتهاي اجتماعی امیدوار نمود    

ـا              پاکستان در وهله اول به وضوح رصد کرد کما اینکه فرهنگ انقالبی ایران تاثیرات بـسزایی در بـالد غیرمـسلمان نهـاده و آنـان ب

الگوبرداري از حرکت و نهضت اسالمی در ایران توانسته اند در حرکت بسوي آرمانهاي فراموش شده خود گامهاي موثري را بردارند  

عف و رخوت بسوي نقطه پویایی و در راستاي احقاق حقوق حقه خود ساکت و صامت نایستند و در یک عبارت جامع و از موضع ض

  . مطرح نمود"بیداري اسالمی"و مانع میتوان این حرکت بسوي تکامل را در قالب 

نقالب تبدیل می شـود کـه سـعی    از منظر دوم صدور انقالب به ابزاري تبلیغاتی و جنجالب علیه نظام جمهوري اسالمی و ارزشهاي ا 

نگرانـی حاکمـان غیـر دمـوکرات و مـستبد      . دارد این مفهوم بنیادین و طبیعی را به مثابه یک تهدید نظامی به مخاطب جلوه گر سازد  

ـ  . خاورمیانه و سلطه گران مستکبر جهانی در این طیف قابل تحلیل و بررسی است    ه اینان بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسـالمی و ب

تبع آن طرح مفهوم صدور انقالب، این واژه را در مرکز تبلیغات مسموم خود علیه انقالب و نظام نوپاي برآمـده از آن قـرار دادنـد و      

اینگونه وانمود کردند که جمهوري اسالمی قصد کشورگشایی داشته و در قدم اول با بی ثبات سازي کشورهاي عرب منطقه، بـستر        

ـا رخ  (اما در واقعیت اگر چنین فرایندي در این کشورها رخ مـی داد  !  کشورها را فراهم خواهد ساخت الزم براي فروپاشی در این     ی

حجم گـسترده  . یک رویداد کامال طبیعی و قابل درك در این کشورهاي تحت حکومت دیکتاتورهاي دست نشانده غرب است   ) دهد

ـا چنـین برداشـت نادرسـتی بـه      -تبلیغات جهت دار و سم پاشی هاي گستره شبکه رسانه اي صهیونیسم  امپریالیسم تا حدودي در الق

  . مخاطبان خود موفق بوده است

  : در کالم مقام معظم رهبري حضرت آیت اهللا خامنه اي پرداخته می شود"صدور انقالب"اکنون به بررسی و واکاوي مفهوم حقیقی 

سالمی سردمداران تبلیغـات جهـانی روي اشـاعه فرهنـگ     پس از پیروزي انقالب ا«:  در این خصوص می فرمایند68 تیر19ایشان در   

 مـورد تهـاجم   -با معناي غلطی که از صدور انقالب مـی کردنـد  -انقالبی اسالم جنجال راه انداختند و آن را به عنوان صدور انقالب  

می در صدد صدور انقالب همه رسانه ها در سراسر عالم، روي این نکته و کلمه تکیه می کنند که جمهوري اسال   . تبلیغاتی قرار دادند  
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ـالم و از ایـن        ! است خباثت آنها در اینجاست که صدور انقالب را به معناي صدور مواد منفجره و ایجاد درگیري در گوشه و کنـار ع

  ».که این مثل بقیه خباثت هاي دنیاي غرب، یک ترفند رذیالنه است! قبیل کارها معرفی می کنند

ـاز اسـالم و صـدور صـفا و      "ار حرکت اسالمی است صدور انقالب را ایشان در سخنان خود که مبنا و معی       صدور فرهنگ انـسان س

  : معنا کرده و افزوده اند"خلوص و تکیه و اصرار بر ارزش هاي انسانی

صـادر کـردن   چـرا مـا بایـد از    ...این راه انبیا است و ما این راه را باید ادامه دهـیم . ما به این کار و انجام این وظیفه افتخار می کنیم   « 

چرا باید شرم کنـیم از اینکـه   ! توحید و اخالق انبیا و روح فداکاري و اخالص و تزکیه اخالقی به کشورهاي دیگر خجالت بکشیم ؟  

ـا      غیرت و حمیت صحیح و ایستادگی در مقابل قدرت هاي باطل را بصورت درس عملی به ملتهاي دیگر ارائه و تعلـیم بـدهیم؟ ملته

چرا ایـن عمـل و تجربـه    . ما درافتادیم و پیروز هم شدیم. د با عوامل و مزدوران قدرت هاي استکباري درافتادباور نمی کنند که بشو    

ـا و       . خودمان را در اختیار افکار عمومی ملتها نگذاریم؟ما این انقالب را صادر می کنیم   بی ما بـراي اینکـه بتـوانیم توحیـد و مکتـب ان

رسانه هاي غربی . ر و مقاومت و ایثار را به کشورهاي دیگر صادر کنیم، هیچ ابایی نداریمروشهاي انسانی پاکیزه و طیب و طاهر و صب  

که با پول صهیونیست ها و با تدبیر سیاستمداران خبیث و ظالم و فاسد اداره می شوند، می خواهند جنجال درست کنند و ما را از این    

  ».ان کنندحرف و عمل که فرهنگ و مفاهیم انقالب باید صادر شود، پشیم

. اگر منظور این است که ما مواد منفجره صادر می کنیم، این ادعا دروغ است« :ایشان در تبیین چیستی مفهوم صدور انقالب می افزایند

سازمان جاسوسی آمریکاست که براي ساقط کردن دولتها وارد صحنه می . این کار را خود دستگاه هاي پلید خبیث استکباري می کنند 

ما به هیچ کشوري مواد منفجره نمی . ه و مواد منفجره و نیرو می برد و به ضد انقالب در کشورهاي انقالبی کمک می کندشود و اسلح

ایـن تهمتهـاي   . خرابکاري دور از شان ماست و به هیچ وجه به ما نمی چسبد و هرکس بگویـد، خـالف و دروغ گفتـه اسـت          . بریم

ـاي صـادر کـردن      ...ه اسالم و جمهوري اسالمی نسبت می دهندناشایست، باب همان کسانی است که اینها را ب  صدور اقـالب بـه معن

. اگر این کار را نکنیم، کوتاهی کرده ایم. ارزش هاي انقالبی و افشاگري درباره مستبدها و ظام هاي عالم، وظیفه و تکلیف الهی ماست  

در مقابل عظمت خودش کوچک و خاضع کـرد، نـشان   جمهوري اسالمی و ملت ایران و آن شخصیت عظیم و عالی قدري که دنیا را  

 -که اسالمی اسـت و متغلـق بـه تمـام ملـت اسـت      -دادند که همه قدرتهاي عالم براي مقابله با چنین عظم و اراده معظم و پوالدینی      

  ».کوچکند

ـالم از  8الزم بذکر است که جنگ     ـا غـرب بـه ایـران       ساله علیه ملت ایران که توسط صدام و با پشتیبانی تمامی مستکبران ع شـرق ت

اسالمی و نظام نوپاي اسالمی تحمیل شد در راستاي تضعیف و نابودي تاثیرات انقالب اسالمی و جلوگیري از صدور مفاهیم واالي آن 

ـال            و بـه رهبـري امـام    57به جاي جاي این کره خاکی بود اما آنان به این نکته توجه نداشتند که انقالب اسالمی ملـت ایـران در س

یک انقالب فرهنگی و به تعبیر امروزي یک حرکت نرم بود که با توپ و تانک و مسلسل آسیبی بر آن مترتب نیست و بعد ) ره(یخمین

از امتحان و آزمایش همه راههاي سخت از ترور و تحریم و جنگ گرفته تا مهره چینی در ساختار نظام و در نهایت نرسیدن به نتیجـه     

ا تمام قواي مالی،انسانی و رسانه اي خود وارد میدان جنگ نرم شده اند و شدیدترین حمالت خود را مطلوب، با تغییر رویکرد خود ب  

در حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوري در راستاي تغییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار نظام جمهوري اسالمی و در راس 

با هوشیاري و بصیرت ملت ایران و مدیریت ناب مقام معظم رهبري علیرغم آن حذف اصل مترقی والیت فقیه، بکار بستند که بحمدهللا       

سقوط جمعی از خواص، این غائله نیز همچون گذشته مدیریت شد اما باید توجه داشت که بودجه هاي نمادین چنده میلیـون دالري      

 افتد کـه بـصیرت در میـان عـوام و     غرب که بصورت پیدا و پنهان براي نابودي این نظام مصوب می شود در صورتی ناکارآمد می      
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خواص همگانی شود و دیر نخواهد بود که روزي را خواهیم دید که این تهدیدات به صفر می رسد و آن روزي است که ایـران بـه       

  .عنوان یک قدرت علمی تراز اول و خودکفا در عرصه ملی و بین المللی ظهور و بروز پیدا کند

رمانها و جهانی کردن ارزش هاي اسالمی مان کـه ریـشه در فطـرت انـسانها دارد بایـد اینگونـه       یادمان باشد براي دست یافتن به آ     

  .مثل شهدا...بود

. شـدند  رفتنـد و وارد آب مـى   ها به سجده مـى  شدند، من کنار آب بودم؛ بچه هاى غواص که وارد آب مى ، بچه4در عملیات کربالى  «

فالنى این جا محور عمـل چگونـه اسـت؟    : من به برادرم گفتم.  و همه مفقود شدنداخوى هم جزء آنها بود؛ هیچ کدام آنها برنگشتند    

گیرند؛ به همـین راحتـى؛ بعـد هـم      آیند، جزیره را مى هاى موج دوم که پشت سر ما مى شاءاهللا بچه زنند؛ ولى ان  ما را مى  : محکم گفت 

هـاى   این ستون در باتالق.  اللهم لبیک و داخل آب شدندلبیک،: ها دم گرفتند شدند و این بسیجى هاى ستون غواص، وارد آب مى     بچه

اند که ما براى اجراى عهدنامه مالـک اشـتر رفتـیم و     هایشان هست؛ آنها نوشته نامه هورالهویزه و جزیره بوآرین فرو رفت؛ ولى وصیت   

  }3{» .شهید شدیم

  )خاطراتی از استاد رحیم پور ازغدي:(}3{و}2{و}1{
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  جنگی سخت تر از جنگ سخت .::.

مقوله جنگ نرم را میتوان از جمله مباحثی به حساب آورد که علیرغم قدمت آن در جهان، مدت زمان کوتاهی است که در ایران بطور 

ه ملموس و جدي مورد مطالعه قرار گرفته است دلیل این توجه را میتوان تغییر شگردها و راه هاي ضربه زنی عنوان نمود بدین گونه ک 

مخالفان و معاندان نظام جمهوري اسالمی پس از آزمودن ملت و حکومت ایران در شرایط جنگ سخت، تحریم هـاي طـوالنی مـدت        

اقتصادي، ترور فیزیکی و شخصیتی مردم و مهره هاي کلیدي نظام و حتی مهره چینی در ساختارهاي حکومتی به این نتیجه رسیدند که 

 . نظام اند نمی توان خللی در پایه هاي استوار حکومتی وارد نمودتا زمانی که مردم حامی و پشتیبان

علم به این موضوع توسط دشمنان خارجی و مریدان داخلی آنان باعث شد پروژه اي کلید بخورد که هـدف آن قـرار دادن مـردم در     

 .د تعریف شده بو مقابل نظام و تغیییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار نظام در قالب جنگ نرم

از آنجا که عمده تئورسین هاي جنگ نرم در شوراهاي امنیتی و نهادهاي به ظاهر خیریه و علمی غربی به خصوص آمریکایی مشغول       

ـا       به فعالیت و نظریه پردازي اند و با توجه به ممانعت از انتشار این نظریات، منابع مطالعاتی اندکی در این زمینـه موجـود اسـت و تنه

 فعالیت این گروه ها رصد کرد بودجه هاي چند ده میلیون دالري است که در کنگره و مجالس این کشورها در خبري که می توان از    

 .راستاي عملیاتی کردن طرح هاي مذکور به تصویب می رسند

غم ، نظریات شخصی، مقاالت و نوشته هاي کوتاهی اسـت کـه علیـر   )برنامه کنواس( برآیند مطالعه کتب ترجمه اي    نوشتار پیش رو  

