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بهزاد قاسمي1
چکيده 

آسيب شناسی فرآيند شناخت مجموعه ای از عوامل مهم و مؤثر در تداوم نظام سياسی 
دارای اهميت است و شناس��ايی آس��يب ها و راهكارهای برون رفت از آن براي  ساختن  
آينده    مفيد است. همچنين  شناخت و درك  مناسب  آسيب های يك نظام سياسی و در 
اين پژوهش انقاب اس��امی از نگاه رهبران انقاب دارای اهميت است. بر اين اساس، 
مطالعه در حوزه آسيب شناسی انقاب ضروری و مهم به نظر می رسد و از اين جهت كه، 
آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه رهبران انقاب كدام اند، به تحليل چالش ها و آينده 

حيات سياسی انقاب اسامی می پردازد.
تبيين و بررس��ی رهبران انقاب در حوزه آس��يب های احتمالی برای انقاب اسامی 
می تواند تصميم س��ازي و تصميم گيری درباره اين كه امروز چه تصميماتی را می توان 
برای س��اختن فردايی بهتر اتخاذ كرد، تسهيل  كند. واش��كافي اين مسئله به شناخت 
وضعيت و آسيب شناسی از اين حيث حايز اهميت اس��ت كه انقاب اسامي نه تنها در 

1. دانش آموخته دكتري تاريخ انقاب اسامي و پژوهشگر 

آسيب شناسی انقالب اسالمی از دیدگاه رهبران انقالب
تحليل چالش ها و آينده حيات سياسی
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عرصه داخلي تأثير گذار بوده، بلكه بازتاب ها و اثرات فراواني را بر مناسبات منطقه اي و 
بين المللي بر جاي گذاشته است. انقاب اس��امي باعث تحولي نوين و ايجاد تغييراتي 
در نوع نگرش ها، ساختارها و شكل گيري جريان هاي فكري در سطح بين الملل شده كه 
اين چالش ها به نوبه خود زمينه ای ب��رای ايجاد فرصت و يا تهديدی برای انقاب فراهم 

آورده است.  
کليدواژه ها: آسيب شناسی، رهبران انقاب، آينده و چشم انداز، انقاب اسامي، حيات 

سياسی.

مقدمه
آسيب شناس��ی انقاب، همانند خود انقاب، مؤلفه های پيچي��ده و متعددی را در بر 
می گيرد، كه نياز پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف ضروری است. البته مطالعات 
آسيب شناسانه انقاب نيز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پيشرفتی نداشته، پژوهش 
جامع و مطالعه علمی و دقيق در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت. شناخت موانع تحقق 
آرمان ها، اهداف انقاب و حفظ دس��تاوردهای آن، از مس��ائل مهم در حوزه مطالعاتی 

انقاب اسامی به شمار می آيد. 
واژه  آسيب شناس��ی1 از علوم پزش��كی وارد حوزه علوم اجتماعی و انس��انی شده و به 
معنای »مبحث مطالعه  علل بيماری و عوارض و عائم غير عادی« اس��ت؛ كه توس��ط 
متخصصان و پژوهشگران علوم سياس��ی و مطالعات انقاب اسامی انجام می شود. در 
بحث علوم اجتماعی مطالعه ديدگاه های رهبران يك جنبش در تجزيه و تحليل جنبش 
و آسيب شناسی نظام مبتنی بر آن اهميت بسياری دارد. مبتنی بر همين قاعده بررسی 
ديدگاه حضرت امام خمينی)ره( درباره آس��يب های انقاب اسامی اهميت زيادی در 
آفت زدايی از انقاب و نظام اسامی دارد. از آنجا كه آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه 
امام خمينی كه بيشتر جنبه درونی دارند متعدد است؛ اما پرداختن به همه آنها در اين 
مقاله مقدور نيس��ت و به همين منظور ابتدا آسيب شناس��ی انقاب اسامی از منظر و 
نظرگاه رهبران انقاب اسامی بررسی می شود و س��پس آينده انقاب اسامی ترسيم 

خواهد شد. 
نخست به نگاه و بيانات رهبري در اين باره اشاره مي شود:

...آسيب شناس��ی يك موجود- چه انقاب، چه يك انس��ان- لزوماً به 

1 .pathology
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معنای آسيب هايی نيست كه االن وجود دارد؛ نبايد اين طور تلقی كرد 
كه آنچه به  عنوان آسيب شناسی انقاب مطرح می شود، حتماً به آنچه 
كه امروز تحقق و وقوع يافته است، نگاه می كند. نه، شما بايد آسيب های 
ممكن را بررسی بكنيد؛ چه آنچه كه االن هست، چه آنچه كه ممكن است 
بعداً پيش بيايد. همچنان كه وقتی ما با اين ديد به آس��يب های ممكن 
انقاب نگاه می كنيم، نبايد نتيجه بگيريم كه آنچه ممكن است به  عنوان 
آسيب پيش بيايد، االن وجود دارد. نه، اين قضاوت درستی نيست؛ البته 
ممكن است بعضی دوست بدارند كه انقاب را آسيب يافته، آسيب ديده، 

بيمار، ناتوان و از كارافتاده معرفی كنند. 
امروز در تبليغات محاسبه ش��ده و دقيق و طراحی ش��ده   دستگاه های 
خبری، آنچه كه بيشترين توجه به آن می شود، اين است كه انقاب را از 
كار افتاده، پير، ناتوان و در راه مانده معرفی كنيم! بنده در پيام 22بهمن 
امسال گفتم كه انقاب در بيست سالگی، يعنی در عنفوان جوانی است؛ 
فوراً جواب دادند! حاال اين حضراتی كه- به قول خودش��ان- طراحان و 
ايدئولوگ ها و تئوريس��ين های ضد انقاب هس��تند، سعی می كنند در 
گفته های خود، به »انقاب پي��ر« تعبير كنند! من اين را به خصوص در 
خبرها توجه كردم- »انقاب پير اسامی«، »بيست ساله«؛ بعد خواهم 

گفت كه اين حرف، چقدر ناشی از دستپاچگی و سراسيمگی است. 
به هر حال، توجه كنيد كه اگر ما درباره   آسيب های ممكن انقاب بحث 
می كنيم، معنايش اين نيست كه انقاب، حاال به اين آسيب ها دچار شده 
است و بيمار و ناتوان، در آنجا افتاده است! نخير، اين فرض كامًا ممكن 
است كه انقاب، به هيچ وجه به بعضی از اين آسيب ها و بزرگتر از اينها 

دچار نشده است. 
نكته   دوم اين است كه آسيب شناسی هر موجود، بايد با توجه به بنيه   
آن موجود انجام بگيرد. بنيه   بعضی ها ضعيف اس��ت، كمترين ويروسی 
هم ممكن اس��ت آنها را از بين بب��رد؛ بعضی ها قدرت دف��اع ندارند. آن 
كسانی كه دچار ايدز می شوند، يك ويروس كوچك سرماخوردگی، آنها 
را می كشد! چون قدرت دفاع بدن آنها از بين می رود؛ يعنی سلول های 
مدافع بدن، گلبول های سفيد و سربازان بدن، در بدن آنها مرده، ناتوان اند 
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و نمی توانند از خودشان دفاع كنند- بنابراين آسيب آدمی كه مبتا به 
»ايدز« است، يك سرماخوردگی است؛ در حالی كه آسيب يك آدم توانا، 

حتی سرطان هم نيست.
يك نكته   ديگر اين است كه در آسيب شناسی انقاب، بايد نقش عوامل 
درونی و بيرونی، هر دو ماحظه بشود  البته اينجا دو افراط وجود دارد كه 
من مايلم ذهن خودم را همواره از هر دو افراط، رها كنم و ذهن مردم را 

هم بر حذر بدارم كه دچار اين دو افراط نشوند.
يكی اين كه ما عوام��ل برونی را عمده كني��م و از عوامل درونی غافل 
بمانيم؛ ديگری به  عكس، عوامل درونی را عمده كنيم و از عوامل بيرونی 
غافل بمانيم. االن كس��انی هس��تند كه به هر دو اين افراط ها هم مبتا 
هس��تند؛ هر دو عامل، جداً وجود دارد. اگر انسان نگاه كند، می بيند كه 

عوامل بيرونی، دشمنی دشمنان انقاب از هر دو جهت است.
هر دستگاهی كه عملكرد مؤثری دارد، اگر اين عملكرد را اصاح نكند، 
يا در آن اشكالی و آسيبی وجود داشته باشد، دارای سوء عملكرد است. 
معنای آسيب ها هم كه می گوييم، مطلقاً خيانت نيست؛ كه بگوييم همه 
جا خيانت است. نه، منظورمان تنبلی، بی دقتی، بی اهتمامی، دلسوزی 
و تاش الزم را نكردن، كار علمی انجام ندادن و متناس��ب با نياز، پيش 
نرفتن است؛ همه   اينها سوء عملكرد اس��ت. البته من توقع معصوميت 
ندارم- كه بگوييم ما بايد معصوم باشيم- نه، باالخره گوشه    كار، يك جور 

خالی خواهد ماند؛ ليكن بايد تاش كنيم كار را درست كنيم.1
آسيب شناس��ی و به خصوص در اين نوش��تار آسيب شناس��ی انقاب اس��امی، گاه 
آسيب شناسِی آسيب شناسی را ضروری می سازد؛ زيرا نظام پويا و ديناميك نياز جدی 
در شناختن موانع و آسيب های آن دارد. آسيب ها می تواند در دو حوزه درونی و بيرونی 
ظهور و بروز كند. مطالعه در حوزه آسيب شناسی انقاب ضروری و مهم به نظر می رسد؛ 
از اين جهت كه، آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه رهبران انقاب كدام اند؛ و به تحليل 

چالش ها و آينده حيات سياسی انقاب اسامی می پردازد.
در ضرورت پژوهش در قلمرو آسيب های انقاب اسامی، هيچ دليلی آشكار و روشن تر 
از لزوم »بقا« و »تداوم نظام سياس��ی« برای ضرورت آسيب شناسی قابل طرح نيست. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با شركت كنندگان در همايش آسيب  شناسی انقاب، 1377/12/15. 
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عاوه  بر اي��ن پويايی جوامع، تغييرات ناخواس��ته، 
تحوالت جهان��ی، گس��ترش اجتناب ناپذير روابط 
گوناگ��ون، و نيز هج��وم و س��رعت اطاعات مؤيد 
ضرورت آسيب شناسی هس��تند. در پاسخ می توان 
گفت ه��ر گاه مس��ائلی رخ دهند كه باعث ش��وند 
مش��كات خاصی فراتر از انتظار بروز كنند، ادامه 
كارها و برنامه ها با مشكاتی پيچيده روبه رو شود، 
هرگاه التهاب ها فروكش كرده و فرصت برای مرور 
و س��نجش آنها به  وجود می آيد، يا احساس خطر و 
نياز برای برنامه ريزی بيشتر و عميق تر وجود دارد، و 
نيز هر گاه بدانيم يا احساس كنيم كه دارايی های ما 
نياز به مراقبت و محافظت بيشتری دارند. همچنين 
عاقه به رش��د و كس��ب موفقيت، در كل از جمله 

مواقعی هس��تند كه مطالعات آسيب ش��ناختی را برمی انگيزانن��د و روی  آوردن به اين 
مباحث را رونق می بخشند.

