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»نقش جوانان در تحّقق 
دولت جوان حزب اللهی«، موضوع 
دورۀ  چهـارمیـن  نشسـت هـای  از  یـکی 
معرفتی تشکیالتی »اسالم ناب« بود که با ارائۀ 
محمدصادق شهبازی برگزار شد. شهبازی، نویسنده 
و پژوهشگر علوم اجتماعی، تاکنون کتاب های »تشکل 
و  نوشته  را  انقالبی«  زندگی  »سبک  و  پیشرفت«  دهۀ 
»خودسازی  کتاب های  همچنین  او  است.  کرده  منتشر 
نفوذ  و  سلطه  با  مقابله  در  ما  »جای  جامعه سازی«،  و 
کجاست؟«، »انسان انقالب اسالمی«، »رابطۀ امام و امت«، 
»آزادی خواهی و آزاداندیشی« و »استعدادسنجی شغلی و 
علمی« را در دست انتشار دارد. این جزوه، گفتاری است 
برگرفته از سخنرانی یادشده که توسط روابط عمومی 
دورۀ »اسالم ناب« پیاده سازی و ویراستاری شده 
و  تکمیلی  توضیح های  مطالعۀ  برای  است. 
همچنین برای اطالع از منابع این گفتار، 
می توانید به پی نوشت های پایان 
کنیـد. مـراجعـه  جـزوه 
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بمس � الرمحن الرح�ی

ارتباط میان مبانی و عملکردهای ما قطع است
یکی از مهم ترین مشکل هایی که ما به عنوان جوانان حزب اللهی و انقالبی 
داریم، این است که ارتباط میان مبانی و عملکردهای ما در واقعیت قطع است. 
امام خمینی)سالماهللعلیه( می فرمایند علم اخالق، فقه، عرفان و حتی توحید، اگر ثمرۀ 
عملی نداشته باشد، حجاب است.1 یکی از همین ویژگی هایی که به خصوص 
ما عادت کرده ایم  است که  این  دارد،  انقالب وجود  در نسل سوم و چهارم 
مدام معارف بشنویم، ولی خروجی نداشته باشیم؛ یعنی معموالً به عرصۀ عمل 
نمی رسیم. به همین دلیل این معارف، به چیزی انتزاعی و دور از واقعیت تبدیل 
می شود و در نهایت، اشخاص و آدم هایی در ظاهر حزب اللهی ولی در باطن 

سکوالر ایجاد می شوند که ارتباط میان نظر و عمل شان قطع است. 

وقتی بر اساس سنت های الهی عمل نمی کنیم، چگونه منتظر پیروزی هستیم؟
اندیشۀ اسالمی در قرآن« می گویند:  رهبر انقالب در کتاب »طرح کلی 
با  مبارزه  توحید،  یعنی الزمۀ  است؛2  غیرخدا«  عبودیت  نفی  توحید،  »روح 
بکشانند.  خویش  از  پیروی  به  را  انسان ها  می خواهند  که  است  طواغیتی 
واقعیت  در  عملی  و  عینی  نمود  به  را  آن ها  اما  داریم؛  را  مبانی  این  ما 
نمی رسانیم. در نتیجه در فضای سیاست، به شکل عرفی، سکوالر3 و بی مبنا 
عمل می کنیم. در هر جمعی که می نشینیم، از تحلیل های سیاسی دربارۀ 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی می پرسند؛ اما در اینجا 
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وقتی  نمی دانیم!  پاسخ گو  را  دینی مان  مبانی  و  الهی  سنت های  دیگر 
تحلیل انقالبی و دینی در زمینه های سیاسی و اجتماعی نداریم، شکست 

می خوریم. 
کوا  ُ �تْ

َ
ت  

َ
»ل می فرمایند:  نهج البالغه   48 نامۀ  در  مؤمنان)علیهالسالم(  امیر 
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ْعُروِف  َ لْ ْمُر �بِ

أَ ْ
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الهی هستند؛  از خوی های  یعنی »امربه معروف و نهی ازمنکر دو خوی 
پس هرکس آن ها را یاری کند، خداوند عزیزش می  کند و هرکس آن ها 

را خوار کند، خداوند خوارش می کند«.4 
همچنین امیرالمؤمنین)علیهالسالم( در غُرَرُالِحَکم می فرمایند: 
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یعنی »چهار چیز موجب فروپاشی دولت هاست: ضایع کردن مسائل 