 .جسته و گریخته بودن مطالب سعی شده است تا نوشتار حاضر توانایی شناساندن چیستی و اهداف جنگ نرم را داشته باشد

 3 پارامتري که از ، می باشد"قدرت هوشمند"از جمله مفاهیم و اصطالحات کلیدي که در جنگ نرم از اهمیت باالیی برخوردار است 

 : است مولفه اصلی تشکیل شده

 .میزان بازدارندگی و ثبات یک نظام که عمدتا توسط امکانات سخت افزاري نظامی تامین می شود: رت سخت قد-1

 .میزان نفوذ و جذابیت براي سایر کشورها:  قدرت نرم-2

 .میزان دستیابی به فناوري هاي پیشرفته:  قدرت اقتصادي-3

ن قدرت هوشمند و در نتیجه ثبات یک نظام و میزان تاثیرگذاري باید توجه داشت که این سه ضلع مثلث هرچه گشترده تر شوند میزا    

 سال گذشته با قدرت هوشمند فزاینده خود توانـسته بحـران هـاي    30جمهوري اسالمی طی . آن بر سایر کشورها نیز افزایش می یابد   

 اي اعتراف گونـه اذعـان کـرد کـه     زیادي اعم از سخت و نرم را با موفقیت پشت سر بگذارد بگونه اي که انستیتو بروکینز طی مقاله    

 "! سال گذشته همه نوع بحرانی را تجربه کرده بجز طاعون30ایران در "

در باب قدرت نرم ایران هم باید یادآور شد در حالیکه قدرت سخت و اقتصادي آمریکا از ایران بیشتر است اما قـدرت نـرم کمتـري       

 از جمله عراق، افغانـستان، فلـسطین،    افعی دارند که در تضاد با یکدیگر استدارد دست کم در میادینی که ایران و آمریکا هر دو من      

 .آمریکاي التین و جدیدا آمریکاي جنوبی
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مرحله اوج گیري 3سیر تکاملی قدرت نرم ایران بگونه اي است که با رصد تحوالت ایران از ابتداي انقالب اسالمی تا کنون، می توان     

 :قدرت نرم براي ایران متصور شد

بازخورد تسخیر سفارت آمریکا بعنوان یک ابرقدرت شناخته شده در جهان، توسـط  : پیروزي انقالب اسالمی تا فتح النه جاسوسی  -1

در ایـن مرحلـه   .  کشور جهان به سفارت آمریکا حمالتی صورت گرفـت 70 در  دانشجویان پیرو خط امام بگونه اي بود که پیرو آن   

 ساله قدرت نرم ایران را نابود نماید که نتیجه، عکس آن چیزي بود کـه  8 اندازي یک جنگ سخت ایاالت متحده تالش نمود تا با راه   

 .آنها می خواستند

 .علیرغم خسارات سنگین جنگ تحمیلی، قدرت بازدارندگی و به تبع آن قدرت نرم ایران فزونی یافت:  دفاع مقدس-2

ن در انتخابات نهم ریاست جمهوري دور تازه اي آغاز شد بگونـه اي کـه    و با پیروزي اصولگرایا84در تیر  :  پیروزي اصولگرایان  -3

ـا   84 در مهرماه "کمیته خطر جاري"زنگ هاي خطر در ایاالت متحده آمریکا به صدا درآمد و       بیست توصیه راهبردي جهت مقابلـه ب

ـال  الزم به ذکر است که کمیته. جریان وفادار به اسالم، انقالب، امام و رهبري ارائه نمود     خطر جاري از زمان فروپاشی شوروي در س

 (!) تا پیروزي اصولگرایان در ایران تشکیل نشده بود1991

منطقه اي و به تبع آن ایجاد اسـتعداد  ) قدرت برتر و رهبر( می توان به یک هژمون  در صورت مدیریت و تقویت صحیح قدرت نرم      

بـراي  . ارها و ارتقاء سطح بازیگري در مناسبات بین المللـی را رقـم زد  براي تبدیل شدن به قدرت جهانی و خروج از تحریم ها و مه 

ـا اعمـال نفـوذ مـی            نمونه مگر آمریکا در زمان خاتمی ایران را کانون شرارت نخواند پس چرا حاال در مسائل مختلف بین المللی از م

 خواهند؟

 ارزش هاست در جهت مهار قدرت نرم کشور هدف توجه به این نکته ضروري به نظر می رسد که هدف اصلی در جنگ نرم حمله به

ـا رویکـردي تهـاجمی    . و رسیدن به مقصود نهایی بوسیله تغییر رفتار و سرانجام تغییر ساختار حکومتی    جنگ نرم را جنگی تدافعی ب

ـاع از خـود در   دانسته اند بدین معنا که هدف، مهار گزینه مورد نظر است در قالب تهاجم؛ براي مثال هدف ایاالت متحده آمریکـا   ، دف

 .مقابل قدرت نرم فزاینده ایران است در قالب حمله به ارزش ها و تالش براي تغییر رفتار و ساختار

 :براي پی بردن به سختی جنگ نرم مقایسه آْن با جنگ سخت مفید به نظر می رسد

ـا    در جنگ سخت سنگر و میدان دشمن قابل رصد و رویت است و تحرکات احتمالی دشمن را  -1 می توان براحتی شناسایی نمـود ام

در جنگ نرم خاکریز و میدان عمل و عمق نفوذ دشمن تا حدود زیادي نامرئی است و میزان پیشروي اش تا زمان هـاي خاصـی مثـل      

 .انتخابات غیرقابل رصد می باشد

ـال   عوامل جنگ نرم با برنامه اي حساب شده به سمت نخبه گیري در زمینه هاي گوناگون می روند  -2  و از این طریق دو هدف را دنب

می کنند؛ از سویی با جذب نخبگان جامعه، عده اي از مردم نیز بواسطه محبوبیت آنان جذب می شوند و از سـوي دیگـر کـار بـراي      

 .مقابله با عوامل جنگ نرم، سخت می شود

 همبستگی براي مقابله با آن شکل مـی   در جنگ سخت عامل حمله کننده در کشور تحت حمله، منفور می شود و در جامعه نوعی  -3

گیرد در حالیکه در جنگ نرم عوامل اصلی براي خود محبوبیت ایجاد می نماینـد و همـان اهـداف تهـاجمی را در زیـر ماسـکهاي           

 .رنگارنگشان پنهان می نمایند
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 :راههاي پیاده سازي و ابعاد جنگ نرم نیز در یک تقسیم بندي کالن در سه بخش قابل تعریف است

شبکه . از طریق ایجاد شبکه هاي هرمی اجتماعی حقیقی و تبدیل شبکه هاي مذکور به شبکه هاي اجتماعی مجازي  :  جنگ سایبري  -1

 .هاي اجتماعی مجازي از آن جهت مهم تلقی می شوند که توسعه آن براحتی صورت می گیرد و رصد آن به سختی

   قابل تبیین و تعریف است بدین صورت که هر فرد بـا وسـایل  "یک رسانههر شهروند "در قالب استراتژي کالن  :  جنگ دیجیتال  -2

ابتدایی ارتباطی مثل گوشی تلفن همراه خود می تواند با عکاسی و فیلمبرداري از رویدادها و نشر آن در فضاي مجازي به یک رسـانه   

 .کم دامنه با رویکردي اجتماعی مبدل شود

 ماهواره اي بیگانه دنبال می شود تاثیر این مورد و نقش آفرینی آن را می توان در فعالیت که عمدتا توسط رسانه هاي:  جنگ امواج  -3

 . خرداد در بی بی سی فارسی و صداي آمریکا به روشنی دریافت22هاي هدایتی آشوب هاي بعد انتخابات 

اطالعاتی بیگانـه، مراکـز مطالعـاتی و    ، دولت ها و سرویس هاي )امپریالیسم و صهیونیسم(وامل و عناصر جنگ نرم شامل نظام سلطه   ع

فساد (، اعتبارزدایی)تقلب در انتخابات،دروغ( هدف اعتمادزدایی4 خود  پژوهشی، شبکه هاي نفوذي و نخبگان کشور هدف در برنامه

ی وضع سیاه نمایی و بحران نمای(و کارامدزدایی) خشونت،شکنجه،سرکوب،کودتا،استبداد(، مشروعیت زدایی)سیاسی،اقتصادي،اخالقی

 .را دنبال می کنند که نتیجه نهایی آن انقالب رنگ هایی است که در کشورهاي مختلف از سوي غرب به اجرا درآمده است) موجود

 خوبی اند چراکه سناریوهایی را براي تاثیر "روانشناسان"باید توجه داشت که عوامل اصلی و نظریه پردازان جنگ نرم در ابتداي امر     

ف می نمایند که هرکس به فراخور حال خود با آنان همرام شود؛ براي مثال احساسات و عواطف الیـه اي اسـت    بر جامعه هدف تعری   

که در هر فردي براحتی تحریک می شود بر همین مبنا جریان برانداز با علم به این موضوع، کیس هایی همچون ندا آقا سلطان، ترانـه        

 تا از بازخوردهاي سریع اجتماعی آن در راستاي نیل به اهـداف براندازانـه خـود در    موسوي و سعیده پورآقایی را مد نظر قرار دادند  

عوامل جنگ نرم در ادامه القائات هدفمند خود کار را به جایی می رسانند که بـه الیـه   . قالب انقالب مخملی سبز بهره برداري نمایند    

در مرحله .  می کنند جایی که خوب بد می شود و بد خوبارزش ها و هنجارهاي مخاطب خود نفوذ کرده و ارزش هاي او را جابجا

نهایی باورسوزي و باورسازي رخ می دهد که تاثیري عمیق در جامعه و گروه هدف می نهد تا جایی که تاثیر روشنگري هـاي واقـع     

 . رنگ می بازد بینانه هم

صفت نرم را با خود یدك می کشد اما آنچنان سخت و و در آخر اینکه باید همواره در یاد داشته باشیم ، درست است که جنگ نرم * 

  .پیچیده است که از هر جنگ سختی سخت تر است

  

  

  

  

  



 ٢٤

  انقالب اسالمی و اسالم انقالبی .::.

 چراکـه بـه   "هم رده"نمی گویم (، دردانه اي است در میان انقالب هاي هم عصر و هم دوره57انقالب اسالمی مردم ایران در سال        

بازیگرانی خاص داشته اند به این معنـا کـه   ...انقالب هاي فرانسه،روسیه، چین، کوبا و. خویش)ب اسالمی ما تک است  اعتقاد من انقال  

قشري خاص در این انقالب ها نقش آفرین بوده اند نه همه بدنه عمومی و نخبه جامعه که این به خودي خود یک نقص بشمار میرود     

ـا از  . ربت در غیرانقالبی ها بوجود می آیدو یک نوع حس انحصار در انقالبیون و حس غ       در بحث ایدئولوژي هم این نوع انقالب ه

اما در مقابل ، انفالب ملت ایـران فراگیـر   . یک تفکر سکوالر تغذیه می شوند و اصوال جایی براي دین در این انقالب ها وجود ندارد      

را شامل میشد بگونه اي که مردم انقـالب را از خـود و   ... وز وبود و گستره اي را از دکتر و مهندس و روحانی و دانشجو و دانش آم    

 ملت بشمار میرود که این کـار جـز از اسـالم برنمـی آیـد      57خود را از انقالب میدانستند و این یکی از ابعاد برجسته و مهم انقالب   

د گسترده از عوام و خواص اسـت و ایـن   چراکه انسان خود به تنهایی فاقد چنین قدرتی براي متحد کردن اقشار مختلف مردم در ابعا 

            ." انقالب انسانی" نه" انقالب اسالمی"جاست که میگوییم

فکر کنم براي اولین بار در تاریخ بنی بشر بود که چنین انقالبی با صبغه الهی و رنگ و بوي دینی و رهبري یک عالم و مرجع بـزرگ    

 سال پیش 40ت جمهوري اسالمی تاسیس شد و حکوتی که به اعتراف خود غربی ها مذهبی شکل گرفت، انقالبی که به تبع آن حکوم 

 .بینی هاي جامعه شناسی و نقشه هاي استعماري غرب را نقش بر آب کرد

می دانستند و ) ره(عده اي این اواخر یا در همان اوایل وقوع و پیشرفت انقالب را ناشی از شخصیت کاریزماتیک حضرت امام خمینی 