نظریاتی در مورد تحليل آسيب ها
1. نظريه ساختار گرايی و ديدگاه کشمكش رويكردی در تحليل آسيب ها 

ساختار گرايی شيوه ای برای انديشيدن است كه به تجزيه و تحليل سيستم های عمده 
با استفاده از بررسی ساز و كارها و عناصر تشكيل دهنده آن می پردازد. به لحاظ ماهيتی 
س��اختارگرايی بيش از كاركرد به ژرفای س��اختار توجه و تمركز دارد. اين آيين فكری 
در نيمه دوم قرن بيستم در قلمرو فلسفه و علوم انسانی پديد آمد و سرچشمه تأثيرات 
فراوانی شد. همه س��اختارگرايان موافق هس��تند كه پديدارهای اجتماعی و فرهنگی 
رويدادهای واجد معنا هس��تند و در نتيجه داللت های آنها باي��د در مركز پژوهش قرار 
گيرد. از اين رو در تحليل ساختاری بر مجموعه مناسبات ميان اجزای هر ساختار در هر 
پديدار تأكيد می شود. با شناخت اين مناسبات درون ساختاری است كه يك پديدار معنا 
پيدا می كند. ساختارگرايی از نظام نشانه ای زبان آغاز می كند. اما فرهنگ نيز می تواند به 
مثابه دستگاهی سرشار از نشانه ها مورد تحليل ساختاری واقع شود. ساختارگرايی برای 
تحليل هر پديده فرهنگی و اجتماعی پيش��نهاد می كند كه نخست تفاوت های درونی 

حضرت امام خمينی)ره(: االن 
حاالیی  مکلفيم  همه مان  ما 
که جمهوری اسالمی شد ما 
همه اسالمی باشيم اگر بنا شد 
جمهوری اسالمی باشد اما ماها 
دیگر اسالمی نباشيم حکومت 
اسالم نيست... اگر بنا شد که 
باشد،  اسالمی  جمهوری 
پاسبان هایش اسالمی نباشند 
خدای نخواسته، دادگاه هایش 
اسالمی نباشد... این حکومت 
طاغوتی است؛ به اسم اسالم. 

همان طاغوت است
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و صوری ميان اجزای يك پديده را كه موجب ايجاد اش��كال متف��اوت آن پديده از نظر 
معناهای فرهنگی می شود را بررس��ی كند. عناصر فرهنگی به خودی خود از الگوهايی 
ساختاری تش��كيل يافته اند و ظاهری بی معنا دارند و تنها بررسی مناسبات، تفاوت ها و 

تقابل هاست كه به آنها معنا می بخشد.1
2. نظريه کارکردگرايی و ديدگاه بی سازمانی اجتماعی در تحليل آسيب ها

بر اس��اس ديدگاه كاركردگرايی، جامعه سيس��تمی از بخش های مرتبط اس��ت كه 
هماهنگ با يكديگر در جهت حفظ و تعادل و توازن اجتماعی كار می كنند. از منظر اين 
ديدگاه هر يك از نهادهای اجتماعی نق��ش مهمی در جامعه ايفا می كنند و بر نهادهای 
ديگر تأثير می گذارند. كاركردگرايان ساختی برای تعريف تأثيرات عناصر اجتماعی بر 
جامعه اصاحات كاركردی وكژكاركردی را به كار می برند. اگر عناصر اجتماعی به ثبات 
جامعه كمك كنند كاركردی و اگر ثبات جامعه را مختل كنند كژكاركردی هستند؛ دو 
نظريه عمده مسائل آسيب ها و تهديدات جامعه و نظام از ديدگاه كاركردگرايی ساختی 
نتيجه می شود. يكی، آسيب شناختی اجتماعی و ديگری، بی سازمانی اجتماعی است؛ 
بر اساس مدل آسيب شناسی اجتماعی مسائل اجتماعی نتيجه نوعی بيماری در جامعه 
است. اگر بخش هايی از جامعه  از جمله عناصر ساختاری و فرهنگی درست عمل نكنند 
بيماری حاصل خواهد ش��د. به عنوان مثال جرم، خش��ونت، فقر و نابرابری از فروپاشی 
نهاد خانواده و بی كفايتی در نهادهای اقتصادی، آموزشی، سياسی و در عرصه اجرايی و 

مديريتی حاصل می شود. 
در نظريه بی سازمانی اجتماعی تأكيد می شود كه تغييرات سريع اجتماعی هنجارهای 
جامعه را دچار اختال می كند. وقتی هنجارها ضعيف يا با يكديگر در تعارض باش��ند، 
جامعه در وضعيت بی سازمانی يا بی هنجاری قرار می گيرد. بر اساس اين نظريه راه حل 
مسائل اجتماعی كم كردن س��رعت تحوالت اجتماعی و قوت بخشيدن به هنجارهای 
اجتماعی اس��ت؛ زيرا ش��تاب تحوالت اجتماعی منجر به تغيير تدريجی در بسترهای 

اجتماعی می شود.2
3. نظريه کشمكش و ديدگاه از خودبيگانگی در تحليل آسيب ها

نظريه كش��مكش در دهه1950 و 1960 به عنوان جانشين كاركردگرايی ساختاری 
از طرف دارندورف مطرح ش��د، ولی در س��ال های اخي��ر تحت تأثير ان��واع نظريه های 

1. تقی آزاد ارمكی، نظريه های جامعه شناسی، تهران، سروش، 1381، ص27، 52 و 57-58. 
2. ادوارد ج گرب، نابرابری اجتماعی ديدگاه های نظريه پردازان كاس��يك و معاصر، ترجمه محمد سياه پوش و 

احمدرضا غروی زاد، تهران، معاصر، 1373، ص120 و 128. 



13
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

اب
ن انق

برا
 ره

گاه
ديد

 از 
می

سا
ب ا

قا
ی ان

ناس
ب ش

سي
آ

نوماركسيستی قرار گرفت. اين ديدگاه برخاف ديدگاه كاركردگرايی ساختی كه جامعه 
را متش��كل از بخش های مختلف می بيند، جامعه را به صورت گروه ها و منافع مختلفی 
می بيند كه برای دس��تيابی به قدرت و منابع با هم رقابت می كنند. دو نظريه عمده در 
ديدگاه كشمكش وجود دارد؛ يكی، ماركسيستی و ديگری، غير ماركسيستی است. در 
نظريات ماركسيستی بر كشمكش اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی تمركز دارند و 
مسائل اجتماعی را نتيجه اختاف طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و احساس بی عدالتی 
می دانند و معتقدند بسياری از آس��يب ها و بحران های اجتماعی با فقر در ارتباط است. 
اين نظريه همچنين بر از خودبيگانگی يا ضعف و بی معنايی در زندگی مردم تمركز دارد و 
مسائل اجتماعی را نتيجه اختاف طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و احساس بی عدالتی 
می داند و معتقد است بسياری از آسيب ها و بحران های اجتماعی با فقر در ارتباط است. 
اين نظريه همچنين بر از خود بيگانگی يا ضعف و بی معنايی در زندگی مردم تمركز دارد.1 

در واقع نگاه ماركسيستی، نگاه اقتصادمحور و براساس ماده است.
4. نظريات غير مارکسيستی تا آسيب شناسی 

نظريات غير ماركسيستی بر كشمكش های اجتماعی ناشی از رقابت بر سر ارزش ها و 
منافع در بين گروه های اجتماعی مبتنی است. راه حل مسائل كه بر اثر رقابت ارزش ها 
ايجاد می شود، می تواند شامل مواردی از جمله تضمين اين كه گروه های درگير عقايد 
يكديگر را بشناس��ند و رفع تفاوت ها از طريق مذاكره يا ميانجی گ��ری يا پذيرفتن اين 
تفاوت ها بشود باشد. با اين حال نتايج حاصل از كشمكش ها اغلب تحت تأثير قدرت قرار 
دارند و گروهی كه بيش��ترين قدرت را دارد می تواند از موفقيت خود برای تأثيرگذاری 
استفاده كند. در اين نگاه كشمكش و تعارض بين گروه های مختلف در يك جامعه و نظام 

سياسی منجر به توليد آسيب می شود.

جایگاه بحث آسيب شناسی در مطالعات انقالب اسالمی
آسيب شناسی انقاب اسامی در حوزه مطالعات انقاب اسامی قرار می گيرد. بر اين 
اس��اس ضعف ها و قوت های موجود در مطالعات انقاب اسامی، به آسيب شناسی های 
آن نيز انتقال می يابد. به  عبارت  ديگر ضعف نظريه پردازی در خصوص انقاب اس��امی 
از سوی محققان داخلی و انتقادات وارد بر نظريه های ارايه  شده در مورد انقاب اسامی 

1. جورج ريتزر، نظريه  جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثاثی، تهران، علمی، 1379،  ص122-
119 و 178-185. 
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ايران، نوعی وضعيت باتكليفی را در اين حوزه 
به  وجود آورده اس��ت كه از دقت و قوت نظری 
بحث آسيب شناس��ی انقاب اس��امی ايران به 
 ش��دت می كاهد. در واقع ضعف شناخت نسبت 
به مباحث نظری و تح��والت جامعه ايران، مانع 
از نگاه جزئی نگر )علمی( به مس��ائل می شود و 
نتيجه اين وضعيت به  هنگام طرح س��ؤال برای 

تحقيقات ميدانی خود را نشان می دهد.1
خأل چهارچوب تئوريك به  معنای عدم امكان 
مطالعه آسيب شناسانه انقاب اسامی نيست؛ 
بلكه مطالعات مختلف��ی در حوزه های متنوعی 
انجام ش��ده كه هر يك می تواند از منظر خاصی 
مطالعه در حوزه انقاب اسامی را در اين زمينه 
ياری و راهنمايی كند؛ هر چند پذيرفتنی است، 
آسيب شناسی انقاب اسامی از پشتوانه نظری 
مطلوبی برخوردار نيست. دشواری های شناخت در دو مرحله پيش از بروز آسيب، يعنی 
دشواری در طرح و تعريف تغيير اجتماعی و مس��ئله اجتماعی، مؤيد اين ادعا هستند؛ 
ضمن  آنكه »شرايط مس��اعد« به  عنوان متغير ميانجی، مباحث متفاوت و متضادی را 

پيش روی محقق قرار می دهد كه عبور از آنها به  آسانی ميسر نيست.
در مطالعه آسيب شناسی انقاب اسامی، بر فرض احساس بروز آسيب ها و صحت آن، 
شناسايی اين آسيب ها و تحديد قلمرو آنها، به شرايط زمانی- مكانی، رويكرد محققان و 
نيز به نوع مفاهيمی كه اين محققان به  كار می برند، بستگی خواهد داشت. عاوه بر اين 
مطالعات مربوط به انقاب ها اغلب به بررسی علل رخداد اين انقابات معطوف هستند 
و لذا از پيامدهای آنها مغفول مانده اند؛ چنانكه طرح مباحث مربوط به حوزه پيامدها و 
نتايج انقاب ها، برای نمونه در خصوص دولت سازی و نهادسازی پس از انقاب، سابقه 
طوالنی ندارد.2 مطالعه و پژوهش در اين زمينه بسيار مهم و ضروری به نظر می رسد؛ زيرا 
شناخت، درك و ارايه راهكار در حوزه آسيب شناس��ی برای جوامع و نظام سياسی پويا 

1. محمدرحيم عيوضی، آسيب شناسی انقاب اس��امی ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 
1387، ص21. 