و  پست  آدم های  انداختن  جلو  فرعی؛  مسائل  به  پرداختن  اصلی؛ 

برتر«.5  آدم های  عقب  انداختن 
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یعنی »هرکس به حق عمل کند، مردم به سوی او گرایش پیدا می کنند«.6 
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یعنی »هرکس به درستی عمل کند، سلطه و قدرت پیدا می کند«.7 
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«؛ یعنی »هیچ عزیزی حق را ترک نمی کند، مگر اینکه ذلیل  َّ
 َعز
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ٌ
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می شود و هیچ ذلیلی به حق عمل نمی کند، مگر اینکه عزیز می شود«.8
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ة«9؛ یعنی »با درست عمل کردن است که خداوند گروه هایی را باال 
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می برد و آنان را در نیکی رهبر قرار می دهد«. 
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امام خمینی)سالماهللعلیه( می فرمایند: 
ـ »اگر برای خدا قدم بردارید، خداوند متعال مقلب القلوب10 است، دل ها 

را به شما متوجه می سازد:

ا.”11«12  ّ
مْحُن ُود ُم الرَّ ُ  لَ

ُ
اِلاِت َسیْجَعل وا الصَّ

ُ
ل ِ

َ
وا َو ع

ُ
نَ آَمن ذ�ی

َّ
 ال

ّ
“ان

ِّبُ الْقُلوب خداست. به خدا متوجه شو  ـ »تمام قلوب دست خداست؛ مُقَل
تا دل های مردم به تو متوجه شود.«13

این مبانی در کنش سیاسی ما جایی ندارد: ما سنت الهی و منطق امیر 
مؤمنان)علیهالسالم( را اجرا نمی کنیم؛ گفتمان سازی نمی کنیم؛ امربه معروف و 
نهی ازمنکر نمی کنیم؛ در مسائل کشور نقش آفرینی نمی کنیم؛ به سیری ظالمان 
و گرسنگی مظلومان بی توجهیم. ارتباط جریان حزب اهلل با عموم مردم قطع 
است. خب پس چطور انتظار داریم که مردم به ما رجوع کنند، خداوند متعال نیز 

به ما عنایت داشته باشد و در صحنه های این چنینی به پیروزی برسیم؟!

نصرت خدا چه زمانی محقق می شود؟
در انتخابات 1392 وقتی به گونه ای فضاسازی کردند که مردم آن رأی 
خاص را دادند و عده ای از حزب اللهی ها مأیوس شدند، رهبری با استناد 
 14” ن ُص اُلؤِمن�ی

َ
ینا ن

َ
ا َعل

ًّ
 َحق

َ
به قرآن از شروط تحقق پیروزی گفتند: »“َو اكن

ـ در یک مقیاس بزرگ، یک  عامل پیروزی این است که یک جماعتی 
ملّتی ـ ایمان درستی داشته باشد، و این ایمان راسخ باشد، و این ایمان با 
بصیرت همراه باشد، و این ایمان و بصیرت با عمل و اقدام همراه باشد؛ 
این ها وقتی روی هم گذاشته شد، نصرت قطعی است. آنجایی که شما 
می بینید مؤمنینی هستند و نصرت پیدا نمی کنند، به خاطر این است که یا 
ـ ایمان به چیزی است که نباید  ایمان ضعیف است، یا ایمان غلط است 
به آن مؤمن بودـ یا ایمان همراه با بصیرت نسبت به مسائل جهان و 

مسائل حول وحوش خودشان نیست.«15 

رها کردن سکوالرعمل کردنقطع ارتباط با مبانی
شکستسنت  های الهی
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ایشان به یکی از مسئوالن نظام گفته بودند در مسائل مهم ملی، 95 درصد 
خداست و پنج درصد شما هستید؛ اما نصرت خدا فقط و فقط زمانی می آید 
که از آن پنج درصدی که به عهدۀ شماست، حتی یک ذره هم نمانده باشد 
 

َّ
ن ُصَ

ْ
ین

َ
که بتوانید و انجام نداده باشید. خداوند در سورۀ حج می فرماید: »َو ل

ه«؛ یعنی »همانا خداوند هرکس که او را یاری کند، حتماً یاری  ُصُ
ْ
ُ َمْن ین اللَّ

نَ 
ذ�ی

َّ
 یداِفُع َعِن ال

َ َّ
 الل

َّ
خواهد کرد«.16 در جای دیگری از این سوره می فرماید: »ِإن

وا«؛ یعنی »همانا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند«.17 
ُ
آَمن