اما اگر نگاهی !  که امام به علت داشتن قد رشید و چهره جذاب و ابروهاي درهم کشیده، توانسته مردم را با خود همراه کند    می گفتند 

امام حرف اسالم را میزد و مردم هـم مجـذوب   . به عقب بیاندازیم، ردپاي اسالم و ارزش هاي آنرا در جاي جاي این انقالب می بینیم  

 و ظلم ستیزي و عدالت طلبی اسالم را فریاد میزد و اگر به فرض محال عقیده این افراد مبنـی بـر عالقـه    امامی شده بودند که اسالم را 

 از بین میرفت اما باید بدانیم کـه بقـول حـضرت    68مردم به ظاهر امام را قبول کنیم باید این انقالب و آرمان هایش همان خرداد سال     

                       .، انقالب ما قائم به شخص نیست)ره(امام خمینی

از همان ابتداي پیروزي انقالب اسالمی ملت ایران، توطئه ها، کودتاها و جنگ هاي سخت و نرم براي برانـدازي آن شـروع شـد کـه        

ـا    )ره(بعد از انقالب دوم ملت و تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام   . همچنان ادامه دارد   ، آمریکا رابطـه خـود را ب

و این خود نشان دهنده ناامیدي کامل از نظام روي کـار  ) که بقول امام راحل تنها لطف آمریکا به ملت ایران همین بود  (ران قطع کرد  ای

 .آمده در ایران بود

دشمنان اسالم و انقالب بعد از آن؛ حمله به طبس جهت آزادي گروگان ها، کودتاي نوژه، جنگ تحمیلی هشت سـاله، تحـریم هـاي       

 ایجاد اغتشاش در کشور بخصوص در استان هاي مرزي و قبیله اي، هدایت گروه هاي ضد انقالب و معانـد بـا جمهـوري      اقتصادي،

اسالمی، تغذیه مادي و معنوي گروهک تروریستی منافقین و گروهک پژاك، براه انداختن طرح تضعیف و براندازي نظام و ارگان هاي       

را امتحـان  ... اي سیاسی بر ایران براي دست کشی از حقوق حقه هسته اي خـویش و ، فشاره78تیر 18حساس کشور ، راهبري غائله       

بعد از نا امیدي از براندازي سخت به سـراغ پـروژه برانـدازي نـرم      .کرد اما بحمداهللا همه تیرهاي از چله رها شده آنها به سنگ خورد  

جاد اغتشاش و تفرقه اندازي در کشور در راستاي تضعیف آمدند که طی آن حتی االمکان بدون ایجاد درگیري هاي فیزیکی، درصدد ای

بـراي بـه حـداقل    . نظام هستند که جدیدترین نمونه آن چند وقت پیش توسط نیروهاي ضد جاسوسی وزارت اطالعات خنثـی شـد      

 حساب شده و منطبق رساندن تهدید نرم باید ابتدا به وجود آن اعتقاد داشته باشیم و آنرا توهم ندانیم و سپس با یک مهندسی فرهنگی      



 ٢٥

 اسالمی خود سعی در کم کردن تضادها در کشور یاشیم که در فرمایشات مقام معظم رهبري حضرت آیت اهللا خامنه -با جامعه ایرانی  

در باب جنگ فرهنگی یادم هست که یک جامعه شناس غربی در جستاري گفته بود که اگر میخواهیـد ایـران را   . اي قابل رصد است   

                         ! نیازي به بمب و موشک نیست کافی است بر سر ایرانی ها دامن هاي کوتاه بریزیدشکست دهید هیچ

نیروهاییی که با آرمان ها و اهـداف انقـالب   .  انقالب است"هم تراز"از دیگر مطالب مهمی که باید به آن توجه داشت تولید نیروهاي  

صل بین نسل نقالب و نسلی که روزهاي انقالب را ندیده اند، هستند و امید بخـش تـرین   اسالمی کامال آشنایند و در حقیقت حلقه وا  

 .این نیروها، جوان مومنی است که مبانی جمهوري اسالمی و امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته است

 نگیرد، به دولتی احتیاج دارد که و اما نظام اسالمی به دولتی احتیاج دارد که همچون دولت سازندگی مادي پرستی را با آبادانی اشتباه 

 همچـون دولـت نهـم کـه بفرمـوده       همچون دولت اصالحات، تعامل را با تسلیم اشتباه نگیرد و اما نظام و مردم دولتی را میخواهند    

متاسفانه در دوره اي از زمـان سیـستم فکـري و اجرایـی     . حضرت آقا دولت امام و انقالب است دولت کار است و دولت عزت ملی    

بعضی از دولت مردان گذشته تحت عنوان تعامل با دنیا، پرهیز از دشمن تراشی، انطباق با استانداردهاي  . شور حضور موثري نداشت   ک

رویه اي را در پیش گرفتند که باعث اضـطراب و ناامیـدي   ... بین المللی، انتقال سرمایه به ایران، ابهام زدایی از هویت اسالم و ایران و   

ـان تعامـل   . میشدملت هاي مسلمان     اما با روي کار آمدن دولت مردمی و مکتبی نهم این جریان تسلیم طلبانه به گوشه رانده شد و گفتم

   .همراه با احترام متقابل و حفظ عزت جایگزین آن شد

نقالب یعنـی  صدور ا.  بود که یک مرتبه تبدیل شد به تنش زدایی که غیر قابل جمعند"صدور انقالب"شعار سیاست خارجی انقالب،  

ـان را  . ایجاد تنش منتهی نه با مردم، نه با دخالت در امور داخلی و نظامی گري و تروریسم       صدور انقالب یعنی با بشریت حرف هایم

اما تنش زدایی در مفهوم دیپلماتیک یعنی ما حرفـی نـداریم و   . میزنیم و سکوت نمی کنیم چراکه انقالب ما یک انقالب جهانی است    

البته تنش زدایی به معناي عدم دخالت در امور دیگران و مبارزه با تروریسم و جنگ افـروزي صـحیح   . ش را بکند  هرکسی کار خود  

 .است

این ایمان یک ایمان کور فاشیستی نیست، بلکه با معرفت تغذیه میـشود و  . انقالب اسالمی بدون ایمان مردم نه وجود دارد و نه ماهیت  

د کرد شعارهایی که برخاسته از احساس و درد جامعه باشد و مردم نگویند که اینها چـه میگوینـد   معرفت را میتوان با شعارسازي تولی  

چراکه یک انقالب زمانی سقوط کرده است که مردم شعارهاي رسمی را نفهمند و حتی مسخره کنند به نظر من کار گروه هاي معانـد      

  .ضد انقالب و اپوزسیون درونی و بیرونی همین است

 در مسجد الجواد و یک ماه پیش 58ي این پست جمله اي زیبا از استاد شهید مرتضی مطهري را ذکر میکنم که در فروردین و در انتها  

ـا  . اگر فکر میکنیم با انحصار می شود یک انقالب را نگه داشت، اشتباه می کنیم: از شهادت ایراد کرده است  این اشتباه را کمونیست ه

  . منطقی، شفاف و حتی متواضعانه طرح شود و از آن دفاع شود، آن وقت این انقالب می ماندباید ایدئولوژي انقالب. کردند

گره بخورد و حواسـمان را جمـع و   ) عج(امیدوارم که این دولت عزیز عزت ملی و بین المللی به دولت عدل جهانی حضرت بقیه اهللا   

ین هاي مدعی اصالحات در انتخابات ریاست جمهوري دهـم  شامه دشمن شناسمان را تیز کنیم تا یک وقت سر و کله شاه سلطان حس 

پیدا نشود و به امید خدا فردي معتقد به آرمان هاي اسالم و انقالب توسط راي مردم باال بیاید که بتواند رابطـه بـین ملـت، دولـت و           

  .انشااهللا.  هدایت و مدیریت کندنخبگان را به نحو احسن در جهت آبادانی ایران اسالمی و رسیدن به آرمان ها و ارتقاي عزت ملی،

  



 ٢٦

  سند تأمالت راهبردي حزب مشارکت .::.

اقدامات خالف امنیت ملی این حزب در حوادث پس از انتخابات دهم ریاست  یکی از اسناد کشف شده از حزب مشارکت که مبناي

اوران نظریه پرداز حزب مشارکت مش  است که محتواي آن با حضور اعضاي مرکزیت و برخی"سند تامالت راهبردي "بود  جمهوري

 پـس از .  تدوین و به شوراي مرکزي ارئه شد")دوره پنج ساله ( تشکیالتی -سیاسی تامالت راهبردي"طی جلساتی مستمر با عنوان 

به عنوان سندي براي تـصویب بـه کنگـره     بحث و بررسی این متن در شوراي مرکزي و جمع بندي نظرات، متن به تصویب رسید و

ابالغ شد، تا  در این کنگره نیز پس از بحث و بررسی به تصویب رسید و جهت اجرا به دبیر کل  ارائه شد که87سال  در پاییزیازدهم 

شدن این سند را در تشکیالت فراهم آورد که در گذر زمـان ایـن    بر پایه محتواي سند با تشکیل کمیته هاي مرتبط تمهیدات اجرایی

براي تغییر ماهوي نظام   تشکیالتی پرده از منویات خود- سیاسی"تامالت راهبردي"شارکت در سند حزب م .انجام بود اقدام در حال

این سند سعی نموده اند نیت واقعی خود که حاکمیـت سکوالریـسم در    هر چند که نویسندگان. مقدس جمهوري اسالمی برمی دارد

نتوانـسته انـد واقعیـت خـویش را      پوشانند اما در بخش هـایی در لفافه اصطالحاتی مانند مردمساالري و دموکراسی ب کشور است را

 تصریح به عدم وجود مردم ساالري در ایران موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و از جمله در سراسر اسناد حزب ضمن. بپوشانند

 2در بند الف . نهاد می نمایدرا مرحله بندي و پیش شرایطی را که براي حرکت از یک نظام دیکتاتوري به نظام دمکراسی باید طی شود

از جریان حاکمیت ایران به  توتالیتر، اقتدارگراي نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدري ارفاق به بخشی ازاین سند حاکمیت ایران را

کوتـاه   -1 : در سه مرحله مطرح می کنـد 2حزب همچنین استراتژي خود را در بند الف  . داده است"دیکتاتوري لیبرال "آن عنوان 

ـاالري بیـشتر   مسئوالن موجود کشور و در دست گرفتن(مقابله با ساختار حقیقی: مدت میـان   -2. قدرت تحت عنوان گذار به مردم س

 .است مردم ساالري تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور: بلند مدت- 3) قانون اساسی(مدت، تغییر ساختار حقوقی 

ایران را انقالب ایران و بر خالف نص قانون اساسی   این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقالب اسالمی1 از سوي دیگر در بند الف

شهید تقدیم نموده انـد،   و ملت ایران که براي تحقق یک انقالب مکتبی دهها هزار) ره(نظرات امام خمینی و در مقابل نقض آشکار با

 در چند سطر بعد با تقبیح احترام نظام به آراء.  می کند انقالب اسالمی معرفی  نهانقالب جمهوریت در سازگاري با ارزشهاي دینی و

احزاب قدرت طلب این احترام نظام به مردم که مـرام   عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و

ـا    بخشیدن به عامه مردم در مقابلتقدس"بوده است را ) ره(عملی امام خمینی  و سیره) ع(امیر المومنین نهادهاي مدنی می خواند و ب

 و مـدعی مـی  . نام می گذارد "مشارکت توده وار و بسیج شده از باال "صحنه را  اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در

یکـه  "است و با کـاربرد عبـارت   اکثریت حاکم شده   یا حاکمیت اقلیت بر"اندك ساالري ") ره(شود که پس از ارتحال امام خمینی

آقاي رمضان زاده قـائم مقـام حـزب     . است"یکه ساالري " به "اندك ساالري "در حال سیر از   مدعی می شود که کشور"ساالري 

 من از مردمساالري تمام عیار آن چیزي که": عیار مورد نظر حزب چنین می نویسد مشارکت در خصوص منظور از مردم ساالري تمام

ـا   ":آمـده اسـت    راهبرد حزب مـشارکت 6همچنین در بند ت  .م دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی استمی فهم حـزب ب

در عین حال در واکنش به محتواي این  ."  به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است"قوانین موضوعه " همیشگی کردن

سـعید   از جملـه آقـاي  .  تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده انـد مورد سند، اکثر اعضاي شوراي مرکزي مشارکت که