2. هادی سمتی، »وضعيت كنونی حوزه مطالعات انقاب«، متين، ش1، زمستان 1377، ص466. 

مقام معظم رهبری: ... من به این 
گفت وگوها خوش بين نيستم. چرا؟ 
چون تجربه های گذشته  ما نشان 
می دهد که گفت وگو در منطق 
حضرات امریکایی به این معنی 
نيست که بنشينيم تا به یک راه حل 
منطقی دست پيدا کنيم- منظورشان 
از گفت وگو این نيست- منظورشان 
از گفت وگو این است که بنشينيم 
حرف بزنيم تا شما نظر ما را قبول 
کنيد! هدف، از اول اعالم شده است؛ 
باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا 
ما هميشه اعالم کردیم و گفتيم که 
این، گفت وگو نيست؛ این، تحميل 
است و ایران زیر بار تحميل نمی رود
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مفيد است تا برای تداوم حيات سياسی آن كمك كند. 

امام خمينی)ره( و حضرت  از دیدگاه حضرت  انقالب اسالمی  آسيب های 
آیت اهلل خامنه ای

امام خمينی)ره( در وصيت نامه سياسی- الهی خويش مقايسه صحيح را رمز توفيق در 
ارزيابی امور و آسيب شناسی علمی، صحيح و اثربخش در انقاب اسامی دانسته اند، در 

اين باره فرموده اند: 
اينجانب توصي��ه می كنم كه قبل از مطالعه وضعي��ت كنونی جهان و 
مقايسه بين انقاب اسامی ايران با س��اير انقابات و قبل از آشنايی با 
وضعيت كش��ورها و ملت هايی كه در حال انقاب و پس از انقابشان بر 
آنان چه می گذش��ته اس��ت و قبل از توجه به گرفتاری های اين كشور 
طاغ��وت زده از ناحيه رضاخ��ان و بدت��ر از آن محمدرضا ك��ه در طول 
چپاولگری هايشان برای اين دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگی های 
عظيم خانمان س��وز تا اوضاع وزارتخانه ه��ا و ادارات و اقتصاد و ارتش و 
مراكز عياشی و مغازه های مسكرات فروشی و ايجاد بی بندوباری در تمام 
شئون زندگی و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستان ها و دانشگاه ها 
و اوضاع سينماها و عش��رتكده ها و وضعيت جوان ها و زن ها و وضعيت 
روحانيون و متدينين و آزاديخواهان متعهد و بانوان عفيف ستمديده و 
مساجد در زمان طاغوت و رسيدگی به پرونده اعدام شدگان و محكومان 
به حبس و رسيدگی به زندان ها و كيفيت عملكرد متصديان و رسيدگی 
به مال سرمايه داران و زمين خواران بزرگ و محتكران و گران فروشان و 
رسيدگی به دادگستری ها و دادگاه های انقاب و مقايسه با وضع سابق 
دادگس��تری و قضات و رس��يدگی به حال نمايندگان مجلس شورای 
اسامی و اعضای دولت و استاندارها و س��اير مأمورين كه در اين زمان 
آمده اند و مقايس��ه با زمان سابق و رس��يدگی به عملكرد دولت و جهاد 
سازندگی در روس��تاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشاميدنی و 
درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری جنگ 
تحميلی و پيامدهای آن از قبيل آوارگان ميليونی و خانواده های شهدا 
و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليونی افغانستان و عراق و با نظر 
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به حصر اقتصادی و توطئه ه��ای پی درپی امريكا و وابس��تگان خارج و 
داخلش، )اضافه كنيد فقدان مبلغ آش��نا به مس��ائل به مقدار احتياج و 
قاضی ش��رع( و هرج و مرج هايی كه از طرف مخالفان اسام و منحرفان 
و حتی دوس��تان نادان در دس��ت اجراست و ده ها مس��ائل ديگر تقاضا 
اين است كه قبل از آشنايی به مس��ائل به اشكال تراشی و انتقاد كوبنده 
و فحاش��ی برنخيزيد و به حال اين اس��ام غريب كه پس از صدها سال 
س��تمگری قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پا و وليده ای اس��ت 
محفوف به دشمن های خارج و داخل، رحم كنيد و شما اشكال تراشان 
به فكر بنش��ينيد كه آيا بهتر نيست به جای سركوبی، به اصاح و كمك 

بكوشيد...1 
بر اساس فرازی از وصيتنامه امام و استنباط مطالعاتی در حوزه آسيب شناسی انقاب 
اسامی، به نظر می رسد بايد برخی از مهم ترين مباحث در اين حوزه، از منظر حضرت 

امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گيرد. 
الف: قانون شكنی: حضرت امام خمينی)ره( فرموده اند: 

اگر همه اش��خاصی كه در كش��ورمان هس��تند و همه گروه هايی كه 
در كشور هستند، به قانون خاضع بش��ويم و قانون را محترم بشماريم، 
هيچ اختافی پيش نخواهد آمد. اختافات، از راه قانون شكنی ها پيش 

می آيد.2 
در جای ديگر اشاره كرده اند: 

ما اگر اختاف س��ليقه داريم، اختاف بينش داريم بايد بنشينيم و در 
يك محيط آرام صحبت كنيم و مس��ائل خودمان را حل كنيم با تفاهم 
مسائل را حل كنيم نه اينكه جبهه گيری كنيم. يكی يك طرف بنشيند با 
دار و دسته  خودش و كوشش كند در تضعيف يكديگر و كوشش كنند در 
تضعيف كشور اسامی... شما ها اگر مسلم هستيد، با احكام اسام عمل 
كنيد و اگر خدای ناخواسته تعهد اسامی را قبول نداريد با ديد سياسی 

مسائل را حل كنيد.3 
در نگاه رهبر انقاب اسامی قانون گرايی و توجه به قانون دارای اهميت است؛ به همين 

1. صحيفه انقاب اسامی، مؤسسه فرهنگی قدر واليت، 1374، ص17-18. 
2. صحيفه امام، ج14، ص414. 

3. همان، ص48-49. 
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منظور پس از انتخابات سال 1388 فرمودند »مر قانون«1 يعنی فقط خود قانون، نه كمتر 
نه بيشتر. فقط معنا و مفهومی كه از قانون استنباط می شود ماك است.

ب. وابستگی فكری به غرب و دلبستگی: امام راحل كه خودباوری ملت ايران را احيا 
كردند به شدت از وابستگی فكری روشنفكران به خارج نگران بوده و می فرمايند: 

غرب در نظر يك قشری از اين ملت جلوه كرده است كه گمان می كنند 
غ�ي�ر از غ�رب ه�ي�چ خ�بری در هيچ جا نيست و اين وابستگی فكری، 
واب�س�ت�گ�ی ع�قلی، وابستگی مغزی به خارج، منشأ اكثر بدبختی های 
م�ل�ت ه�اس�ت... در ه�ر امری كه پيش می آيد، از باب اين كه مغزهای 
آن�ه�اي�ی ك�ه در رأس كارها واقع ب�ودند، به طوری بار آمده بوده است 
كه از خ�ودش�ان، ب�ه كلی م�ن�ص�رف و ق�ب�ل�ه شان غرب شده بود. يكی 
از روش�ن�ف�كرهاش��ان به اصطاح متفكرينشان گفته بود كه ما تا همه 

چيزمان را انگليسی نكنيم، نمی توانيم يك رشدی بكنيم.2 
از ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( پايبندی به منافع و مصالح اسام و مسلمين و 
خاف جريان حاكم، حركت كردن است؛ پيامبران الهی نيز در هدايت و رهبری جامعه 
اين گونه بوده اند. توضيح اينكه اوج و عمق اين كام را زمانی درك می كنيم كه بدانيم در 
جامعه آن روزی كه مقارن بروز انقاب و جريان های انقاب اسامی به رهبری حضرت 
امام)ره( بود، بدنه روشنفكری كش��ور ما به گونه ای بود كه گويی سرسپرده دو جريان 
غرب يا شرق بود كه س��ركردگی غرب را امريكا كه به تعبير حضرت امام)ره(، شيطان 
بزرگ بود به عهده داشت. و سركردگی شرق را شوروی س��ابق عهده دار بود. در چنين 
جامعه غرب زده به تعبير جال آل احمد يا ش��رق زده، عظمت رهبری امام خمينی)ره( 
در دفاع از منافع ملی و عدم سرس��پردگی به هيچ ك��دام از جريان های فوق بود كه اين 
هم مسئله اوج رهبری امام)ره( را می رساند و اتفاقاً بعدها در قالب شعار بسيار حساس 
و سرنوشت ساز »نه ش��رقی، نه غربی، جمهوری اس��امی« تجلی يافت. اوضاع جامعه 
روش��نفكری ايران آن عصر را اين گونه ترس��يم كردند كه نخبگان ايران يا مروج تمدن 
غربی بودند و يا بخش عمده ديگری به قطب مخالف جهان سرمايه داری وابسته بودند.3 
در اين رابطه هم می توان گفت با مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اس��امی 
به رهبری امام خمينی در مقابل قدرت های ب��زرگ به ويژه امريكا صورت داد، و بر همه 

1 .farsi.khamenei.ir
2. صحيفه امام، ج12، ص4. 

3. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1377، ص211. 
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جوامع اسامی كه طعم حقارت و س��لطه استكبار و استعمار را چش��يده بودند، اثرات 
خود را بر جای گذاشت و امروز روحيه كافی پيدا كرده است، اين امر نيز مرهون اثرات و 

بازتاب های انقاب اسامی است.1
درباره عدم دلبس��تگی به غرب و امريكا رهبر انقاب اس��امی فرمودند: »كليد حل 
مشكات اقتصادی در لوزان و ژنو و نيويورك نيس��ت، در داخل است.«2 ايشان تقويت 
توليد داخلی را ستون فقرات »حل مشكات كشور و تحقق اقتصاد مقاومتی« برشمردند 
و معتقدند برخی می گويند در ش��رايط تحريم و فش��ار، رونق توليد داخلی امكان پذير 
نيست، بدون شك تحريم های ظالمانه در بروز مشكات تأثير داشته است اما تحريم  و 
فشار، بدون ترديد نمی تواند جلوی »تاش عمومی، سازمان يافته و برنامه ريزی شده« را 

برای رونق توليد داخلی بگيرد. 
حضرت آيت ال خامنه ای در جای ديگر می فرمايند: 

نظام اسامی در برابر اردوگاه شرق و غرب ايستاده اما در همان روزها 
يك نظريه اين بود كه ما به نحوی با استكبار كنار بياييم. كسانی كه اين 
نظريه را بيان می كردند آدم های بدی نبودند بلكه س��اده انديش بودند 
و می گفتند كنار بياييم تا ضرر آنها را دفع كنيم اما پاس��خ اين سوال را 
نمی دانند كه اين كنار آمدن كوتاه آمدن و عقب نشينی كردن سنگر به 
سنگر تا كجا بايد از ارزش های خود صرف نظر نماييم تا امريكا بگويد ديگر 
با شما كاری نداريم؟ شايد بعضی از آنها حتی فكر نمی كردند كه استكبار 
به اين حد هم قانع نيست. در جنجال اخير فعاليت های هسته ای ايران 
ديديد كه قدم به قدم شروع كردند به جلو آمدن. اول گفتند ايران بايد 
پروتكل الحاقی را قبول كند بعد گفتند بايد فان اطاعات را بدهد بعد پا 
را فراتر گذاشتند و گفتند اصا ايران نبايد فناوری هسته ای داشته باشد.3

پ. اسالم منهای روحانيت: حضرت امام با رد نظر اين عده می فرمايند: 
اين طور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسام را می خواهيم اما ما 
نمی خواهيم. مگر می شود اس��ام بی  ما؟ مگر شما می توانيد بدون ما 
كار را انجام بدهيد. باز اين ماها هس��تند كه جل��و می افتند كار انجام 

1. منوچهر محمدی، »بازتاب انقاب اسامی در جهان اسام«، مجله دانشكده  حقوق و علوم سياسی، 1383، 
ش21، ص35. 

farsi.khamenei.ir  :2. رك
3. راهبردهای واليت، ج6، ص178، بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با اعضای هيئت دولت، 1381/6/4. 
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می دهند. اينها هستند كه جانشان را ]می دهند[... گله ای كه من دارم 
از اين آقايان روشنفكرها اين است كه يك همچو جناح بزرگی كه ملت 
پشت سرش ايستاده... كنار نزنيد بگوييد كه ما اسام را می خواهيم ما 
نمی خواهيم. اين خاف عقل است... اين طبقه روشنفكر در عين حالی 
كه من عاقه دارم به اينهايی كه خدمت می كنند به اس��ام- خصوصاً 
اين خارج، اينهايی كه خارج كشور هستند... خدمت های علمای اسام 
و آخون��د جماعت را نديده بگيرن��د و بگويند كه ما اس��ام می خواهيم 
منهای آخوند... مثل اين است كه بگوييد ما اسام می خواهيم، اسامی 
كه سياست نداشته باشد... اس��ام بی آخوند اصًا نمی شود. پيغمبر هم 
آخوند بوده؛ يك��ی از آخوندهای بزرگ پيغمبر اس��ت. رأس همه علما 
پيغمبر است. حضرت جعفر صادق هم يكی از علمای اسام است. اينها 

فقهای اسام اند؛ رأس فقهای اسام هستند.1
ت. ارايه  چهره  طاغوت�ی از حكومت: امام خمينی معتقد ب��ود انقاب ايران به لحاظ 
ماهوی از ساير انقاب های دنيا متمايز است و وجه تمايز آن اسامی بودن آن است.2 در 
واقع از ديدگاه امام رحمه ال عليه هر حكومتی كه محتوای آن اس��امی نباشد طاغوت 

است؛ خواه متوليان آن پهلوی باشند يا ديگران. ايشان می فرمايند: 
االن ما همه مان مكلفيم حااليی كه جمهوری اس��امی ش��د ما همه 
اسامی باشيم اگر بنا شد جمهوری اسامی باشد اما ماها ديگر اسامی 
نباشيم حكومت اسام نيست... اگر بنا شد كه جمهوری اسامی باشد، 
پاسبان هايش اسامی نباش��ند خدای نخواسته، دادگاه هايش اسامی 
نباشد... اين حكومت طاغوتی است؛ به اسم اسام. همان طاغوت است.3

ث. ارايه  چهره  واژگون از اسالم: مفروض امام خمينی رحمه ال عليه اين است كه »اگر 
اسام واقعی به مردم ارايه شود همه  دنيا آن را می پذيرند.«4 علی)ع( می فرمايند: »مردم 
اسام را به تن می كنند ولی آن چنان كه پوستين را وارونه به تن می كنند.«5 ممكن است 
محتوای حكومتی به ظاهر اسامی باش��د ولی چهره ای كه از اسام ارايه می شود چنان 

1. صحيفه امام، ج3، ص246-247. 
2. همان، ج14، ص498-499. 

3. همان، ج8، ص416-417. 
4. همان، ج7، ص487. 

5. همان ، ص195. 
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واژگون و دور از واقعيت باشد كه دل های پاك و توده  مردمان به آن رغبت نكنند. معمار 
انقاب اسامی در اين مورد می فرمايند: 

اگر روحانيون كه در اين جامعه هس��تند روی موازين مقررات به طور 
دقيق عمل نكنند، اگر دولت به طور دقيق عمل نكند... و اعمالش��ان را 
تطبيق ندهند با اس��ام يك صورت قبيحی از اسام در خارج منعكس 
می شود... االن يك تكليف بس��يار بزرگی به عهده  همه  ماست. من يك 
طلبه هس��تم اين تكليف را دارم. آقايان روحانيون اين تكليف را دارند. 
ساير قش��ر ها هم دارند كه كوش��ش كنيم وجهه  اس��ام را آن طور كه 
هست نمايش بدهيم نه آن طور كه خلفايی مثل معاويه و يزيد... جلوه 
می دادند... و اسباب اين می ش��د كه يك وقت وجهه  اس��ام را در دنيا 

دگرگون كنند.1 
اگر خدای نخواس��ته ما پيروز بش��ويم به اين معنا كه آن دسته ای از 
ظالم ها كه بودند و آن دس��ته ای از چپاول گران كه بودند بيرون كرديم 
لكن به جای آنها يك دس��ته ظل��م ديگری با ي��ك محدوديت خاص و 
چپاول گری های ديگری با يك محدوديتی به جای او نشست. اين موجب 
اين می شود كه مكتب ما در دنيا منعكس بشود كه مكتب درستی نبوده 
شكست در مكتب واقع بشود؛ آن شكستی كه جبران نمی تواند بپذيرد.

ج. انحراف خواص و بی تفاوتی عوام: مراد از خواص مجموعه ای از دولتمردان و رجال 
سياسی و مذهبی است كه در ساختار و بدنه نظام دارای وظايف مشخصی هستند. اين 
گروه تأثير مستقيمی بر كارايی و عمكرد نظام و در عين حال رابطه و اعتماد ميان مردم 
و مجموعه نظام، خواهد داشت. هر گونه تجمل گرايی مديران جامعه، اخذ امتيازات ويژه 
برای خود و خانواده، فساد اداری، گسترش و تورم س��اختار اداری و نهايتاً نفوذ عوامل 

فرصت طلب و... می تواند از آسيب های احتمالی باشد.
رهبر انقاب در اين باره می فرمايد تمام مش��كاتی كه در طول تاريخ دردآور و غمبار 
اسامی بروز كرد، ريشه در تركيب دو عامل يعنی خيانت برخی از خواص و دنباله روی 
بسياری از عوام دارد. از طرفی ايشان می فرمايد توسری خوری، شنيدن زور، ديدن فسق 
در كس��انی كه از آنها جامعه توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاكيزه دامنی دارد، عادت 
شده بود. يعنی اگر در دوران پيش از انقاب می آمدند به مردم می گفتند فان مسئول 

1. همان، ص495. 
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عالی كشور  فان عياشی را كردند، فان فس��ق را كردند، فان عمل زشت و ناهنجار را 
انجام دادند، مردم تعجب نمی كردند؛ می گفتند خوب، هست ديگر؛ معلوم است، يعنی 
عادت كرده بودند به اينكه مسئوالنی را كه بايد پاك باشند و پاكدامن باشند، آلوده دامن 

و ناپاك ببينند.1
 چ. اشرافی گری و تجمل گرايی: امام)ره( همچون ساير انديشمندان مثل ابن خلدون 
تجمل گرايی را يكی از آسيب های عمده حكومت به شمار آورده و در تحليل گرايش مردم 

به روحانيت و سپردن رهبری انقاب به ايشان می فرمايند:
آن چيزی كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه  آن دنبال ما و 
شما آمده اند و اسام را ترويج نموده و جمهوری اسامی را به پا كردند 
و طاغوت را از مي��ان بردند، كيفيت زندگی اهل علم اس��ت. اگر خدای 
نخواسته مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده اند، عمارت 
درست كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست و آن 
چيزی را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند از 

دست دادن آن همان و از بين رفتن اسام و جمهوری اسامی همان.2
ح. تهاجم و استحاله فرهنگی و ارزش�ی: در عصر كنونی، گسترش و مالكيت وسايل 
ارتباطی و حمل و نقل، توسعه بوروكراسی نوگرا، نشر انبوه و توسعه چشم گير مطبوعات 
و كتاب در سطح جهانی و پيشرفت های خيره كننده تكنولوژی، جهان با نوع جديدی از 
تهاجم فرهنگی رو به رو شده است كه از شكل قديمی و شناخته شده آن، بسيار متفاوت 
است. در اين دوره، تكنولوژی در خدمت سياس��ت های تهاجم فرهنگی قرار دارد و هر 
يك از اشكال آن، به مثابه راه های انتقال دهنده محتويات تهاجم فرهنگی عمل می كند. 
تهاجم فرهنگی در زيرس��اخت جديد خود، انبوهی از محتويات اطاعاتی، تصويری، 
فرهنگی و... را تحت عنوان نوگرايی و گردش و جريان آزاد اطاعات، در يك لحظه و با 
سرعتی شگفت انگيز در ش��اه راه های اطاعاتی، انتقال می دهد. گرچه عنوان نوگرايی، 
اقدام هايی بی طرفانه و مورد تمايل عام را به ذهن متبادر می كند، ولی در باطن، نوگرايی 
را به عنوان عاملی حركت زا در مقابل س��نت گرايی به عن��وان عاملی متوقف كننده قرار 
می دهد. همچني��ن، جريان آزاد اطاعات به علت عدم تس��اوی نس��بی طرفين از نظر 
قدرت اقتصادی، سياس��ی و حتی نظامی، همواره به س��ود كس��انی تمام می شود كه 

farsi.khamenei.ir  ،1. عوام و خواص در نگاه رهبر معظم انقاب امام خامنه ای
2. صحيفه امام، ج19، ص188.
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مالكيت زيرس��اخت اطاعاتی و فرهنگی را به عهده دارند. از اي��ن رو، برای بر هم زدن 
وضعيت موجود و مقابله با سياس��ت های تهاجم فرهنگی، بيش از هر چيز، به شناخت 
زيرس��اخت های تهاجم فرهنگی و آگاهی از خصايص اطاعات��ی، ارتباطی، فرهنگی و 
انتقالی آن نياز است. در غير اين صورت، مقابله با آن، امری دشوار و حتی ناممكن خواهد 