ما این نقد بنیادین را رها می کنیم، آن وقت یک عده می خواهند مشکل را 
با راهکارهای بی اولویت و جعلی و حتی غلط مانند ضرورت لیست واحد، 
کمپین و نظرسنجی حرفه ای، کپی برداری از اصالح طلبان و غربی ها، طرح 
اولویت استراتژی بر ایدئولوژی، اولویت دادن به رأی آوری به جای صالحیت، 
بی توجهی به اخالق انتخاباتی، مناظره و...، حل کنند. در نقطۀ مقابلش امیر 
مؤمنان)علیهالسالم( در خطبۀ 126 نهج البالغه می فرمایند نمی شود با شیوه های 
امر  ْوِر«؛ یعنی »آیا مرا  َ ب

ْ
ل ْصَ �بِ

َّ
َب الن

ُ
ل
ْ
ط

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ ی 

ُمُرو�ن
أْ  �تَ

َ
باطل، کارِ حق کرد: »أ

می کنید که پیروزی را با ظلم بخواهم؟« 
خب ما چگونه می توانیم یک دولت جوان حزب اللهی داشته باشیم که مردم 
در نگاه سیاسی به آن اعتماد داشته باشند و توانایی حل مسائل را در آن 
دولت ببینند؟ اگر با نگاه دینی و قرآنی به این قضیه نگاه کنیم، می بینیم که 
 
ٌ
ة

َ
مْک ِمائ

ْ
 یکْن ِمن

ْ
ِ َو ِإن

ن �ی
َ
ت
َ
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 یغ

َ
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 صا�بِ
َ

ون ُ ْ مْک ِع�ش
ْ
 یکْن ِمن

ْ
خداوند می فرماید: »ِإن

«18؛ یعنی اگر بیست نفر به صورت منسجم و فعال داشته باشیم که  ً
فا

ْ
ل
َ
ِلُبوا أ

ْ
یغ

تشکیالتی حرکت و تالش کنند، با اعتقاد و به صورت عملی فعالیت کنند، 
بر دویست نفر غلبه می کنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر غلبه می کنند. 
نمی گوید یکی به ده تا؛ بلکه می گوید بیست تا به دویست تا و صدتا به هزارتا 
 

ْ
غلبه می کنند. رهبری مدام به این سنت های قرآنی اشاره می کنند: »َو ِإن
ر«20؛ یعنی در مقابل  �ب

ْ
د

ْأَ
ُوا ال

َّ
َول

َ
ُروا ل

َ
نَ کف
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َّ
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َ
ر«19؛ »َو ل �ب

ْ
د
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ُّ
ومْک یَول

ُ
یقاِتل

کفار ایستادگی کنید که دشمنان باالخره شکست می خورند، پشت کرده و 
فرار می کنند. این سنت خداست؛ منتها به شرط اینکه به لوازمش عمل شود. 
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شهید بهشتی می گفت اگر وقت داشتم، رجوی را هم درست می کردم
فعالیت  چون  ولی  داریم؛  عادت  مبانی  گوش دادِن  به  معموالً  ما 
و  نمی بینیم  واقعیت ها  با  منطبق  نتیجه ای  و  ثمره  در عمل  نمی کنیم، 
بعد هم ناامید می شویم. شهید بهشتی می گفت: »هیچ کس مرا در دورۀ 
نشیب وفراز انقالب، در سخت ترین مواقع، نتوانسته  است با قیافۀ افسرده 
الُْحْسنَیَیْن 21 هستیم. ]...[ ما  ببیند. چرا افسرده باشیم؟ ما دنبال إِْحدَی 
تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سرپا نیستیم که  راست قامتان جاودانۀ 
کشته شویم و یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم و ااَّل هیچ قدرتی پشت 
ما را نمی تواند خم بکند. ]...[ انقالب ما، انقالب آرمان هاست نه انقالب 