این وضوح انحرافات را می دانـستید چـرا تـصحیح     حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت وقتی از او پرسیده می شود شما که با

به عبارت این سند مهـم   حجاریان در واکنش."ادند انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ند  من همه این": نکردید میگوید

جمهوري اسالمی مشروعیت داشته و دارد ،این : بعنوان نمونه چنین می نویسد شمارد و حزبی بخشهاي زیادي از آنرا کامال مردود می

 دیکتاتوري لیبرال غلط اشتباه است ،اصطالح اینکه ظرفیت نظام محدود است.بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است  که

سعید حجاریان  . است الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم براي ایران اشتباه.است است ،توتالیتریسم در ایران منتفی

دو کتاب اسالمی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از  این تحلیل هاي غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت هاي جمهوري
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با پروفسور جـان کـین مـرتبط و مالقاتهـایی      بشیریه نوشته شده و علوي تبار این نظریات را از آنجا گرفته است حسین بشیریه آقاي

وقتی از  ." دارد گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی داشته است وي کتب زیادي درباره

 درصـد  90": انحرافات فاحش امـضاء کردنـد؟ مـی گویـد     ده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها وآقاي حجاریان پرسی

آقاي صفائی فراهـانی   ." این متن چیست حتی یکبار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند اعضاي مرکزي اصال نمی دانند

من عنصر سیاسی نیستم و اطالعـات  ": همین سئوال می گوید  درجوابعضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب

وي در  ." دیگران امضاء کردم تخصص من امور اقتصادي است این متن را به اعتماد. متوسط هم ضعیف تر است سیاسی من حتی از

اگر این متن درست تایپ شده باشد ": گوید امضاء کرده است می ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آنرا

وقتی این متن را در بازداشـت قرائـت    معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم":  و در جاي دیگر می گوید"مخالفم  از اساس با آن

  نسبت بـه آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت ." نشدم کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه

این نظریه بنظر مـن کـامالً غلـط    ": اعالم می دارد بخشهاي مهمی از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضی بخشهاي سند مذکور

بیانیه موسـسان حـزب    چنین تحلیل هایی خالف مرامنامه و": واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید و درجاهاي متعدد در"است 

نامبرده در جاي دیگري . "من این تحلیل حزب را قبول ندارم ": نویسد می ائت متن سند حزب با ناباوري و در جاي دیگر با قر"است 

واکـنش بـه بخـش دیگـر از سـند حـزب         در"این تخلف صریح حزبی است و غیر قابل پذیرش و فاقد وجاهت است ": نویسد می

آقاي امین زاده کـه   " .ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت استتحلیل بسیار مغشوش  این": مشارکت آقاي رمضان زاده چنین می نویسد

گروههاست و از حزب استعفا داده است ولـی عمـالً در هـسته ي     اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و بواسطه

 حزب مشارکت و اظهـار  سند راهبردي ضمن اعالم برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد. پردازي کامال فعال بوده است مرکزي، نظریه

 شود بخشهایی از این سند توسط شما تنظیم شده در بازجویی هـاي خـودش آورده   بی اطالعی در پاسخ به این سئوال که گفته می

حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات  مطالب در بخشهاي اول با عباراتی بد و. جزوه حاضر جزوه بسیار بدي است": است

محتـوایی را در مطبوعـات    بنظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین. ناشایست نوشته شده است بیانی گزنده وو گاه با لحن و 

 جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند در حالیکه به باور من حتماً یک لذا بسیار عجیب است که آنرا بعنوان. منتشر نمایند

دقت و رعایتهاي خیلـی بیـشتر از یـک مقالـه      رار است مواضع رسمی حزب تلقی شود بایدحزب براي ادبیات چنین جزوه اي که ق

شـود در کنـار    مـی  من واقعاً متاسفم که نوشته هاي اینجانب که معموالً با رعایت نوشته" ." .مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد

توجهی ها متنی کامالً حساسیت برانگیز و مـساله آفـرین    ن بیبدلیل همی چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که

و تحلیل و بی دقتی هـایی کـه در    به عقیده اینجانب این شیوه عمل":آقاي امین زاده در بخش دیگري چنین می نویسد " .شده است

راهکـاري   چیزي که نه تنها"، "د تفاهم ها میان احزاب و مسئولین نظام را افزایش می ده این جزوه نمود پیدا کرده است عمالً سوء

  .هاي آتی حزب هم می شود براي آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت

  متن کامل سند تامالت راهبردي

ابزارها عبارتند ترین این  مهم. شود گیري می مورد نظر بهره در تالش و مبارزه سیاسی، معموال از ابزارهایی براي پیشبرد اهداف: مقدمه 

موفقیت نـاگزیر اسـت کـه در حـد      یک نیروي سیاسی براي. هاي همگانی کمیت اعضا، امکانات مالی و منابع و رسانه تشکیالت ،: از

درونی یکدیگر  این ابزارها با نوعی ارتباط. ها بهره گیرد دیده و با کارآیی تمام از آن امکان ابزارهاي پیش گفته را براي خویش تدارك

ـا سـازماندهی و    مهم است اما زمانی می به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه. کنند  تقویت میرا تواند موثر و ماندگار باشد که ب

واقع فـراهم کـردن امکـان     فعالیت حزبی در. سازد همین واقعیت است که حزب و فعالیت حزبی را ضروري می .همراه گردد تشکل

 ها قدرتی هاي فردي آن دهد و با بر هم افزایی توان را به یکدیگر پیوند می حزب نیروهاي همسو. ه استهاي بالقو تحقق ظرفیت براي
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و تـامالت و   دهـد  اقداماتی که یک حزب انجام مـی . است» عمل جمعی سیاسی«کارکرد اصلی یک حزب  .آورد تاثیرگذار فراهم می

گیرند که اماکن و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شـدن   صورت می این هدفکند، همگی با  هایی که قبل و بعد از هر اقدام می اندیشه

هایی را  گیري در حزب الزاماتی داشته و جهت» عمل جمعی سیاسی«محور بودن  .تاثیرگذاري نظام یافته بر آن را فراهم آورند در آن و

این تقویـت  . دهد عمل جمعی سیاسی را انجام است که قرار است» جمعی «نخستین الزام آن، تقویت  .سازد حزب ضروري می براي

الـزام دوم تامـل در زمینـه    . پـذیرد  صـورت مـی  ... سـازماندهی و   به طور متعارف از طریق افزایش انسجام، گسترش منابع، تقویـت 

 است، از معطوف به قدرت نهادینه شده ها و راهکارهایی است که حزب در جریان عمل نظام یافته خود، عملی که مشی خط راهبردها،

تقویت انگیزه عمل در  ایجاد و. گردد لوازم سوم به الزامات عمل باز می. گیرد سلبی یا ایجابی می ها رهنمود ها تبعیت کرده و از آن آن

مجموعه حاضر حاصل گفتگوها  .مدیریت عمل از جمله این الزامات هستند ها و بسترهاي محیطی الزم براي عمل و افراد، ایجاد زمینه

تالش صورت گرفته تحت عنـوان  . تامین الزامات آن صورت گرفته است و» عمل جمعی سیاسی«التی است که با هدف تقویت و تام

 -این بوده است که تامالت راهبردي سیاسی نتیجه تامالت. ارائه گردیده است) پنجساله(»  تشکیالتی حزب-راهبردي سیاسی تامالت«

 اقدام پیگیر براي گذار به مردمـساالري  -الف  :بندي شود  محورهاي زیر خالصه و طبقهپیرامون تشکیالتی حزب در پنج سال آینده

 تحرك بخشی و توانمندسـازي نیروهـاي اجتمـاعی در جهـت     -ب نظام جمهوري اسالمی ایران، هاي فزاینده در چارچوب ظرفیت

الش براي تثبیت و تقویـت نظـام حزبـی     ت-پ زندگی اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندي مردم، مردمساالرانه کردن

در  . توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسالمی-ث و عمل حزبی،  تقویت جایگاه دین در اندیشه-ت پایدار و پویا در کشور،

ي هاي کـاري بـرا    ایجاد کمیته. شوند توضیح داده می هاي بعدي هر یک از محورهاي این تامالت راهبردي در نهایت اختصار قسمت

 اقدام پیگیـر  -الف  .ها از اقدامات بعدي حزب خواهد بود هاي الزم براي تحقق آن ها و روش خط مشی تحقق این محورها و طراحی

درك درست این محور راهبـردي مـستلزم    نظام جمهوري اسالمی ایران هاي ظرفیت براي گذار به مردمساالري فزاینده در چارچوب

این رو قبـل از   از. تالش شده تا مفاهیم دقیق و گرانبار از تحلیل و نظریه باشند. اند شده کار گرفتهتوجه به مفاهیمی است که در آن ب

انقـالب اسـالمی   :  نظام جمهوري اسالمی ایران-1 -الف .ضروري است تشریح این محور توجه به برخی از مفاهیم بکار رفته در آن

الحمایه و فاسـد   ظالمانه، تحت گرفت که استبدادي ، ن انقالب علیه نظامی صورت میای. هاي متعالی بود آرمان ایران، انقالبی اصیل و با

 ترین بستر این انقالب با تکیه بر گسترده. کرد اش حکایت می ناپذیري از اصالح هاي، مکرر شکست خورده در آن بود و تجربه تالش

. کـرد  را دنبال می) عدالت اجتماعی و معنویت و اخالق الري،آزادي و مردمسا استقالل،(هاي تاریخی ملت ایران  اجتماعی تحقق آرمان

ـا   » مـشروطیت «انقالب  هاي دین و در تکامل در سازگاري با ارزش» جمهوریت«انقالب ایران که انقالب  به روشنی باید میان بـود ب

 مه جانبه از وضعیت گذشته و حـال توان به نقدي ه هایش می این انقالب و آرمان با تکیه بر اصالت. پیامدهاي پس از آن فرق گذاشت

هاي نخست انقالب اسالمی و نظام جمهوري  به آرمان هاي اصالح طلبانه امروز را باید نوعی بازگشت آگاهانه تالش. جامعه اقدام کرد

ـاله آن، سـه   از نظام جمهوري اسالمی ایران، قانون اساسی آن و تجربه حیات سی .اسالمی ایران دانست ارائـه  برداشـت و تفـسیر    س

ـاالرانه     .اسـت  )کاربزماتیک(تفسیر اول، وجه فرهمند .شود می  مردمـساالرانه  و تفـسیر، سـوم،  ) الیگارشـیک (تفـسیر دوم ، انـدك س

ـان غالـب سیاسـی   «و » سیاسـی   شیوه مشارکت«،» مبناي مشروعیت«این سه تفسیر از لحاظ . است) دموکراتیک( بـا یکـدیگر   » گفتم

مـشارکت  «آن  است و شیوه مشارکت سیاسـی مـورد نظـر   » اقتدار فرهمندانه«روعیت نگرش فرهمند، مش به طور مثال مبناي. متفاوتند

بخشیدن به سیاست، تاکید بر رسالت دینی و جهانی حکومت، تقدس  تقدس«و گفتمان غالب سیاسی آن »  شده از باال وار و بسیج توده

ـاالنه،  الیکه مبناي مشروعیت تفسیردر ح. است» ...مردم در مقابل نهادهاي مدنی و  بخشیدن به عامه و شـیوه  » اقتـدار سـنتی  « اندك س

و  باشد و مبناي مـشروعیت تفـسیر مردمـساالرانه    می» شخصی و مبتنی بر روابط رسمی، مشارکت نفوذي، غیر « مشارکت مورد نظر آن

» افته، آزاد و مبتنی بر نهادهاي مـدنی جوش، سازمان ی مشارکت خود«و شیوه مشارکت مورد نظر آن » اقتدار قانونی و دیوانساالرانه«

غالب بوده و دو برداشت دیگر  تثبیت نظام این سه برداشت با یکدیگر همزیستی داشته و در هر مقطعی یک نگرش از هنگام. باشد می

موثر در  ابات نقشیحیات رهبر انقالب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخ به طور مثال در دوران. اند در حاشیه قرار داشته
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تالش براي غالب کردن وجه مردمساالر، اینک نیرویی  پس از آن برداشت اندك ساالر غالب گردید بعد از یک دوره. حکومت داشت