بود.
با اين بيان، تهاجم فرهنگی به ط��ور عمومی به جرياناتی اطاق می ش��ود كه در آن، 
فرهنگ بومی و اصيل جامعه يا كشوری از طريق داخلی يا خارجی، مورد حمله و تسلط 
نظام فرهنگی ديگر قرار می گيرد، ادبيات تهاجم فرهنگی به طور نس��بی، وس��يع، ولی 
پراكنده اس��ت؛ به نحوی كه كتاب ها، جزوه ها و مقاله هايی كه اخيراً درباره امپرياليسم 
فرهنگی و سلطه گرايی فرهنگی در چهارچوب گسترش جهانی رسانه های جمعی نوشته 
شده، فقط بيانگر بخشی از اين پديده است؛ از شرق شناسی و جامعه شناسی گرفته، تا 
تاريخ فلس��فه. تهاجم فرهنگی در البه الی اين فنون و علوم نهفته است. در ايران، بحث 
در مورد تهاجم فرهنگی از زمان قبل از مش��روطه رواج داشته و در قرن اخير، مبارزه با 
تهاجم فرهنگی و شناسايی آن، با نهضت های اسامی همراه بوده است. تهاجم فرهنگی 
را نبايد با نفوذ فرهنگی و تعامل فرهنگی اشتباه گرفت؛ زيرا يكی از ويژگی های مشخص 
تهاجم فرهنگی، س��لطه جويی، دخالت و تخريب ارزش هاست. به عبارت ديگر، تهاجم 
فرهنگی بر دخالت و تخريب ارزش های خاص مبتنی است. شيوه های تهاجم فرهنگی 
در طول تاريخ مختلف است. ما اكنون در آستانه تهاجم فرهنگی جديدی قرار داريم كه 
از جنبه كمی و كيفی، با ادوار گذشته فرق دارد. در دو دهه اخير، در زمينه تكنولوژی های 
جديد ارتباطی، تحوالت شگرف ايجاد شده است. اين تحوالت، سستی و زوال رو به تزايد 
قدرت های سياس��ی، ملی و محلی و متقابًا، نفوذ روزافزون مراكز بزرگ سرمايه داری 
جهانی در فرهنگ و اقتصاد جهان سوم را موجب ش��د. روند رو به رشد ابتذال اخاقی 
در كشورهای در حال توس��عه در دهه اخير نيز نمود بارز جريان تهاجم فرهنگی كانون 

قدرت های جديد است.1
خ. عدم تحق�ق عدالت اجتماعی: يكی از محوری ترين اصول در حيات بش��ر عدالت 
است كه سرچشمه نيكی ها و ارزش ها و مايه تحقق اهداف انسانی می گردد و جامعه به 
حيات مطلوب خود نمی رس��د مگر به اقامه عدالت و از اين رو در راستای تحقق حيات 
طيبه، خداوند تبارك و تعالی از جمله فلس��فه بعثت انبيا را زمينه س��ازی برای تحقق 

1. فرهاد سجادی، »آسيب شناسی انقاب اسامی ايران«، بصائر، ش23، ص81. 
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عدالت اجتماعی برمی شمارد. در انديشه رهبر انقاب عدالت اجتماعی از جايگاه واال و 
ارزشمندی برخوردار اس��ت. از اين رو در طرح رابطه انقاب اسامی و عدالت اجتماعی 

می فرمايند: 
در اين مرحله از انقاب هدف عمده عبارت اس��ت از س��اختن كشور 
نمونه كه در آن رفاه مادی همراه با عدال��ت اجتماعی و توأم با روحيه و 
آرمان های انقابی با برخورداری از ارزش های اخاقی اسام تأمين شود. 
هر يك از اين چهار ركن اصلی تضعيف يا م��ورد غفلت قرار گيرد بقای 

انقاب و عبور آن از مرحله گوناگون ممكن نخواهد بود.1
د. عدم حفظ وحدت و هماهنگی در ميان مسئولين: مقام معظم رهبری در اين باره 

می فرمايند: 
مسئوالن كش��ور در قوای س��ه گانه و همه فعاالن سياسی و فرهنگی 
بدانند كه حفظ منافع ملی در وحدت و پرهيز از تفرقه و اختاف است. 
س��ليقه ها و گرايش های متفاوت نبايد در صحنه اف��كار عمومی به نزاع 
و مجادله و كش��مكش تبديل ش��ود و دش��من كمين گرفته را اميدوار 
كنند. همه با هم به نيازها و خواس��ته های بحق مردم در امور اقتصادی 
و فرهنگی بينديشند و برای تأمين آن دست به دست يكديگر بدهند.2 

مسئله اساسی كه امروز كشور و ملت ما به آن احتياج دارد اين است كه مسئوالن كشور 
در يك جبهه واحد تاش متحد و هماهنگی را برای برطرف كردن مشكات اقتصادی و 

معيشتی مردم شروع كنند.3
ذ. ضعف و تسليم در مقابل امريكا: در ش��رايطی كه برخورد رژيم امريكا با همه دنيا 
برخوردی طلبكارانه و فزون خواهانه اس��ت هر گونه ضعف و تس��ليم شدن بزرگ ترين 
خطای استراتژيك است.4 امام راحل و مقام معظم رهبری بر مقاومت، استقامت تأكيد 

داشته و دارند.
ر. ناکارآمدی نظ�ام: از آنجا كه پايداری نظام جمهوری اسامی و تأثيرگذاری انقاب 
در سطح بين المللی بسته به موفقيت و كارآمدی و توان مديريتی قوی در سطح داخلی 

1. راهبردهای واليت، ج6، ص178. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان، 1380/11/23. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم استان زنجان، 1382/7/2. 
4. راهبردهای واليت، ج7؛ بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اس��اتيد و دانش��جويان دانشگاه های زنجان، 

 .1382/7/22
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و جهانی می باش��د لذا دشمنان انقاب اس��امی برای شكس��ت انقاب درصدد القای 
ناكارآمدی نظام برآمده اند. حضرت آيت ال خامنه ای در اين زمينه گفته اند: 

آنها )دشمنان انقاب( می توانند دو كار انجام دهند؛ خواهش می كنم 
مس��ئولين كش��ور مديران گوناگون بخش ها و آحاد مردم به اين نكته 
توجه كنند. دش��منان ملت ايران و نظام جمهوری اسامی فقط به اين 
دو موضوع می توانند اميد داشته باشند يكی ناكارآمدی نظام را به مردم 
القا كنند يعنی بگويند اين نظام نمی تواند خواسته های مردم را برآورده 
كند و با القای آن به مردم ارتباط مستحكم با نظام اسامی را از بين ببرند 
دوم اينكه دس��ته بندی و اختاف ايجاد كنند. اي��ن دو نقطه اميد برای 
صهيونيست ها و امريكايی ها، استكبار و دش��منان نظام اسامی وجود 

دارد همه متوجه اين دو نقطه باشند.1

تحليل چالش ها، منازعات جهانی و انقالب اسالمی 
يكي از عمده ترين مسائلي كه در آسيب شناسی مطالعات انقاب اسامي مورد توجه 
است، مسئله ساختار نظام بين الملل مي باشد. در حقيقت، تحليل آينده انقاب اسامي 
از ساختار نظام بين الملل و بررسي منازعات جهاني و واكنش قدرت هاي بزرگ نسبت به 

انقاب اسامي مي تواند موضوع چالش هاي آينده باشد.
براي فهم بهتر اين موضوع، الزم اس��ت تا دهه  چهارم انقاب با توجه به جايگاه ايران 
در نظام بين المللي- منطقه اي منازعات و تحوالت كنوني بررسي شود. انقاب اسامي 
ايران نه تنها در عرصه داخلي تأثيرگذار بود، بلكه بازتاب ها و اثرات فراواني را بر مناسبات 
بين المللي بر جاي گذاش��ت و باع��ث ايجاد تغييرات��ي در نوع نگرش ها، س��اختارها و 
شكل گيري جريان هاي فكري در سطح بين الملل ش��د كه اين چالش نيز به نوبه خود 
زمينه اي براي ايجاد فرصت و يا تهديد براي انقاب فراهم آورد و مبنايي براي فهم ما از 

منازعات آينده ايران شد.2
در تحليل تح��والت و منازعات ايران در آينده، بايد سياس��ت كلي نظ��ام بين الملل و 
رقابت هاي منطقه اي و نيز تحوالت داخلي كشور ها را در نظر داشت. همچنين در تحليل 
آن، اس��تراتژي هر يك از قدرت ها در جهان و به ويژه منطقه و ايران را بررسي كرد تا بر 

1. راهبردهای واليت، ص390؛ بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با نمايندگان مجلس، 1382/3/7. 
2. محمدرحيم عيوضی، »آينده انقاب اسامي و منازعات آينده جهان«، مطالعات انقاب اسامي، س6، ش18، 

پاييز 1388، ص11-32. 
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اس��اس آن بتوان به تبيين ماهي��ت منازعات آينده 
انقاب به عنوان يكی از مس��ائل مهم آسيب شناسی 

انقاب اسامی پرداخت. 
ماهيت منازعات آينده متفاوت خواهد بود؛ با توجه 
به پيشرفت دانش و تكنولوژي، دستيابي دولت ها به 
توانمندي هاي تسليحاتي پيشرفته و تغييرهايي كه 
در محيط امنيتي كشورها و نظام بين الملل ايجاد شده 
اس��ت، ماهيت س��تيزها و منازعات نيز متحول شده 
اس��ت. در اينجا به مهم ترين جنبه هاي متحول شده 

منازعات آينده اشاره خواهد شد.
ال�ف. اهمي�ت روزاف�زون اطالع�ات: پيش��رفت 
تكنولوژي اطاعاتي، باعث ش��كل گيري ساح هاي 

جنگي پيش��رفته با دقت باال، بهبود توانمندي هاي هدف گيري و نظ��ارت و ديده باني، 
فرماندهي و كنترل بهتر و استفاده بيشتر از روبات هاي اطاعاتي خواهد شد. با توجه به 
نقش تأثيرگذاري كه فناوري هاي اطاعاتي در قابليت هاي جنگي مدرن خواهند داشت، 
پيش بيني مي شود كه خود موضوع اطاعات، هدف عمده منازعات آينده باشد. احتماالً 
برخي از كشورها تا سال 2025 از ساح هايي استفاده مي كنند كه براي تخريب و نابودي 
سيستم ها و ش��بكه هاي اطاعاتي، حس گرها و سيستم هاي ارتباطي طراحي شده اند؛ 