واقعیت ها.«22  به  تسلیم 
بهشتی ناامید نبود؛ چون به تکلیفش عمل می کرد و حتی برای بدترین 
برنامه داشت. حتی می گفت: »اگر فرصت  بدترین موانع هم  اوضاع و 
توده ای ها24  بین  از  من   ]...[ می کردم.  اصالح  هم  را  رجوی23  داشتم 
کسانی را نمازشب خوان کرده ام که آقای رجوی، انگشت کوچک آن ها 
هم نمی شود و با اطمینان ]...[ می گویم که اگر فرصت داشته باشم، او را 

هم اصالح خواهم کرد.«25

تالش ضدّانقالب برای معرفی نظام و رهبری به مثابۀ مسئول مشکل ها
امروز ما جامعه ای داریم که دچار آشفتگی اقتصادی شده است. جامعۀ 
ما در حالی این اوضاع آشفتۀ اقتصادی را حس می کند که از سویی با 
دیوانه نمایی چون ترامپ روبه روست و از سوی دیگر با عملکرد برخی 
مسئوالن که به نوعی مردم را عصبانی کرده اند. در این اوضاع، ضدّانقالب 
تالش کرده است که اصل نظام و شخص رهبری را مسئول مشکل های 
کشور معرفی کند. البته هوشمندانه تر از قبل عمل می کنند. دیگر مثل 

برنامه ریزی و عملایمان
نصرت ایستادگیهزینه دادنحرکت جمعی

و پیروزی
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فتنۀ 88، برچسب فساد به رهبری نمی زنند که هیچ کس باور نمی کرد و 
حتی عطاءاهلل مهاجرانِی26 فراری از آن طرِف آب می گفت واقعی نیست 
و خامنه ای، علی گونه زندگی می کند. االن می گویند این ها نمی توانند و 

عرضه ندارند کاری برای مردم انجام بدهند یا مقابل مفسدان بایستند.

وجود ضعف های 
اقتصادی

ایجاد فشار اقتصادی 
با تحریم

ایجاد نارضایتی 
در مردم

نافرمانی مدنی 
تغییر رفتار نظام)اعتراض های مردمی(

فشار بر مردم

ترساندن مردم

ناامید کردن مردم

عصبانی کردن مردم

تحریم و اقتصاد بیمار

تهدید و دیوانه نمایی 
از جانب  ترامپ

استنکاف مسئوالن از 
انجام دادن وظایف شان

ارئه تصویری ناکارآمد 
از جمهوری اسالمی

تالش برای معرفی 
رهبری و نظام 

به مثابۀ عامل مشکل ها

شما دانشجویان و جوانان انقالبی برای مسائل انقالب چه می کنید؟ 
تکلیف برخی مسئوالن مشخص است؛ اما سؤال اصلی این است که 
شما دانشجویان و جوانان انقالبی برای تغییر این اوضاع چه کاری انجام 
که شش  مسئوالنی  با  حزب اللهی،  جوان  دانشجوهای  شما  می دهید؟ 
سال است اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی کنند، چه فرقی دارید؟  شما هم 
اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته اید؟ اصالً چند نفر ابالغیۀ  مثل آن ها 
اقتصاد مقاومتی رهبری27 و سخنرانی ایشان در توضیح آن ابالغیه28 را 
خوانده اند؟ به صورت مشخص، باید پرسید جوانان و دانشجویان حزب اللهی 
و انقالبی، برای ابالغیه ها و صحبت های رهبری در حوزه های مختلف 
چه کارها و فعالیت هایی انجام داده اند؟ ما برای قشر مستضعف که پای 
آرمان های انقالب هستند و تا جنگ می شود این ها سینه سپر می کنند 
اوضاع واحوال  این  در  هستند،  طبقه  همین  از  هم  و...  حرم  مدافعان  و 

اقتصادی چه کاری انجام داده ایم؟
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گفتمان سازی جدی الزم است برای شکل گیری دولت جوان حزب اللهی
یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای شکل گیری دولت جوان 
اساس  بر  تا  است،  گفتمانی  غلبۀ  ایجادکردِن  دهید،  انجام  حزب اللهی 
و  مسائل  برای  واقعی  راه حل  اسالمی  انقالب  کنند  احساس  مردم  آن 
مشکل های جامعه دارد و این جوانان نیز کسانی هستند که مشکل ها 
را حل می کنند. با غلبۀ گفتمانی است که مردم برای ادارۀ کشور به این 

قشر اعتماد می کنند.