، »یکه سـاالري «طرفدار  شدن نیروي در صورت غالب. را در نظام غالب کند» یکه ساالري«کوشد نوعی  می قدرتمند وجود دارد که

براي بررسی و تحلیل ظرفیت .  ظرفیت نظامی جمهوري اسالمی ایران-2 -الف .المی ایران تغییر ماهیت خواهد دادنظام جمهوري اس

منظـور از  . توجه کرد» ساختار حقیقی«و » حقوقی ساختار«جمهوري اسالمی ایران براي گذار به مردمساالري باید به تمایز میان  نظام

» وظایف این نهادها اختیارات و«، » نهادهاي سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی«ران، اسالمی ای ساختار حقوقی قدرت در جمهوري

اما منظـور از سـاختار حقیقـی قـدرت در      .است» پذیرفته شده در قانون گیري سازوکارهاي تصمیم«و » ها سلسله مراتب قانون آن«،

» قـدرت  سلسله مراتب واقعی نهادهاي«،»ختلف حاکمیتهاي م منابع قدرت در میان بخش چگونگی توزیع«جمهوري اسالمی ایران، 

و » میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومـت » و» میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان«،» آرایش نیروهاي سیاسی«،

» سـاختار حقیقـی  «و » سـاختار حقـوقی  «در عین حال، همواره بین  .اي و طبقات اجتماعی است اجتماعی، منطقه وضعیت اقتصادي،

تواند تحت تاثیر و  می» ساختار حقوقی» اي که حتی محتواي نظام و به گونه. تعاملی و تعینی وجود داشته و دارد قدرت، نوعی رابطه

ه این رو توج هاي اقتدارگرایانه یا مردمساالرانه به خود بگیرد، از قبض و بسط یابد و چهره «ساختار حقیقی«تحوالت و تغییرات در 

 .معطوف به جامعه مدنی، همواره باید در دستور کار جبهه باشد  اجتماعی-و عمل سیاسی » ساختار حقیقی«به تحول و اصالح در 

البته این امکان وجود دارد کـه  . محدود است )1387سال(قدرت در جمهوري اسالمی ایران در حال حاضر » ساختار حقیقی«ظرفیت 

اقتدارگرایی دست  ها را تحقق بخشد اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از گیري یی کردن تصمیمعقال آزادسازي و در بخش اقتصادي،

گرایش » دیکتاتوري لیبرال«هاي اقتدارگراي حاکمیت به نوعی از  از جریان باید به این واقعیت توجه داشت که تنها بخشی. باال را دارد

اما در مجموع ! برند به سر می» سلطانیسم«و » نظامی اقتدارگرایی«،» وتالیتاریسمت«هاي دیگر از آن در آرزوي اشکالی از  و بخش دارند

آزادسازي «،»اقتصاد آزادسازي«هاي دموکراسی خواه عالوه بر امکان و ظرفیت  همراهی و حمایت جریان توان گفت که در صورت می

قدرت بر » ساختار حقوقی» .اصالح طلبان قرار گیرددر دستور کار  تواند در چارچوب ساختار حقیقی قدرت موجود، نیز می» سیاسی

 ترین تخمین، سـاختارحقوقی جمهـوري   در بدبینانه. کند امکان نسبی فراهم می جمهوري اسالمی ایران نیز براي گذار به مردمساالري

 .را دارد» شبه دموکراسـی  «لیبرال و دموکراسی نمایشی و اسالمی ایران ظرفیت گذر از توتالیتاریسم، اقتدارگرایی کامل، دیکتاتوري

ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار بـه مردمـساالري    با» کوتاه مدت«نکته قابل توجه این است که نیروهاي طرفدار مردمساالري در 

ـ  . تکیه است اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی نیز قابل توجه و .ریزي کنند برنامه بیشتر را در چارچوب آن ز در بلندمـدت نی

هـاي   جریـان  اي که باید عالوه بر نکات قبل به آن توجه داشت این است که حضور نکته .توان به مردمساالري تمام عیار اندیشید می

بـه  . شود، امکانپذیرتر از سایر نهادها است مستقیم مردم برگزیده می طرفدار مردمساالري در نهادهایی که مطابق قانون از طریق انتخاب

شهر و روستا و در مرحله بعـد   رحله نسخت حضور در نهادهاي ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و شورايدر م همین دلیل

ـا   گذار به مردم .باشند طرفداران مردمساالري می تري براي حضور مجلس خبرگان نهادهاي مناسب کـل  «ساالري بیشتر هم در ارتباط ب

ـاالري بیـشتر در    به مردم گذار آن، به ویژه در مورد نهادهاي انتخابی امکان» فقواي مختل«ارتباط با  قابل طرح است و هم در» نظام س

 -الـف   .شعاري کامال معنادار و درست اسـت » مردمساالرانه کردن قوه مجریه» به طور مثال. درون خود قوه با نهاد نیز متصور است

هاي زیر را به  گام توان هاي آن می  اسالمی ایران و ظرفیتبا توجه به خصوصیات نظام جمهوري .ها هاي راهبردي و الزامات آن  گام-3

ـا آرمـان نهـایی را بـه ارمغـان        این گام. این نظام مطرح کرد هاي عنوان تالشی براي مردمساالري بیشتر در چارچوب ظرفیت ـا لزوم ه

را ) پنج سـاله ( ک دوره میان مدت تنها ی گردند و هایی در جهت آرمان مردمساالري کامل و همه جانبه محسوب می اما گام آورد نمی

از ایـن  . سازمان یافته در درون حاکمیت ایجاد و تثبیت یک بخش مردمساالر برخوردار از تکیه گاه اجتماعی: گام اول .گیرند در برمی

مساالري و دامن مرد اي براي نهادینه کردن عنوان هدف دستیابی به قدرت و هم به عنوان وسیله هم به(ها  رو حضور فعال در انتخابات

مگر در شرایطی خاص که هیچ یک از اهـداف تعریـف   . یابد می توجیه و عمل بدان ضرورت )زدن به عمل سیاسی در عرصه عمومی

گذار به حـداکثر مردمـساالري ممکـن در بخـش تحـت      :وجه اول: گام دوم .رسیدن به مردمساالري برآورده نکند شده جبهه را براي
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توجـه بـه سـاختار     گیري از توتالیتاریسم و سلطانیسم و اقتدارگرایی نظامی بـا  فاصله: وجه دوم .ومتمردمساالران در حک حاکمیت

گذار : گام سوم .گیري اقتصادي از مالحظات سیاسی حوزه تصمیم حقیقی قدرت و رفتن به سوي آزادسازي اقتصادي و تامین استقالل

هاي فوق با موفقیت برداشته شود،ساختار  اگر گام. دموکراسی  مراحلبه مردمساالري بیشتر در چارچوب ساختار حقوقی قدرت و طی

پـس از آن ادامـه سـیر تعمیـق      آمیز و آرام به سوي دموکراسی مبتنی بـر نماینـدگی و   گذار مسالمت ایران ظرفیت حقیقی قدرت در

هاي دینی و انسانی  انگیزه است که بااخالقی کردن مناسبات سیاسی آرمانی مهم براي کسانی : گام چهارم .دموکراسی را خواهد یافت

 ها، عالوه بر هاي زندگی جمعی انسان که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه اگرچه باید توجه داشت. پردازند ورزي می به سیاست

قی بودن در عرصه به بیان دیگر اخال. نیز توجه داشت آنکه باید از قواعد و اصول عام اخالقی تعبیت کرد باید به ادب مقام و موقعیت

اخالق خـاص آن نیـز    هاي خاص این عرصه و قواعد راهنماي اصول عام اخالق، نیازمند مراعات ویژگی سیاست در عین پایبندي به

 کننـد   ورزي اقـدام مـی   بخشی از برنامه عام براي تعالی انسان بـه سیاسـت   هاي دینی و به عنوان هایی که با آرمان براي انسان. هست

ـار اسـت  ) آن هم به معناي عام و هم به معناي خاص(براي اخالقی شدن عرصه سیاست سازي  زمینه در واقـع  . ضرورتی غیر قابل انک

اساسی نباشـد ضـد    هاي هاي متعالی و همراه با پایبندي به ارزش قدرت اگر با نیت تحقق آرمان تالش براي تصرف و شریک شدن در

راهبردي پیش گفتـه نیازمنـد فـراهم آمـدن      هاي برداشتن هر یک از گام:  راهبرديهاي  الزامات هر یک از گام-4-الف  .ارزش است

ایجاد یک بخـش مردمـساالر در درون   . الزامات گام اول. یکی .شود ها اشاره می اختصار به آن امکانات و لوازمی است که در اینجا به

ـا  . نشده حاصل گـردد  ک و یا یک اتفاق پیش بینینتیجه یک فرآیند طوالنی دگرگونی ارزشی وایدئولوژی حاکمیت ممکن است در ام

ـان ایـن بخـش بـا بخـش غیـر        تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزش -1 :هاي زیر است تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط ـا می  ه

ه نماینـدگی  هاي متفاوتی را در جامع عالیق بخش دموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد و هر کدام از این دو بخش منافع، مصالح و

بخش مردمساالر حاکمیت در  -3. دپیدا کنن هاي سیاسی موثر خود را هاي درون حاکمیت سازمان ها و گروه هر یک از بخش -2. کنند

بخش مردمساالر حاکمیت بتوانـد از   -4. اي پیدا کند سازش استقالل عمل قابل مالحظه اي براي رسیدن به گیري از فشارهاي توده بهره

 1383در فاصله زمـانی   .زنی بیشتر استفاده نماید کند به نفع تثبیت مردمساالري و چانه می که کل سیستم سیاسی را تهدیدهایی  بحران

دلیل فقدان شرایط فوق تثبیت نگردید و مراحـل بعـد بـراي گـذار بـه        تالش براي مردمساالرانه کردن بخشی از حاکمیت به1376 -

 گـام در دو وجـه متفـاوت    با توجه به اینکه برداشتن ایـن : الزمات گام دوم: دوم . بازگشتیا متوقف شد و یا به عقب مردمساالري

توان به طـور کلـی از الزامـات بـه      اما می. قرار داد توان الزامات آنرا در دو وجه متفاوت مورد بررسی گیرد، از این رو می صورت می

آمـاده کـردن    و  حاکمیـت بـراي گـذار بـه مردمـساالري     هاي انتخابی هاي بخش مشخص کردن ظرفیت -1: صورت زیر سخن گفت

 بـه . آماده کردن طرحی براي استقالل بخشیدن به حوزه اقتصاد نسبت به سیاست -2. ها هایی براي تحقق بخشیدن به این ظرفیت طرح

)  تامین اجتماعیپرورش، بهداشت و درمان و آموزش و(هاي خاص  هاي اقتصادي به جز در برخی از حوزه گیري اي که تصمیم گونه

اقدامات الزم براي  اي از این طرح باید در برگیرنده مجموعه. صورت گیرد ونه مالحظات سیاسی بر مبناي مالحظات و منطق اقتصادي

تالش براي جلب نظر مساعد  -3. باشد) مبادله آزاد و رقابتی(کار بازار  و حقوقی عملکرد بهینه ساز و هاي نهادي فراهم آوردن زمینه

 مردمساالري نیستند اما نسبت به آزادسازي اقتصادي نظر مساعد دارنـد بـه طـرح    هایی از حاکمیت که اگر چه طرفدار گذار به شبخ

مـسووالن و   هاي انتخابی قدرت و پیوند انداموار میان در بخش) نه انفرادي(حضور حزبی  -4. باشد آزادسازي اقتصادي، ضروري می

انتخاب شدن باید دفاع کرد که همکاري و تداوم رابطه انـداموار   تنها از افرادي براي. باشد حله میهاي این مر شبکه حزبی از ضرورت

هـاي   انتخابـات و سـپس تـدوین ظرفیـت      ترین الزام این گام بهره برداري از ظرفیت مهم: الزامات گام سوم. سوم .بپذیرند با حزب را

قانونی کردن  هاي نمایندگان براي اي از لوایح دولتی و طرح اساس تهیه مجموعهبر این  ساالرانه موجود در قانون اساسی است و مردم

ـاالرانه کـردن  -ب .ها از اهمیتی ویژه برخوردار است این ظرفیت   تحرك بخشی و توانمند سازي نیروي اجتماعی در جهت مردم س