مانند ساح هاي ضد ماهواره، ضد راديو  فركانس و ساح هاي ليزري.1 
از ويژگي هاي مهم و اساسي منازعات در سال 2025 استفاده دولت ها و بازيگران غير  
دولتي از تاكتيك هاي جنگي غير معمول به عنوان راهكار جنگي در مواجهه با نيروهاي 
نظامي پيشرفته خواهد بود. تكنولوژي هاي ارتباطي پيشرفته همچون ماهواره، اينترنت، 
تلفن همراه، روش هاي جديد تجاري و سيس��تم هاي اطاعاتي با ظرفيت بسيار باال كه 
حجم قابل توجهي از متون، نقشه و تصاوير ديجيتالي و فيلم را در خود جاي مي دهند، به 
شكل گسترده اي نيروهاي غير متعارف را قادر مي سازد تا بتوانند عمليات هاي مخربي را 
سازماندهي كرده و در اين امر از هماهنگي و انسجام بيشتري برخوردار باشند. همچنين 
پيش بيني مي شود كه امكان جلوگيري از گسترش ستيزها در آينده بسيار مشكل است. 
پيشرفت و گسترش قابليت هاي هسته اي )مانند ساح هاي با برد طوالني و دقت باال( و 

1. www.cic.nyu.edu

انقالب اسالمي با توجه به 
نگرش اسالمي و رویکرد 
بسياري  منافع  خود  دیني 
از ابرقدرت ها را به خطر 
مي انداخت. دقيقًا همان طوري 
که مشرکان قریش از تبليغ 
مي شدند  خشمگين  اسالم 
و تالش کردند تا با اسالم 
با ابزارهاي مختلف مقابله 
نمایند، انقالب اسالمي ایران 
نيز براي آنان خطرناک بود و 

مي باید با آن مقابله مي نمودند
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توليد مداوم ساح هاي كشتار جمعي و استفاده از اشكال نوين جنگي مثل جنگ مجازي 
يا جنگ فضايي، ابزارهاي��ي را در اختيار نظاميان دولت ه��ا و گروه هاي غير دولتي قرار 
مي دهد كه مي توانند منازعات آينده را فراتر از عرصه هاي جنگ سنتي گسترش دهند. 1

امروزه نيز درباره دانش هس��ته ای و مذاكرات هس��ته ای، يو اس ای تودی2 بدون آنكه 
سخنی از احساس نياز غرب به جمهوری اسامی و داليل حضور اعضای 1+5 پشت ميز 
مذاكره به ميان آورده باش��د، وارد مرحله آسيب شناسی مذاكرات هسته ای شده است. 
و اين چنين مطرح كرده اس��ت كه نخستين مانع رس��يدن به توافق هسته ای نهايی از 
ديد يو اس ای تودی، عدم توافق طرفين بر س��ر ميزان غنی سازی در ايران است. دومين 
موضوعی كه ي��و اس ای تودی نيز از آن به عن��وان مانعی برای توافق هس��ته ای با ايران 
ياد می كند، بازه زمانی اجرای توافق نهايی اس��ت. در اين ميان پروسه و نحوه برداشتن 
تحريم ها موضوعی است كه بر سر آن الزم است توافقی اساسی و مبنايی صورت گيرد. 
ديگر اينكه، بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی. در حالی كه جمهوری اسامی 
ايران بارها عنوان كرده است پذيرای بازرسی ها و نظارت های فراقانونی از سوی آژانس 
بين المللی انرژی اتمی نيس��ت، اما در عمل ش��اهد اصرار اياالت متحده امريكا و ديگر 
اعضای 1+5 در اين خصوص هستيم و در نهايت اشاره اين روزنامه به مخالفت دشمنان 
منطقه ای با فناوری هسته ای ايران قابل توجه است. مخالفت رژيم صهيونيستی و برخی 
كشورهای عربی حاش��يه خليج فارس با بهره مندی جمهوری اس��امی ايران از انرژی 
صلح آميز هسته ای موضوع مهم ديگری است كه مورد استناد يو اس ای تودی قرار گرفته 

است.3
رهبری انقاب درباره مذاكره با امريكا فرموده اند: 

جداً دغدغه دارم؛ اين دغدغه ناشی از آن است كه طرف مقابل به شدت 
اهل فريب و دروغ و نقض  عهد و حركت در خاف جهت صحيح اس��ت؛ 
طرف مقابل اين جوری است. يك نمونه اش در همين قضيه اتفاق افتاد؛ 
بعد از آنكه كه مذاكره كنندگان ما مذاكره ش��ان تمام ش��د، بعد از چند 
ساعت بيانيه  كاخ سفيد منتشر شد در تبيين مذاكرات. اين بيانيه ای كه 

1 .Global Trends 20
2. يواس ای تودی )به انگليسی: USA Today( روزنامه سراسری امريكايی است كه توسط شركت گانت منتشر 

می شود. اين روزنامه در سال 1982 بنيان گذاشته شد.
3 .www.usatoday.com/
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آنها منتشر كردند- كه اس��مش را می گذارند »فكت شيت«-1 در اغلب 
موارد خاف واقع اس��ت؛ يعنی روايتی كه اينها دارن��د از مذاكرات و از 
تفاهم هايی كه انجام گرفته است می كنند، يك روايت مخدوش و غلط 

و خاف واقع است. 
... من البته هيچ وقت نس��بت به مذاكره  با امريكا خوش بين نبودم. نه 
از باب يك توهم بلكه از باب تجربه؛ تجرب��ه كرديم. حاال اگر يك روزی 
شماها ان شاءال در جريان حوادث و جزئيات و يادداشت ها و نوشته های 
اين روزها قرار بگيريد، خواهيد ديد كه اين تجربه  ما از كجا حاصل شده؛ 

تجربه كرديم.2
... من به اين گفت وگوها خوش بين نيس��تم. چرا؟ چ��ون تجربه های 
گذشته  ما نش��ان می دهد كه گفت وگو در منطق حضرات امريكايی به 
اين معنی نيست كه بنشينيم تا به يك راه حل منطقی دست پيدا كنيم- 
منظورشان از گفت وگو اين نيست- منظورش��ان از گفت وگو اين است 
كه بنشينيم حرف بزنيم تا شما نظر ما را قبول كنيد! هدف، از اول اعام 
شده است؛ بايد نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما هميشه اعام كرديم و 
گفتيم كه اين، گفت وگو نيست؛ اين، تحميل است و ايران زير بار تحميل 
نمی رود. من به اين اظهارات خوش بين نيستم، اما مخالفت هم ندارم.3 

ب. علم و تكنولوژي: در س��ال 1985 كمتر كس��ي مي توانس��ت تأثيرات انقاب در 
تكنولوژي اطاعات را پيش بيني كن��د. اما تكنولوژي اطاعات به عنوان س��نگ بناي 
تحوالت اساس��ي در عرصه بين الملل و افزايش قدرت بازيگ��ران غير دولتي عمل كرد. 
سناريوهاي محتمل درباره آينده علم و تكنولوژي به اين صورت است؛ اول، ادغام انقاب 
كنوني در تكنولوژي اطاعات ب��ا بيوتكنولوژي، مواد و نانوتكنول��وژي موجب افزايش 
سرمايه گذاري ها در بخش تكنولوژي خواهد شد كه اين خود، موجبات افزايش انگيزه 
نوآوري در كشورهاي توس��عه يافته را فراهم خواهد كرد. اين مس��ئله اساسي در آينده 
انقاب اسامي، بسترساز يكي از مهم ترين منازعات به ش��مار مي آيد. توجه به نهضت 
توليد علم و نظريه سازي در برنامه چش��م انداز بيست ساله و تأكيد بر تحقق آن از سوي 

1. فرهنگستان زبان و ادب فارسی همزمان با انتشار بيانيه سوئيس و رايج شدن استفاده از كلمه »فكت شيت« 
واژه »گزارش برگ« را به عنوان معادل فارسی اين واژه ارايه كرد. 

farsi.khamenei.ir 2. »علت نگرانی رهبر انقاب نسبت به مذاكره با امريكا چيست؟«،1394/1/20؛
3. »علت نگرانی رهبر انقاب نسبت به مذاكره با امريكا چيست؟«، 1392/1/1. 
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مسئولين و نخبگان، در ترسيم وضعيت مقتدرانه ايران در آينده مؤثر است. دوم، منافع 
متحدين امريكا و دشمنان آن در سراسر جهان، بستگي به خريد نسل هاي جديدتري 
از تكنولوژي موشك هاي بالس��تيك و ساح هاي كش��تار جمعي خواهد داشت. سوم؛ 
دولت هاي ناراضي، تروريس��ت ها، توليدكنندگان مواد مخدر و س��ازمان هاي جنايي با 
استفاده از مزاياي فضاي اطاعاتي جديد و ساير تحوالتي كه در تكنولوژي به وقوع خواهد 
پيوست، توانايي آن را مي يابند كه فعاليت هاي غير قانوني خود را به نتيجه برسانند. اين 
مسئله، امنيت و ثبات جهان را با تهديد روبه رو خواهد ساخت. همچنين تهديدي است 
بر امنيت آينده انقاب  اسامي از سوي گروه هاي تروريستي ضد منافع ايران در جهان.1

در مطالعه آسيب های انقاب اسامی با بر ش��مردن موارد مهم كه اگر برای يك نظام 
سياسی به وجود بيايد به پويايی آن آسيب وارد می كند و با شناخت دقيق واقعيت های 
موجود در جامعه و آسيب های نظام سياس��ی و با درك آن و مطالعه درباره آسيب های 
احتمالی می توان به تصميم سازی و تصميم گيری در اين زمينه پرداخت؛ تا مسئوالن بر 
اساس نتايج و حداقل موارد بتوانند راهكارها و اقدامات عملی و اجرايی را استخراج كنند. 

الف. آسيب های احتمالی داخلی )درونی( در جامعه و مطالعه در انقاب اسامی: 
1. نفوذ افكار و انديشه های انحرافی

2. عدم حضور انديشمندان و روحانيت در صحنه
3. نفوذ فرصت طلبان

4. پيروی از تمايات نفسانی و گرايش به زندگی اشرافی 
5. بر مسند رسيدن راحت طلبان 

6. ايجاد تفرقه و اختاف
7. فراموش شدن هدف و آرمان اصلی انقاب

8. دور شدن از واليت فقيه
9. تضعيف ارزش ها و نهادهای انقابی

10. بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت كش��ور و اصالت يافتن منافع شخصی و غير 
سياسی شدن 

11. ايجاد ترديد در آرمان های انقاب و به فراموشی سپردن يا تضعيف شعار استقال 
و آزادی 

12. در خطر قرار گرفتن امنيت مظلومين، تحت فشار قرار گرفتن مستضعفين، عدم 

1. www.energybulletin.net
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امنيت حقوقی، سياس��ی، جانی، مالی و حيثيتی مردم زمينه را ب��رای رخنه و تقويت 
مخالفان انقاب باز می كند.