ایستادگی مردمی مقابل اجماع تحمیلی نخبگان سیاسی
در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، تغییرهایی سیاسی در کشور ایجاد 
شد که کسی انتظار آن را نداشت. بخش جدی و مهمی از آن تغییرها نیز 
به غلبۀ گفتمانی آن رویکرد برمی گشت؛ البته نامزدهای جریان مخالف نیز 
نکاتی را در مناظره ها مطرح کردند که تأثیرگذار بود؛ اما مهم همان غلبۀ 
گفتمانی بود که بعد از سال 89 در کشور شکل گرفت و چند الیه داشت. 
یک الیه این بود که مسائل و مشکل های کشور را نمی توانیم با مقاومت 
و ایستادگی در مقابل دشمن حل کنیم و باید به سمت تنش زدایی حرکت 
کنیم. در آن دوره تقریباً همۀ نخبگان سیاسی در گروه ها و تشکل های 
مختلف اصول گرا و اصالح طلب معتقد بودند که باید تنش زدایی کنیم 
اصلی  سران  و  تهران  وقت  شهردار  وقت،  رئیس جمهوری  حتی  و 
با  تأکید کردند. سال 91 مطلبی نوشتم  این نکته  بر  اصول گرایان هم 
عنوان »ایستادگی مردمی مقابل اجماع تحمیلی نخبگان سیاسی«29 که 

بخشی از این مواضع در آن ثبت شده است. 

بی توجهی به 
اقتصاد مقاومتی 

و مردم

جوانان 
مؤمن 
انقالبی

مسئوالن
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تنش زدایی و 
مذاکره با آمریکا

بهاری ها

اصالح طلبان اعتدالی ها

اصول گرایان و 
نواصول گرایان

تخریب مقاومت، عدالت و نقش آفرینی مستقل جوانان مؤمن انقالبی
گفتمان  برخالف  گفتمانی  غلبۀ  موجب  که  دیگری  ضلع  یا  الیه 
ماجرای  که  بود  این  شد،   90 دهۀ  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  معیار 
عدالت که به نوعی بُرد جبهۀ انقالب اسالمی از سال 80 بود، تخریب 
عادالنۀ  »توزیع  رابین هودی«30،  »اقتصاد  همچون  عبارت هایی  شد. 
عدالت«33  بر  والیت  »تقدم  »خوارج«،  اسالمی«32،  »چپ  فقر«31، 
و...، در همین چهارچوب تخریب عدالت مطرح شد. یعنی یک ضلع 
هم  سوم  ضلع  و  عدالت«  »تخریب  دیگر  ضلع  مقاومت«،  »تخریب 
مثالً  بود.  انقالبی«  مؤمن  جوانان  مستقل  نقش آفرینی های  »تخریب 
که  آوردید  کار  سر  را  رئیس جمهوری  مملکت  این  در  شما  می گفتند 
نمی دهیم  اجازه  دیگر  این  از  بعد  همین  برای  و  است  شده  منحرف 
چنین اتفاقی بیفتد و کسی خارج از چرخۀ قدرت، بازی را به هم بزند. 
سران اصول گرایان به صراحت این حرف ها را می زدند؛ کما اینکه در 
نامزد  با  مقابله  برای  را  ظرفیت هایشان  محافظه کاران  همۀ   92 سال 
انقالبی ها در انتخابات بسیج کردند و عدالت خواهی و عدالت خواهان 
نقش آفرینی  این  تخریب  کردند.  تخریب  مختلف  شیوه های  به  را 
مؤمن  جوان  تصویر  داشت:  هم  دیگری  ابعاد  و  دوم  الیۀ  مستقل، 
انقالبی را به فردی افراطی تبدیل کردند، ادبیاتی مثل چپ اسالمی و 
تندروی را نیز برای این تخریب استفاده کردند و در مقابل نیز تعامل 

را مطرح کردند.  با جهان  سازنده 
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تخریب مقاومت