و تاثیرگذاري مستقیم بـر   ر عرصه سیاستهمانطور که بارها تاکید شده است، حزب در کنار تالش براي حضور د زندگی اجتماعی

تقویت نیروهاي اجتماعی و تقویت نهادهاي مدنی ضمن حفظ استقالل نـسبی   کوشد تا با می)  دولت-حکومت (قدرت نهادینه شده 
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ـاالرانه تـر کـردن روابـط       .اجتماعی از حکومت به مردم ساالرانه تر شدن روابط سیاسی نیز کمک کند زندگی تالش براي مـردم س

پیـشنهادهاي   ها به ارائه ضمن طرح این دیدگاه. گردد در مورد شرایط اجتماعی ایران طرح می اجتماعی بر مبناي برخی تصورات عام

عمـومی دولـت قـرار    ) هاي سیاست(هاي   زندگی اجتماعی مدرم ایران سخت تحت تاثیر خط مشی-1 -ب  .گردد متناسب اقدام می

رانتی آن است باعث شده که این تاثیر پذیري زندگی اجتماعی از خـط    که ناشی از موقعیتهاي خاص دولت در ایران ویژگی. دارد

هاي عمـومی در   خط مشی. بسیار بیشتر باشد عمومی در ایران فزاینده گردد و در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه دیگر هاي مشی

گـذاري عمـومی    از این رو شناخت سیستم خط مشی .کنند یین میامکانات عملی اقدامات مردم را تع ایران به مقدار زیادي محدوده و

. اجتماعی ضروري اسـت  سازند براي همه فعاالن هاي آن را مشخص می سیستم موثر بوده و جهت گیري در ایران و عواملی که بر این

ر سه مرحله قابل مطالعـه  د) ها سیاست(هاي  که شکل گیري خط مشی دهد گذاري عمومی نشان می رجوع به متون مربوط به خط مشی

 :عنوان قابل طبقه بندي است بخشد ذیل سه  را شکل داده و تعین می"گذاري عمومی خط مشی"آنچه سیستم کلی  .و بررسی هستند

تـوان بـه    هر یک از عناوین کلی را نیـز مـی   معیشتی آوري ساختار و کارکردهاي حکومت، نیروهاي اجتماعی و نظام اقتصادي و فن

سـاختار    سیاسـی، -ساختار حقوقی : ساختار و کارکردهاي حکومت قابل تجزیه به عناصري چون .یم و طبقه بندي کرداجزایی تقس

توان به طور کلی به  نیروهاي اجتماعی را نیز می. باشد می عرصه سیاسی، گرایش ایدئولوژیک حکومت و ماهیت دیوانساالري حکومتی

 .هاي دولتی تقسیم نمـود  سازمان هاي اجتماعی و هاي سیاسی، جنبش  احزاب و جریان هاي منزلتی، اجتماعی، گروه هاي طبقات گروه

ـا ابزارهـا و روش   اجتماعی و حقوقی و دانش هاي ها چارچوب ها و انگیزه  هدف نظام اقتصادي و معیشتی نیز دربر گیرنده  .هاسـت  ه

حاصل از عملکرد این سیستم در گرو داشـتن   ايه مشی گذاري عمومی در هر کشور و تبیین و توضیح خط شناخت سیستم خط مشی

هـاي   ویژگی هاي عمومی در ایران را با تکیه بر هاي خط مشی بخش اصلی ویژگی. گفته است تصوري روشن از عناصر سه گانه پیش

 بخـش بـه اقـدامات    آورد تا عوامل محدود کننده و امکـان  فراهم می چنین تبیینی این امکان را. توان تبیین کرد این عناصر سه گانه می

هاي تعیـین   شویم به برخی از ویژگی هاي تفصیلی مطرح شده و در این زمینه بدون آنکه بخواهیم وارد بحث. بشناسیم عمومی را بهتر

ـاالر و   (حکومت در ایران داراي اسـتمرار سـتیزهاي گونـاگون     -1. کنیم کننده در ایران اشاره می ) مـردم سـاالر   فرهمنـد، انـدك س

و موقعیت خـود مختـار   ) وظایف متعارف و بنیادین به طور مطلوب بر عهده گرفتن وظایف جدید بدون انجام(اسازگار کارکردهاي ن

اي منقـسم بـه طبقـات اسـت و نـه       جامعه ایران جامعه -2. است) ها و نیروهاي اجتماعی اندازه حکومت از خواسته استقالل بیش از(

به غیر از مواردي از طبقـه   و) اند  اما به طور کامل به طبقه اجتماعی تبدیل نگردیدهآن شکل گرفته است طبقات اقتصادي در(طبقاتی 

روحانیان و بخشی از (هاي منزلتی  گروه -3. شود جمعی طبقاتی در آن دیده نمی متوسط مدرن و بخشی از سرمایه داراي تجاري رفتار

هـاي   هاي عمومی گرایش در زمینه خط مشی -4. دقشی عمده دارنگذاري در ایران ن در خط مشی هاي سیاسی همراه با جریان) نظامیان

عمومی  هاي مختلف و گاه متعارض در خط مشی گذاري گیري وجود دارد و منجر به جهت ایدئولوژیک متعارضی در درون حاکمیت

وانـساالري تحـت الحمایـه در    دیوانساالري محافظ و دی ایران هنوز تعین کامل نیافته و میان) بوروکراسی(دیوانساالري  -5. گردد می

ـازار کـار، بـازار    (بازارهاي اقتصادي  -6. مبتنی بر شایسته ساالري فاصله دارد حرکت است و با دیوانساالري بازار کاال و خدمات، ب

ـ    این رو فعالیت از. هاي الزم بر عملکرد کارآمد هستند ناقص تعیین نیافته و فاقد پیش شرط...) وسرمایه  ایج هاي بخـش خـصوصی نت

مدرن  فناوري دو گانه در کشور وجود دارد و فناوري معیشتی سنتی در کنار فناوري .سازد نمی مورد نظر را موارد متعددي برآورده

عمومی در ایران ناپایدار متعارض و بدون رعایـت   هاي دهند که چرا خط مشی هاي فوق توضیح می مجموع ویژگی. کند همزیستی می

رابطه میان نیروهـاي اجتمـاعی و     وضعیت ساختار نیروهاي اجتماعی در ایران- 2 -ب  .گردند اتخاذ می تناسب میان هدف و وسیله

ها  شکاف هاي اجتماعی ها و جنبش بندي گروه ها سازمان و تشکل دولت حکومت داد توان به صورت زیر نشان ساختار اجتماعی را می

. آن اسـت  هاي اجتماعی فعال در ینه وضعیت ایران مشخص کردن شکافنخستین پرسش در این زم ها و ستیزهاي اجتماعی و تعارض

 یکـی از  -3 -ب . اقتـدارگرایی اسـت  -دموکراسـی   تـرین آن، شـکاف   هاي متعددي وجود دارد کـه اصـلی   رسد شکاف به نظر می

وقعیت فرهنگ و جهت اجتماعی توجه به آن الزم است تعیین م هاي اجتماعی دیگر که براي طراحی راهبردهاي توانمندسازي ویژگی
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 تالش براي تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار -ب :توان از جدول زیر بهره گرفت براي این منظور می. ایران است گیري سیاسی مردم

هاي ممکـن بـراي پایـدار نمـودن و      حل هاي انجام شده در مورد علل عدم ناپایداري احزاب در ایران و راه بررسی و پویا در کشور

مانـدگاري و   دهد که چند عامل مهم همواره در یک قرن گذشته مانع مهم پیشرفت نشان می هاي حزبی در ایران،  کردن فعالیتنهادینه

ـال شـود   اند و هر راهبردي براي تقویت نهادینه شدن احزاب در ایران بوده ایـن عوامـل   . حزبی باید با توجه به این علل و موانع دنب

وجود ذهنیت منفی در جامعه : مشکل فرهنگی فعالیت حزبی در جامعه -1:  موانع و مشکالت-1 -ب  .شرح ذیل هستند بازدارنده به

هـاي   فعالیـت  -2 خاطر نـسبت بـه احـزاب    فعالیت حزبی و تمایل نخبگان جامعه به فعالیت سیاسی بدون وابستگی و تعلق نسبت به

 هاي مالی و عدم اي و ساختار منسجم، فقدان پشتوانه نیروهاي حرفهکارکرد  به دلیل کم توجهی به: اي در احزاب داوطلبانه و غیر حرفه

هـاي داوطلبانـه در احـزاب از تحـوالت      شدید فعالیـت  اي و تاثیر پذیري  سیاسی حرفه هاي فعالیت توانایی احزاب براي تامین هزینه

هاي بنیـادین فعالیـت     یا ناپایداري نهادهفقدان  -3هاي سیاسی نسبت به انجام و عدم انجام فعالیت مختلف از جمله احساسات عمومی

تـالش بـی امـان     -4...  ،اجتمـاعی و فرهنگـی و   حزبی، مراکز، تجمع، نهادهاي پشتیبانی کننـده اقتـصادي   حزبی، مانند رسانه هاي

در کشور و دموکراسی در جمهوري اسالمی ایران براي تخریب نظام حزبی  ها در ایران به طور کلی و تالش بی امان مخالفان حکومت

 منـد در جامعـه و   فقدان رابطه معنی دار میان نیروهاي توانمند و بهـره  -5 هاي حزبی در جامعه نهادینه شدن موفق فعالیت ممانعت از

کارکرد طبقاتی در احزاب و عدم درك درست نیروهاي  خواه و اصالح طلب به دلیل عدم وجود  احزاب به ویژه احزاب تحول فعالیت

سـوي نیروهـاي     موفق احزاب اصالح طلب، و در نتیجه فقدان حمایـت کـافی از احـزاب از    از فعالیت هاي ناشی صتمند از فر بهره

نتیجه عدم ایجاد  هاي قابل توجهی از نهادهاي دینی در کشور و در نقش و کارکرد حزب گریز بخش -6 توانمند اقتصادي در جامعه

ضعیف  -8 ورود نهادها و نیروهاي نظامی و شبه نظامی در عرصه سیاسی -7حانیاحزاب، فراگیر متشکل از نخبگان روحانی و غیر رو

حاکمیت به دلیل تعدد احزاب و غیر منسجم شدن توان بالقوه آنـان   بودن احزاب و عدم امکان تاثیر گذاري تعیین کننده آنان در مقابل

هـاي داراي   افزایش فراگیر نقش نهادهاي مدنی و گروه -9 با ائتالف مستحکم و پایدار براي قدرتمند تر کردن احزاب و عدم ادغام و

عوامل مختلفی چون جهانی شـدن و   کشورها در جهان و از جمله ایران متاثر از. هاي فشار در تحوالت سیاسی گروه منافع مشترك و

در  از جملـه . ، فرهنگـی هـاي اجتمـاعی، اقتـصادي    ها درهمه زمینـه  ها و تاثیر آن نقش ناتوانی احزاب اصالح طلب در مدیریت این

فقدان  -10ها را هم اضافه نمود موارد باید نقش کلیدي دولت که به این... هاي قومی و مذهبی، ورزش و  هایی چون زنان، اقلیت زمینه

 فقدان -11گرایی و فاصله از مردم در احزاب سیاسی شده است ارتباط تعریف شده با اقشار و اصناف مختلف اجتماعی منجر به نخبه

ساختار مردم ساالر نوع  -12 " معضالت اجتماعی"ها به  توجهی آن بی  و"نهادهاي مدنی فعال"رابطه معنی دار بین احزاب سیاسی و 

زنان مانع از حضور زنان توانمند در احزاب شده و همچنین موضوعات زنان را  احزاب سیاسی و در حاشیه بودن موضوعات مرتبط با

 از این موارد فوق موارد اخیر به صورت کامل به حضور و عدم حضور و میـزان  .نماید زاب خارج میاولویت موضوعات این اح از

دموکراسی خواهان در حاکمیت حـضور و نفـوذ بیـشتري     به میزانی که اصالح طلبان و. تاثیر اصالح طلبان بر حاکمیت مربوط است

چند به دلیل ساختار نظـام   هر. تر شده و تاثیر آن کمتر خواهد شد رنگامان علیه نهادینه شدن احزاب، کم  داشته باشند این مبارزه بی

در  اما بدون تردید به میزان تدبیر اصالح طلبان. کند امان نمی حذف این تالش بی جمهوري اسالمی ایران، چشم انداز آینده حکایت از