13. بروز ابهامات و چالش هايی در سياس��ت خارجی؛ از طري��ق ابهام در مفهوم و مرز 
منافع ملی، نداشتن استراتژی مشخص و عقانی، گرفتار آمدن در ساختاری غير پويا و 

ناكارآمد و روزمرگی و مشخص نبودن كامل روند تصميم گيری.
14. دلبستگی به غرب و امريكا

15. تفرد و گرايش به فرد گرايی در جامعه
16. بهره گيری از تحصيات عالی دانشگاهی )اشتغال، مدرك گرايی و...(
17. مطالعه در حوزه فاصله نسلی و پيشگيری از موضوع گسست نسلی

18. رانت خواري و ي��ا اتفاقاتي از قبيل اختاس و گروهي عمل كردن از آس��يب هاي 
جدي براي آينده حيات سياسي نظام است. در اين باره به بيانات رهبري اشاره مي شود:

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاكم باشد، وقتی رانت خواری 
رواج داشته باش��د، وقتی سوءاس��تفاده   از قدرت برای به دست آوردن 
ثروت های بادآورده رواج داشته باشد، كسی كه توليدكننده و زحمتكش 
واقعی است، نااميد می شود. كشاورزی كه زحمت می كشد، صنعت كاری 
كه توليد می كند، سرمايه داری كه سرمايه گذاری می كند، معدن كاری 
كه عرق می ريزد، معلمی كه در مدرسه درس می گويد، استادی كه در 
دانش��گاه تدريس می كند، قاضی ای كه وقت و اعصاب خ��ود را به كار 
صحيح صرف می كند، وقتی ببينند راه برای مناس��بات غلط اقتصادی 
در جامعه باز است و با آن برخورد نمی ش��ود، مأيوس می شوند. اين كه 
ما گفتيم و تأكيد كرديم كه بايد با مفاس��د اقتص��ادی و قاچاق مبارزه 
شود، به  خاطر اين است كه اين پديده ها اساس پيشرفت كشور را دچار 

آسيب های جدی می كنند.1
ب. آسيب های خارجی )بيرونی( انقاب اسامی و تهديدات:

1. شبيخون و تهاجم فرهنگی
2. بحران های سياسی منطقه خاورميانه و تأثير آن بر انقاب اسامی

3. بازگشت استعمار به روش آشكار و پنهان و وابستگی نظامی و سياسی به قدرت های 
بيگانه.

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم استان همدان، 1383/4/15. 
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4. ايجاد جنگ های درون تمدنی اسامي به جاي جنگ تمدني از جمله وضعيت های 
مشابه، سوريه عراق و حمله سعودی ها به يمن؛ در اين باره قدرت هاي بزرگ به خصوص 

امريكا نقش دارد براي نمونه به سخن رهبري انقاب در اين زمينه اشاره مي شود:
مجاهدت، در ميدان های گوناگونی اس��ت كه اهم آنها يكی مجاهدت 
در راه حفظ استقال كشور و عزت ملی در برابر سياست توسعه طلبی و 
انحصارطلبی ای است كه امريكا در نگاه چندساله   اخير خود به دنيا دارد. 
اين انحصارطلبی و تجاوزگری، به كشورهای دنيای اسام يا كشورهای 
شرق يا محيط خاورميانه اختصاص پيدا نمی كند؛ ناظر به همه   دنياست.

امروز حتی اروپايی ها هم احس��اس می كنند كه از سوی امريكا مورد 
تعرض و تجاوز اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی قرار گرفته اند و اين يك 
واقعيت است. بخشی از اين سياست توسعه طلبی و تجاوزطلبی متوجه 
به منطقه   ما و كشور ماس��ت. در اين ميدان بايد هوشيارانه مجاهدت و 
مقاومت كرد و نگذاشت استقال كشور آسيب ببيند و عزت ملی پايمال 
شود. عزتی را كه امروز به بركت اس��ام و با مجاهدت مردم برای كشور 
به  وجود آمده است، بايد با همه   وجود حفظ كرد؛ اين يكی از ميدان های 

مجاهدت است.1
5. تأثير مسئله امنيت اسراييل و نقش كشورهای اقتدارگرای عربی منطقه و غرب.

6. ايجاد گروه های افراطی تكفيری مثل القاعده، طالبان، داعش و غيره در جهان اسام 
و مبارزه با گفتمان انقاب و مصادره گفتمان انقاب توسط گروه های افراطی مثل داعش 

با بهره گيری از جهاد، شهادت و...
7. مقابله فكری و فرهنگی با مبانی فكری و عقيدتی رويكردهای افراطی جريان های 

تندرو و راديكاليسم سنی.
عاوه بر شناسايي آسيب هاي فوق و توجه اساسي به آنها در اين زمينه به نظر می رسد 
شرط اساسی برای مقابله با آس��يب های انقاب توجه به علل و عوامل پيروزی، اقتدار و 
تداوم و استمرار انقاب است. يك انقاب در حد كمال مطلوب، سه ركن اساسی دارد كه 
عبارت است از: برخورداری از يك ايدئولوژی و مكتب پويا و انقابی؛ مشاركت گسترده، 
فعاالنه و ايثارگرانه مردم از همه طبقات؛ و ظهور و نهادينه شدن رهبری مورد قبول عموم 
مردم با ويژگی های شخصی هم چون نبوغ، اقتدار، صابت و جسارت در تصميم گيری.

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای مجلس خبرگان  رهبری، 1382/6/19. 
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آینده حيات سياسی انقالب اسالمی 
در بررس��ي ويژگي هايي كه انقاب اسامي بر اساس آن ش��كل گرفت مي توان گفت 
كه انقاب اس��امي بر مبناي يك حركت ديني و به منظور كنار نهادن طاغوت و روي 
كار آمدن حكومتي به وج��ود آمد كه مبتني بر دين و آموزه هاي ديني باش��د. بنابراين 
در صورتي كه بخواهيم انقاب اسامي را با حركت انبياءالهي تشبيه نماييم مي توان با 
اس��تفاده از نتايج تاريخي در اين گونه حركت ها به تحليل آينده انقاب اسامي اشاره 

نمود.
در طول تاريخ دعوت انبيا و حركت انقابي آنان ش��اهد مشكات فراواني هستيم كه 
انبيای الهي با آن روبه رو مي گردند. يكي از اين مشكات برخورد شديد طاغوت هر زمان 
با اين حركت است. هر چند دعوت انبيا به سوي خداوند دعوتي راستين و حاوي حقيقت 
است اما منافع بسياري را به خطر مي اندازد. بدين ترتيب با آن برخوردهای جدي صورت 
مي گيرد. انقاب اسامي ايران نيز با استفاده از آموزه هاي اسامي و با تأسي از حركت 
انقابي پيامبر اسام صورت گرفت. پيامبر اسام عاوه بر مشكاتي كه در دعوت به اسام 
داشت پس از آنكه موفق به تش��كيل حكومت در مدينه بر مبناي اسام شد، موجبات 

دشمني قريش و سران ديگر قبايل عربستان را به دنبال داشت. 
بنابراين حتي پس از اس��تقرار پيامبر در مدينه و تشكيل دولت اسامي كه آرمان ها و 
اهداف خاصي را دنبال مي نمود، دولت اسامي با چالش هاي خارجي گسترده اي روبه رو 
گرديد. اين چالش ها شامل چالش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي مي شد و پيامبر اسام 
عاوه بر مسئله نفاق در درون دنياي اسام با قبايل اطراف مدينه، يهوديت و همچنين 
سران قريش كه منافع آنان با گسترش اسام به خطر مي افتاد، مواجه گرديد.1 هر چند 
در اين وضعيت پيامبر اسام بارها در وضعيتي قرار گرفت كه تصور مي شد كه كامًا از 
بين خواهد رفت اما اين مسئله روي نداد و پيامبر در جنگ هاي مختلف موفق گرديد تا 
حقانيت خود را به اثبات برساند. به عنوان مثال در جنگ احزاب كه تصور مي شد با آن 
لشكر عظيمي كه از سراسر عربستان عليه پيامبر بسيج شده بودند، چيزي از اسام باقي 
نماند و بسياري از مسلمانان در يأس و نااميدي در برخورد با دشمنان قرار گرفته بودند، 
در اين حالت پيامبر ن��ه تنها وعده پيروزي و نصرت مي دهد بلكه بر اس��اس وحي الهي 

وعده مي دهد كه كاخ هاي كسري و امپراتوري رم به دست مسلمانان فتح خواهد شد. 
نكته جالب اين ب��ود كه در زماني كه پيامبر اس��ام اين وعده را مي ده��د، با توجه به 

1. رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسام )سيره پيامبر(، قم، دليل ما، 1383، ص562. 
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ش��رايطي كه مس��لمانان در آن قرار دارند برخي از 
مسلمانان و يا منافقان با لحن تمسخرآميزي به پيامبر 
مي گويند: »ما در ش��به جزيره محاصره شده ايم و هر 
لحظه امكان دارد همگي م��ا از بين برويم آن وقت تو 
به ما وعده كاخ كسري را مي دهي«. اين عبارت به كار 
رفته نشان مي دهد كه مسلمانان در وضعيت محاصره 
بسيار سختي قرار گرفته بودند و هيچ اميدي به آينده 
نبود. اما با توج��ه به اينكه حركت ب��ر مبناي دعوت 
حقيقت است، پيروزي حاصل مسلمانان مي شود. اما 
كار به اين پيروزي ختم نمي شود و مسلماناني كه در 
آغاز عده اي ضعيف در شهر مكه را تشكيل مي دادند 
در ادامه موفق مي ش��وند تا امپرات��وري رم و ايران را 

فتح نمايند. 
در بررسي انقاب اسامي نيز در صورتي كه اهداف 
و آرمان هاي آن را بر مبن��اي تعاليم الهي و به منظور 
تش��كيل حكومت اس��امي و اجراي احكام و حدود 
اسامي بدانيم، مي توان بر مبناي تجربيات تاريخ اسام آن را تحليل نمود. بر اين اساس 
انقاب اسامي براي تحقق خود راه سختي را طي نمود تا به پيروزي رسيد و از مهم ترين 
اهداف و آرمان هاي آن تحقق مباني اسام در جامعه اسامي در تمامي عرصه هاي زندگي 

بود.1
انقاب اس��امي با توجه به نگرش اس��امي و رويكرد ديني خود منافع بس��ياري از 
ابرقدرت ها را به خطر مي انداخت. دقيقاً همان طوري كه مشركان قريش از تبليغ اسام 
خشمگين مي شدند و تاش كردند تا با اسام با ابزارهاي مختلف مقابله نمايند، انقاب 
اس��امي ايران نيز براي آنان خطرناك بود و مي بايد با آن مقابله مي نمودند. بنابراين از 
ابتداي وقوع با استفاده از ابزار تحريم، ابزار نظامي و همچنين ابزارهاي تبليغي و جنگ 

نرم به مقابله با نظام جمهوري اسامي ايران پرداختند. 
مشابه همين برنامه ها در راستاي گسترش اسام در عربستان نيز روي داد و مشركان 
با استفاده از ابزار تحريم، جنگ نرم و جنگ س��خت تاش نمودند تا از ادامه راه انقاب 

1. عباسعلی عميد زنجانی، انقاب اسامی و ريشه های آن، تهران، طوبی، 1384، ص500. 