 اصالح طلبان، حتـی درسـاختار موجـود نظـام     هوشمندانه توان روي این کارکرد حساب متفاوت باز کرد و با عملکرد حاکمیت می

براي تدبیر در سایر موارد با گرایش به کار در خارج از حاکمیت و  .این تاثیر را به حداقل ممکن رساند توان جمهوري اسالمی نیز می

اي توانمند سازي احـزاب  ه یافتن علمی ترین راه ارائه این پیشنهادها تالشی است براي. جامعه پیشنهادهایی ارائه شده است در درون

اسـالمی ایـران و    هاي تاثیر گذار ملی و بومی از جمله ساختار نظام جمهوري توجه به تمامی ویژگی اصالح طلب در درون جامعه با

المللی از جمله تحوالت ناشی از پدیـده   نظام ارتباطات و نظام بین نقش مخالفان دموکراسی در این ساختار از یک سو و تحوالت در

حزبـی در بیـرون دولـت و در درون     هـاي  ها توسعه توان حزبی است و فعالیت هدف تمامی این فعالیت. از سوي دیگر انی شدنجه

طلبـان بـه    ها نیز صرفا در صورت ورود مجدد اصـالح  تردید تحقق بخشی به این فعالیت بی اجتماع مورد توجه قرار گرفته است اما
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یا تسهیل خواهد شـد و   ها در صورت ورود مجدد اصالح طلبان به حاکمیت بسیار تقویتبخشی از این فعالیت .حاکمیت ممکن است

اصالح طلبان به حاکمیت ارتباطی ندارد و فعالیت هاي کامال مرتبط با تحوالت  بخش مهم دیگري از فعالیتها نیز به ورود و عدم ورود

یتهـا نیـز    ت تأثیر قابلنیروهاي خارج از قدرت و حکومت است؛ ولی بی تردید کارکرد حاکمی و توجه خود را حتی بر این نوع فعال

حضور مؤثر اصالح طلبان در حاکمیـت   به دلیل تأثیرپذیري زیاد راهبرد توانمندسازي نظام حزبی، از حضور یاعدم. (خواهد داشت

فعالیـت   ی و نهادینـه کـردن  مطالبات از رئیس جمهور آینده بحث نهادینه کردن دموکراس نظام، پیشنهاد می شود به عنوان بخشی از

گیري از فرصت احتمالی حضور در حاکمیت مورد توجه قرار  احزاب سیاسی و نهادهاي مدنی به عنوان بخشی مهم از استراتژي بهره

ـا در گذشـته   امکان شکل. براي آن تدوین گردد گرفته و پیشنهادهایی وجـود داشـته و در صـورت     دهی بسیاري از این نوع فعالیته

). توانند مانع از دست رفـتن مجـدد فرصـت شـود     درست در مورد آنان می تدبیر. ه قدرت بار دیگر به وجود نخواهد آمدبازگشت ب

ـا بـه طـور    . پیشنهاد می گردد باتوجه به مشکالت پیش گفته محورهاي زیر براي تقویت نظام حزبی در کشور برخی از این محوره

 نهادینه کردن فعالیت هاي حزبی در -2-پ .ام حزبی در کشور یاري می رسانندغیرمستقیم به تقویت نظ مستقیم و برخی به صورت

همکاري احزاب در جهت فعالیت فرهنگی و اجتمـاعی در آگـاه    - تقویت نهاد و توزیع امکانات مشترك براي همه احزاب - کشور

حمایت هم آهنگ از حقوق احزاب  - .تهاهاي حزبی و نیاز دموکراسی کشور به این نوع فعالی ضرورت فعالیت کردن جامعه نسبت به

همکاري در جهت حساسیت زدایی نسبت به حزب و تحزب و  - .دو کشور و همکاري مشترك احزاب در جهت تقویت نهاد حزب

هاي مشترك با هدف تقویت جایگاه حزب در  برگزاري همایش - .هاي حزبی و ضرورت آن نسبت به فعالیت بازسازي باورهاي جامعه

ایجاد فرآیندها و نهادهاي حقـوقی حمایـت کننـده از احـزاب و      - اي مشترك براي احزاب هاي رسانه فراهم آوردن فرصت - جامعه

هـاي حزبـی و سیاسـی     فعالیت ایجاد نهادهاي تأمین اجتماعی به منظور حمایت از افرادي که در اثر - در کشور هاي سیاسی فعالیت

مانند گرفتن فرصت از شهرداري  اي همه احزاب در چارچوب تقاضاهاي خانه احزابهاي مشترك بر ایجاد فرصت - آسیب می بینند

ایجاد باشگاه احزاب و نهادهاي مدنی بـه   - .و قانونمند کردن این امکانات... و ) ورزشی هاي سالن(تهران، شوراي شهر، تربیت بدنی 

منظوره باشند مـثال   توانند چند اینگونه نهادها می(جامعه هاي سیاسی  مداوم میان احزاب و شخصیت منظور فراهم کردن امکان ارتباط

 ...هزاره نفره و هاي چند ایجاد خانه دموکراسی با امکانات برگزاري اجتماعات امن و همایش -) هم فرصت ساز باشند و هم درآمدزا

ـا نـام و      مث(واقعی انسان  هاي تالش براي ساماندهی واقعی توزیع فرصتها میان احزاب بر اساس ظرفیت - ال تعـداد اعـضا و حامیـان ب

المللی بخشیدن به نهادهـاي حزبـی    هویت بین -  حمایت از انجام کار مشابه در ارتباط با نهادهاي مدنی...) وناشی و مدرك شناسایی

تقویت نهادهاي  - المللی المللی درتفاهم مشترك میان احزاب یا با انجام اقدامات مشترك بین فعال بین در کشور با برقراري ارتباطات

اي به صورت شفاف، تبدیل نظام انتخابـات   کمک بودجه(امکانات قانونی  حزبی و توزیع امکانات مشترك براي همه احزاب، از طریق

مـشارکت هرچـه بیـشتر     -  تقویت ارتباط احزاب با نهادهاي دینی و روحانیت نواندیش-3-پ...) نظام انتخابات حزبی و کشور به

تقویت نهادهـاي   - ایجاد نهادهاي دینی مرتبط با احزاب - دیگر حزبی اب در چارچوب کادر مرکزي و نهادهايروحانیون در احز

 - ارتباط با نهادهاي دینی مردمی و ایجاد ساختارهاي مناسب بـدین منظـور   - هاي آن دینی در چارچوب نواندیشی دینی و گرایش

توجه به نهادهاي مرتبط با روحانیت و تالش بـراي ایجـاد    - بل رقابت در جامعههاي قا برگزاري مراسم دینی در ظرفیتها و با نوآوري

غیرسیاسی، کمـک   هاي مدنی و ایجاد نهادهاي مدنی سیاسی و  استقبال از گسترش فعالیت-4-پ سازمان یافته با آنان ارتباط مداوم و

هاي سیاسی غیرحزبی و افزایش کارکرد نهادهاي مـدنی   فعالیتنخبگان به  باتوجه به تمایل شخصیتها و(به آنان و ایجاد ارتباط با آنان 

هاي نخبگی و سیاسی ماننـد   حوزه حمایت مادي و معنوي احزاب از هر نوع تشکل مدنی، صنفی، به خصوص در -) امروز در دنیاي

معنـوي احـزاب روي ایـن نـوع     سرمایه گذاري مادي و  - ...نگاران، اقلیتها و روزنامه دانشگاهیان، دانشجویان، روحانیت، کارگران،

آمادگی احزاب براي کمک به ایجاد نهادهاي جدید و تشویق نیروهاي سیاسی  - هاي فعالیت حزبی در کشور پشتوانه فعالیتها به عنوان

 از سوي نهادهاي مدنی و صنفی هاي مدنی بدون چشمداشت بازتاب فوري در اختیار گذاشتن امکانات براي فعالیت - ایجاد تشکل به

هـاي مـدنی در    حمایـت مـادي و معنـوي از تـشکل     تدوین راهبرد مناسب با درك شرایط حاکم بر مسئله زنان در جهان و ایران و -
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هـاي مـدنی و    از فعالیت تشکل هاي قومی و مذهبی و حمایت تدوین راهبرد مناسب با درك شرایط حاکم بر اقلیت - هاي زنان حوزه

 تعامل فعال احزاب با بخش خصوصی و تالش بـراي بدسـت آوردن حمایـت    -5-پ . اساسیسیاسی این اقلیتها در چارچوب قانون

ـال و    ) اعم از متفکران، کارآفرینان وتولیدکننـدگان (تعامل با فعاالن بخش اقتصادي  - صاحبان قدرت اقتصادي واقعی بـه صـورت فع

سیاسی به منظور تعامـل  -ایشها یا محافل اقتصاديبرگزاري هم - احزاب هاي اقتصادي کسب حمایت مادي آنان با شفاف سازي برنامه

 هـاي  هاي مورد توجه حوزه اقتصاد و یـافتن زمینـه   ایجاد درك متقابل در زمینه - نقد و بررسی عملکردهاي گذشته با این حوزه و

اي، هدفدار و با برنامه  حضور حرفه - اقتصادي ها یا نهادهاي دو منظوره به منظور ارتباط با نیروهاي ایجاد باشگاه - همکاري مشترك

تشویق به ایجاد نهادهاي اقتـصادي بـه صـورت     - ...هاي صنفی و هاي بازرگانی، انجمن اتاق در نهادهاي اقتصادي غیردولتی مانند

ـال در    - آنان هدفمند در جامعه و حمایت سالم از  نشان دادن حساسیت مداوم نسبت به تحوالت اقتصادي تأثیرگـذار و حـضور فع

ارتباط فعال با حوزه  - حوزه  ارتباط فعال و تأثیرگذار با حوزه فرهنگ و هنر بدون سیاست زده کردن این-6-پ  تحوالتعرصه این

توجه مداوم و جدي نـسبت بـه تحـوالت حـوزه      - کشور به اشکال مختلف فرهنگ و هنر و ارج نهادن به نخبگان فرهنگی و هنري

کمک به ایجاد  - شود ها و شخصیتها در این حوزه ها ایجاد می  مشکلی که براي بنگاههرگونه مانع و فرهنگ و هنر و واکنش نسبت به

حمایت از گسترش و ارتقاي فرهنگ و هنر در  - ...ها و انجمنها، اتحادیه هاي فرهنگی و هنري مانند و تقویت نهادهاي مدنی در حوزه

هنـر در   ممکن و کمک به کمرنگ تر شدن مداوم نقش فرهنگ وهاي غیردولتی به اشکال  بنگاه کشور و تولیدات فرهنگی و هنري در

هـاي   گزارش جلسات گفتگو و ارتباط مداوم به مناسبت - حمایت از جهانی شدن هرچه بیشتر فعالیت هاي فرهنگی و هنري - کشور

راي دستیابی به رسانه حزبـی و   تالش ب-7-پ .رفتاري که تصور استفاده ابزاري از این ارتباطات را القا نماید مقتضی یا پرهیز از هر

اي در خـور و   تالش براي راه اندازي یک رسانه تـصویري مـاهواره   - دیگر براي ارتباط با جامعه اي هاي رسانه گیري از فرصت بهره

تالش براي راه اندازي یک رسانه مطبوعاتی و توجه خاص به ماندگار کـردن   - همسو در حد استانداردهاي حداقلی شایسته احزاب

ـا مطبوعـات      - تالش براي ارتباط فعال با روزنامه نگاران صاحب صالحیت به اشکال مختلف - رسانه آن ـال ب تالش براي ارتبـاط فع

 - هاي آنان محدودیت استانی و استفاده بهینه از ظرفیت هاي آنان با درك همه مالحظات و اي، مطبوعات درجه دو و مطبوعات حرفه

نهادهاي ارتباطی غیررسمی مثل محافل و جلسات گفتگـو   براي ایجاد و حفظ نهادهاي ارتباطی صنفی وکمک به روزنامه نگاران فعال 

 هاي بین المللی معتبر در چارچوب یک راهبرد تدوین ارتباط فعال با رسانه - حمایت جدي از نهادهاي مدنی مرتبط با مطبوعات -...و

امر از جمله وبـالگ   هاي اینترنتی و ارتباط فعال با دست اندرکاران این نهتقویت هرچه بیشتر رسا - شده براي روابط خارجی احزاب