با توجه به حرکتي که انقالب 
اسالمي در راستاي حرکت انبيا 
ترسيم نموده است، در صورتي 
که بر اصول و آرمان هاي خود 
پافشاري نماید و مردم نيز براي 
این وضعيت آمادگي الزم را 
داشته باشند و در این زمينه 
فرهنگ سازي الزم نيز صورت 
در  اسالمي  انقالب  گيرد، 
آینده به عنوان انقالبي فراگير 
و الگویي براي دیگر ملت ها 
در جهات مبارزه با مستکبران 
جهاني خواهد بود و با توجه 
بين المللي  فرصت هاي  به 
اسالمي  انقالب  پيش روي 
خواهد توانست راه تعالي و 

پيشرفت را بپيماید
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پيامبر جلوگيري نمايند. آنها در اين راه حتي از مذاكره نيز استفاده نمودند اما نتيجه اي 
براي آنان نداشت. نتيجه اينكه حركتي كه پيامبر آغاز نموده بود منجر به پيروزي شد و 
در نهايت اسام گسترش يافت و ايدئولوژي هايي كه مقابل اسام ايستاده بودند پس از 

گذشت مدتي رو به افول رفتند.1
حال اگر بخواهيم ش��رايطي كه انقاب اس��امي در آن قرار گرفته را با شرايط آن روز 
پيامبر مقايس��ه كنيم مي توان به نتايج جالب توجهي دس��ت پيدا نمود. امروز انقاب 
اس��امي با توجه به نگاه وي��ژه خود به مس��ائل جهاني و همچنين به چالش كش��يدن 
ايدئولوژي هاي مادي، به شدت از سوي سران قدرت جهاني مورد تهديد قرار گرفته است. 
از تحريم هاي بين المللي گرفته تا تهديد به حمله نظامي و برخوردهاي رواني و همچنين 

جنگ نرم كه با استفاده از رسانه هاي جمعي از آن استفاده مي شود.
البته اين شرايط نيز ممكن است وضعيت دشواري را براي جامعه فراهم نمايد؛ همان 
گونه كه اين وضعيت دشوار را براي پيامبر اسام و جامعه اسامي آن روز فراهم آورد. به 
عاوه تبليغات سوء كه از سوي دش��منان انقاب درباره وضعيت ايران صورت مي گيرد 
نيز ممكن اس��ت به اين موضوع دامن بزند. همچنين منافقان داخلي نيز همچون زمان 
پيامبر با تضعيف روحيه و ايجاد موج منفي در جامعه موجب ايجاد ترديد در ميان افراد 
جامعه گردند اما در صورتي كه به آرمان ها و اهداف توجه ش��ود و در راه آنان استقامت 

شود، آينده مطلوبي در انتظار انقاب اسامي خواهد بود. 
البته در اين زمينه يك نكته را نبايد از نظر دور داشت. و آن اينكه انقاب اسامي ايران 
بر اساس آرمان ها و اهدافي خاص شكل گرفته و اين پافشاري بر آرمان ها و اهداف است 
كه آينده مطلوبي را پيش روي انقاب اسامي قرار مي دهد. بنابراين در صورتي كه از اين 
آرمان ها و اهداف و همچنين اصول انقاب اسامي فاصله بگيريم طبعاً آينده مطلوبي نيز 

در انتظار انقاب اسامي نخواهد بود. 
همانند وضعيتي كه در انقاب پيامبر اس��ام)ص( روي داد و پس از رحلت ايشان، از 
آرمان ها و اصولي كه پيامبر)ص( ترسيم نموده بود فاصله گرفته شد و پس از آن جامعه 
اس��امي با مش��كاتي مواجه گرديد، پس از پيامبر اس��ام جرياني در جامعه اسامي 
حاكم شد كه بر خاف اصول اسامي بود و دنياگرايي را تبليغ مي نمود و دين به عنوان 
ابزاري براي رسيدن به اين هدف استفاده مي گرديد. همين امر موجب شد تا مسلمانان 
كه پيشرفت هاي گسترده اي را داشتند كم كم رو به ضعف رفته و غرب توانست بر آنان 

1. سيد جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسام، تهران، سمت، 1371، ص45. 
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مسلط شود. 
بايد توجه داشت كه احتمال مبتا شدن انقاب اسامي به چنين وضعيتي زياد است. 
در صورتي كه آرمان ها، اصول و اهداف اوليه انقاب اسامي به فراموشي سپرده شود و 
دنيا گرايي، رفاه طلبي و تجمل گرايي بر اصول و اهداف اوليه انقاب اسامي چيره گردد، 
نبايد انتظار داشت كه انقاب اسامي بتواند در مقابل تهديدها و تحريم ها و مشكاتي 

كه ابرقدرت ها براي آن ترسيم نموده اند، ايستادگي نمايد. 
بنابراين با توجه به حركتي كه انقاب اس��امي در راستاي حركت انبيا ترسيم نموده 
اس��ت، در صورتي كه بر اصول و آرمان هاي خود پافش��اري نمايد و مردم نيز براي اين 
وضعيت آمادگي الزم را داشته باشند و در اين زمينه فرهنگ سازي الزم نيز صورت گيرد، 
انقاب اسامي در آينده به عنوان انقابي فراگير و الگويي براي ديگر ملت ها در جهات 
مبارزه با مس��تكبران جهاني خواهد بود و با توجه به فرصت هاي بين المللي پيش روي 

انقاب اسامي خواهد توانست راه تعالي و پيشرفت را بپيمايد.1

نتيجه گيري 
آسيب شناس��ی انقاب اس��امی ايران، بيش  از هر چيز از ضعف در حوزه نظری رنج 
می برد؛ يعنی آسيب شناسان حوزه انقاب اسامی به  خاطر برخورداری از ذهنيت وابسته 
و غير مستقل يا بيگانه با مسائل بومی، اغلب از درك صحيح مسائل سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی ايران ناتوان هستند؛ به  نحوی كه از كشف قواعد تحول از درون به  خاطر باور 
نداشتن به منطق درونی تغييرات نظام اجتماعی در كشور ايران، احساس عجز می كنند 
و اغلب از درك و تحليل مناس��ب واقعيات كنونی ناتوان می مانند. ناسازگاری نظريات 
با واقعي��ات و در نتيجه تحميلی  بودن م��دل و رهيافت هاي تئوريك بر مس��ائل ديني، 
هويتي و ملي ايران اس��امي، همچنين ناتوانی در ارايه چهارچوب های نظری به  عنوان 
تئوری های تبيين گر تحوالت، سبب ابهام در تصوير كلی آينده كشور در اذهان عمومی و 
چگونگی تناسب تغييرات با اهداف پيشينی شده است و به همين  دليل پيش بينی پذيری 

رفتارهای سياسی- اقتصادی و اجتماعی رشد قابل  ماحظه ای نداشته است.
نداشتن دكترين و راهبرد كان نگر دولت ها يا مجريان رسالت و گفتمان انقاب اسامي 
و يا تفاوت در اجرا و مشي سياسي داخلي از مهم ترين آسيب هاي انقاب در طول حيات 

1. محمدجواد هراتي و مس��عود معيني پور، »»سناريونويس��ي« و آينده حيات سياسي انقاب اسامي ايران«، 
سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، دوره42، ش3، پاييز 1391، ص78-59. 
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سياس��ي بوده اس��ت. افزون بر آن تحميل برخي تحريم ها و محدوديت هاي ظالمانه و 
استكباري قدرت هاي بزرگ حل بسياري از مسائل را با دشواري مواجه كرده است.

در حوزه مس��ائل سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آسيب های مختلفی نظام 
سياسی پويا را با چالش هايی مواجه می كند؛ در اين مقاله آسيب های انقاب اسامی در 
دو سطح آسيب های درونی و بيرونی دسته بندی شدند. در مرحله نخست پژوهش های 
آسيب شناسی در حوزه انقاب اسامی بايد به شناخت و درك درست و دقيق از آسيب ها 

پرداخت و پس از شناخت آن، بر اساس ضرورت هر كدام راهكارهايی ارايه شوند. 
از آسيب های تهديدكننده انقاب اسامی بحران آفرينی در عرصه داخلي و بين المللی 
جمهوری اسامی ايران اس��ت. بحران آفريني با ايجاد چالش هاي داخلي، منطقه اي و 
بين المللي عاوه بر تهديد عليه انقاب اسامي است؛ بلكه دوري و عدول از گفتمان اصيل 

انقاب اسامي به شمار مي آيد.
در نگاه به آينده حيات سياسی انقاب اسامی بررسی شده است انقاب اسامی ايران 
با تأسی به شعارها و انديشه های صدر اسام س��اماندهی شده است و در صورتي كه در 
اين راه اس��توار بماند راه پيش��رفت و تعالي را طي خواهد نمود. اين انقاب در سه ركن 
رهبری، ايدئولوژی و مردم تجلی خاستگاه شيعی است و حاوی دستاوردهايی است كه 
حفظ و حراست از آنها شعار پايدار و بادوام اين انقاب است. دستاوردها و تجربه سه دهه 
از انقاب نش��ان مي دهد كه آينده مطلوبي در انتظار انقاب اسامي خواهد بود. نظام 
سياسی در ايران اگر بر مبنای عقانيت سعادت محور، اجتهاد از منابع ديني و واليت فقيه 
عادل و تحقق اخاق و معنويت به مشی خود ادامه دهد و پارامترهای قدرت و توانايی های 
ژئوپلتيك خود را فرآوری كند، قطعاً آينده ای روشن )هر چند پرفراز و نشيب( را در پی 

خواهد داشت.1 
براي بقا و تداوم نظام سياسي برآمده از انقاب اسامي و پويايي حيات سياسي نياز به 
فعال بودن تمامي گروه ها به خصوص مردم است و دوري از انفعال كه هر گونه انفعال و 
بي تفاوتي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي س��بب تهديد و آسيب براي انقاب 

است. گفتني است: 
اگر اين نظام اسامی، مردم را از دست بدهد؛ مردم بی توجه و دلسرد 
شوند، ايمانشان سست شود، به فكر زندگی شخصی خودشان بيفتند؛ 
هر كسی بگويد ما چند سال در خدمت انقاب بوديم، ديگر بس است، 

1. مسعود معينی پور، »مؤلفه ها و شاخص های توسعه سياسی از ديدگاه امام خمينی)ره(«، متين، 1389، ش49. 



مقاالت
156

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

برويم س��راغ كارمان؛ تاجر برای تجارت خود، كاسب برای كسب خود، 
زارع برای زراعت خود، دانشجو و طلبه برای درس خود و آن يكی برای 
تبليغ خود، ارزش بيش��تری قائل شوند، مسائل كش��ور و انقاب، البته 

آسيب پذير است.1

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1374/11/20. 