 - ....ارسال آن بـراي مخاطبـان حزبـی و    استقبال از هر نوع رسانه جدید همچون راه اندازي یک مجله اینترنتی جذاب و - نویسان

هاي   تالش در جهت ساماندهی پشتوانه-8-پ اي ممکن رسانه هاي مختلف با استفاده از همه ابزار اي افراد مؤثر در حوزه تغذیه رسانه

احـزاب از   هاي مناسب براي تأمین نیازهاي مالی ساماندهی مالی احزاب و یافتن راه - احزاب اي و نهادینه ضروري براي توسعه حرفه

ـ   اي مداوم براي فعالیت ایجاد پشتوانه - هاي اقشار داراي توان اقتصادي جمله جلب کمک   هـاي  ا اسـتفاده از فرصـت  هاي احـزاب ب

ـا     - هاي احزاب اي براي حضور متعهدانه در فعالیت استخدام نیروهاي حرفه - احتمالی آینده ایجاد مراکز یا مراکز پژوهـشی مـرتبط ب

 تـالش بـراي منـسجم تـر و     -9-پ متفکر جامعـه در جهـت ارتقـاي پـشتوانه نظـري احـزاب       احزاب و استفاده از تمام نیروهاي

 هاي سازمانی در جهت شکل گیري نهادینه ساختار قطبی سیاسی در پایدار و ادغام هاي قدرتمند و  احزاب، با ائتالفقدرتمندترکردن

هاي  ایجاد توافق - هاي سیاسی و مدنی تشکل هاي اجتماعی و سیاسی براي تقویت انسجام احزاب و استفاده از همه فرصت - .کشور

انعطاف هاي سازمانی مورد نیـاز   - نهادهاي مدنی به منظور ایجاد این انسجام ن احزاب واعالم شده ونشده و ایجاد تعهدات ضمن میا

 تقویت -ت .روند استقبال از همه روش هاي دموکراتیک درون ائتالفها، به منظور تقویت این - به منظور تقویت یک ساختار منسجم

گیري  تصمیم ین در اندیشه و عمل حزبی اصول زیر مبنايبراي روشن شدن و تقویت جایگاه د جایگاه دین در اندیشه و عمل حزب

در درون  داند افـرادي را   جزب ضمن پرهیز از تجسس در احوال خصوصی اعضا الزم می- 1 -ت  :در این زمینه قرا خواهد گرفت

هـاي خـود را     حزب یکـی از وظـایف و مـسئولیت   - 2 -ت  .تشکیالت بپذیرد که مخالف با دین باوري و دینداري شناخته نشوند
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 - 3 -ت  .دانـد  می» دینی ها و رفتارهاي ها، عواطف و احساس ها، باورها، تجربه گسترش و تعمیق دانش» سازي و تالش براي زمینه

ـاي مناسـب    برگزاري مراسم و مناسک دینـی را در زمـان   کوشد تا هاي حزبی بوده و حزب می هاي دینی بخشی از آموزش آموزش ه

هـایی، یکـی از    پـژوهش  هاي دینی و تسهیل انجـام چنـین   تدارك انجام پژوهش. مشارکت فعال داشته باشد ها تشویق کرده و در آن

خـصوصی   دارد که اگر چه آرزومند حضور اختیاري دین در عرصه  حزب اعالم می- 4 -ت  .شود هاي حزب محسوب می فعالیت

ـابی میـان آن   درونیات افراد و رفتارهایی که فاقد تاثیر بر دیگران است و(افراد  اسـت، امـا کنتـرل زنـدگی     ) هـا  روابط خاص و انتخ

 هاي دینی و نهادهاي دینی در جامعه مدنی و حزب از حضور دین، انجمن - 5 -ت  .شمارد بهانه دین مجاز نمی خصوصی افراد را به

» قوانین موضوعه«ی کردن  حزب با همیشگ- 6 -ت  .داند کند و کمک به این حضور را از وظایف خویش می عرصه عمومی دفاع می

 توان با تکیه بر قدرت حکومت اي را می از نظرحزب تنها قوانین موضوعه .مخالف است» احکام شریعت» ها بر به بهانه مبتنی بودن آن

وسط قوانین تا زمانی که مورد پذیرش اکثریت هستند ت این. االجرا دانست که طی یک فرآیند دموکراتیک به تصویب رسیده باشند الزم

از نظر انگیـزه  ) شریعت است وفقه که دانش به احکام(» احکام شریعت«و » قوانین موضوعه«حزب میان . آیند می حکومت به اجرا در

کوشد تا فرآیند خـط    حزب می- 7 -ت  .شود گیري تمایز قائل می کار شکل اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و ساز و

 ها و احکام دینی صـورت  با الهام از ارزش) اجراي خط مشی و ارزیابی خط مشی گیري خط مشی، شامل شکل(گذاري عمومی  مشی

داشـته  » مغایرت قطعی با اجکام قطعی دین«مشی که  حزب از هیچ خط. ها نداشته باشد گیرد یا حداقل مغایرتی با این احکام و ارزش

احکـام قطعـی دیـن      جمعی خویش هیچ عملی که مغایرت قطعی باکوشد تا در جریان فعالیت سیاسی می باشد، دفاع نخواهد کرد و

هاي سیاسی دفاع می  پذیري هاي سیاسی و مسئوولیت هاي دینی در فعالیت  حزب از حضور انگیزه- 8 -ت  .داشته باشد انجام ندهد

 .سی افراد پیشگیري اخالقی نمایدیافتن هدف دستیابی به قدرت در اقدامات سیا کوشد تا از اصالت ها می کند و با تقویت این انگیزه

) آموزش، تبلیغ و اجراي شعائر و مناسک دینی اسـت  ها پژوهش، نهادهایی که کارکرد آن( حزب از استقالل نهادهاي دینی - 9 -ت 

 حزب خود را به صورت - 10 -ت  .کند و با حکومتی کردن نهادهاي دینی مخالف است دفاع می)  دولت–حکومت (از نهاد قدرت 

دینی  از این رو نواندیشی. گردد ارائه می» زمان و مکان«بر مبناي توجه به مقتضیات  داند که ولی مدافع و مروج تفسیري از دین میاص

 -ت  .غیرقابل انکار براي بقا و پایداري دین در عصر مدرن است و تقید بر مدارا و تحمل در تعامل با دیگران از نظر حزب ضرورتی

ریاسـت جمهـوري، خبرگـان،    (شرکت در انتخابـات   موقعیت معرفی دولت و کارگزاران دولتی یا نامزد براي هرگاه حزب در - 11

تفاسـیر از   ها و قرار گیرد، ضمن پذیرش تنوع و چند گونی دینی و مذهبی و قرائت) روستا مجلس شوراي اسالمی، شوراهاي شهر و

 توسعه همه جانبه حزب مشارکت -ث  .نماید یا ائتالفی معرفی می هاي حزبیها و راهبرد ها، افراد را بر حسب میزان پذیرش برنامه آن

شناخت  -1: گردد عوامل زیر تعیین می هاي اجتماعی توسط  به طور کلی میزان توانایی و قدرت نیروها و گروه- 1 -ث  ایران اسالمی

تعداد اعضا و میزان انضباط درونـی و  . هاي مالی ییامکانات و توانا و سازمان درونی گروه که خود در برگیرنده عناصري چون میزان

وضعیت حقوقی که منظور از آن اجازه فعالیـت قـانونی و میـزان     -2. باشد و وجود یا فقدا گروه رقیب سازمان یافته می نوع متحدین

بهبود بخشیدن به عوامل بنابراین در یک نگاه کلی توسعه حزب به معناي  .ها توسط حکومت است مراعات شده براي گروه هاي آزادي

روابط علی به صورت شکل  توان عناصر موثر بر روي حزب را در سه سطح و با اما از دیدگاه دیگري نیز می .باشد  فوق می و عناصر

توان دریافت، راهبرد توسعه در مواردي تکرار همان مواردي است کـه   می همانطور که از شکل پیشنهادي نیز.  مشخص نمود1 -ث 

تقویت حزب از خالل تقویت نظام حزبی به دست  به بیان دیگر. ارائه گریده است» تالش براي تثبیت نظام حزبی«وان کلی عن تحت

ـا   آن    پیگیـري  و کلی به طور خاص بر مواردي در درون حزب باید تکیه گردد و براي تجویز عام اما در کنار این توصیه و. آید می ه

آموزش براي کادرسازي، تشخیص  :باشند  چند مورد زیر در این زمینه قابل طرح و تکیه میبه طور مشخص .مسئولیتی مشخص شود

تشکیل کابینه سایه توسط حزبی که قـدرت   تشکیل کابینه سایه .پیوندانداموار با نخبگان و تدارك منابع مالی جدید، گسترش کمی و

-1: شـوند  بندي توانند به صورت زیر طبقه ن این اهداف میتری گیرد مهم مشخص صورت می دولت را در اختیار ندارد با چند هدف

ناگزیر ساختن کادرهاي حزبی  -2 هاي جاري کشور مشی خط حل در مورد مسائل و حفظ آمادگی حزب براي اظهارنظر و پیشنهاد راه
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اي حزبـی بـراي پـذیرش    تمرین و آماده سازي کادره -3 نگاه داشتن اطالعات خود گیري از مباحث کارشناسی و به روز براي بهره

تقویت فضاي احساس تحت نظارت و مهار بودن غیر رسمی در  -4 گیري در صورت حضور در دولت تصمیم هاي اجرایی و مسئولیت

شفاف سـازي فـضاي    -6 تقویت احساس پیوند با زندگی روزمره مردم در میان اعضا و مسئوالن حزبی -5 کشور مسئوالن اجرایی

ها  کوشد تا نقش پس از آنکه کابینه سایه تشکیل گردید، این کابینه می  خط مشی گذاري عمومی در کشورهاي سیاسی و گیري تصمیم

موسسات دولتی ها و گردآوري، پردازش و تحلیل اطالعات موجود در مورد عملکرد وزارتخانه) الف :کارکردهاي زیر را دنبال کند و

هاي عمومی در زندگی و کسب و  ناشی از خط مشی رآورد و ارزیابی پیامدهايهاي مختلف جامعه براي ب برقراري ارتباط با بخش) ب

تهیـه و عرضـه   ) ث توسط دولت هاي اتخاذ شده هاي همگانی و طرح انتقادات حزب به خط مشی ارتباط با رسانه) پ کار هر کدام

تـر    که انجام پژوهش و بررسی عمیقهایی شناسایی موضوع) ج هاي مختلف هاي ادواري مختلف در مورد روند امور در بخش گزارش

هـاي   به افراد و کمیته هاي ضروري در مورد هر کدام هاي کارشناسی و پژوهش است و سفارش تهیه گزارش ها ضروري در مورد آن

) ح امور برگزاري جلسات مرتب به مانند هیات دولت براي رسیدگی و تحلیل وضعیت کلی) چ حزبی در حد توان و مقدورات حزب

پرسـشی   هـا  هاي مرتب به آن دادن اطالعات و تحلیل  بردن انگیزه و حساسیت اعضاي حزب نسبت به امور جاري کشور از طریقباال

هاي اصـلی اعـضاي آن    اشخاصی متشکل شده باشد و ویژگی توان مطرح کرد این است که این کابینه سایه باید از چه که در اینجا می

یکم از اعضا و ترجیحا کادرهـاي   :هاي زیر را داشته باشند  که اعضاي کابینه سایه باید ویژگیتوان گفت می کدامند؟ به طور اجمالی

برخوردار بوده و ترجیحا تجربه اجرایی  دوم از لحاظ تحصیالت رسمی حتی المقدور از تخصص مناسب با زمینه مرتبط حزب باشند

هاي  چهارم توانایی برقراري ارتباط با رسانه  به هنگام برخوردار باشندگیري بهینه و سوم از توانایی مدیریت و تصمیم نیز داشته باشند

ها بـراي   پنجم احتمال نامزدي آن طریق گفتن، نوشتن و شرکت در مباحث و مجادالت را داشته باشند همگانی و اقناع افکار عمومی از

ـا افـراد مـوثر در    ششم امکان ب باال باشد،) گیري حزب قدرت در صورت(حضور در روزارتخانه مربوط  رقراري روابط غیر رسمی ب

  .داشته باشند هاي مختلف را حوزه