تخریب عدالت

تخریب نقش آفرینی مستقل 
جوان مؤمن انقالبی

 تخریب 
 گفتمان انقالب 
در انتخابات 92

معرفی مقاومت به مثابۀ 
عامل مشکالت

برچسب چپ اسالمی 
به عدالت خواهان

تخریب دست آوردهای 
عدالت خواهی

برچسب اقتصاد 
رابین هودی

برچسب افراط گری

تعامل سازنده با جهان 
)تنش زدایی(

جایگزینی 
سرمایه داری

اعتدال

در گفتمان امام، استکبار فقط شامل دشمن خارجی نیست
یک نکتۀ مهم این است که حتی خود جریان انقالبی در ابتدای دهۀ 
90، قرائتی از ماجرای مقاومت ارائه می داد که فقط شامل دشمن خارجی 
می شد؛ اما در گفتمان امام، استکبار فقط شامل دشمن خارجی نیست؛ بلکه 
با تحجر هم می شود.  آزادی، معنویت و مقابله  شامل استقالل، عدالت، 
یک  »مستکبرین  می گویند:  ماجرا  این  تبیین  در  خمینی)سالماهللعلیه(  امام 
معنای اعمی دارد؛ یک مصداقش همان اجانب هستند که تمام ملت ها 
را ضعیف می شمرند و مورد تجاوز و تعدی قرار می دهند؛ یک مورد هم 
همین دولت های جائر، سالطین ستمگر که ملت های خودشان را ضعیف 
می شمرند و به آن ها تعدی می کنند، دست تعدی به ملت ها دراز می کنند. 
]...[ هر فرد، می شود که مستکبر باشد و می شود مستضعف باشد. اگر من به 
زیردست های خودم، ولو 4 نفر باشد، تعدی و تجاوز کردم و آن ها را کوچک 
شمردم، بندۀ خدا را کوچک شمردم، من مستکبرم و او مستضعف؛ و مشمول 
همان معنایی است که مستکبرین و مستضعفین هستند. اگر شما کسانی که 
زیردست تان هست ضعیف شمردید و به آن ها خدای نخواسته تعدی کردید، 

تجاوز کردید، شما هم مستکبر می شوید.«34 
از  ایران را در سطوح مختلف،  تبیینی دیگر، مقاومت مردم  ایشان در 
جمله جنگ اقتصادی و تبلیغاتی و مقابله با سرمایه داران و متحجران طرح 
می کنند: »ملت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حمالت تمامی 
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جهان کفر علیه اصول انقالب خویش مقاومت کرده است که در اینجا 
مجال ذکر همۀ آن ها نیست. آیا ملت دالور ایران در مقابل جنایات متعدد 
آمریکا در خلیج فارس اعم از حمایت نظامی و اطالعاتی به عراق و حمله 
به سکوهای نفتی و کشتی ها و قایق ها و سرنگونی هواپیمای مسافربری 
مقاومت نکرده است؟ آیا ملت ایران در جنگ دیپلماسی شرق و غرب علیه 
خود و ایجاد بازی های سیاسی مجامع بین المللی مقاومت نکرده است؟ 
آیا ملت شجاع ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی، روانی و حمالت 
ددمنشانۀ عراق به شهرها و موشک باران مناطق مسکونی و بمباران های 
مکرر شیمیایی عراق در ایران و حلبچه، مقاومت نکرده است؟ آیا ملت 
احتکار  و  زراندوزی  و  لیبرال ها  و  منافقین  توطئۀ  مقابل  در  ایران  عزیز 

سرمایه داران و حیلۀ مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟«35

مقاومت 
استکبارستیزی ابتدای 

دهۀ 90

استقالل

ت
تعدال

نوی
مع

آزادی
تحجرستیزی

)فقط در سطح سیاسی(

ت(
رافی

/اش
دم

ه مر
ن ب

لما
)ظا

کاران()محدودکنندگان آزادی مردم(
ظه 

حاف
ن و م

جرا
 )متح

س(
)نف

مقاومت 
 دوگانۀ مستضعف/مستکبر 

در روایت امام

استقالل

ت
تعدال

نوی
مع

آزادی
تحجرستیزی

)دشمن خارجی(
ت(

رافی
/اش

دم
ه مر

ن ب
لما

)ظا

کاران()محدودکنندگان آزادی مردم(
ظه 

حاف
ن و م

جرا
 )متح

س(
)نف

مقاومت ناقص الخلقه، نه مقابله با تحجر، نه مقابله با بی عدالتی و نه 
مقابله با فقدان آزادی را به همراه نداشت. این تقلیل باعث شد گفتمان 
تودۀ  با  ارتباط گیری  برای  اصلی  ابزار  دینی، هم  آرمان  جذابی که هم 

مستضعف جامعه بود، کنار گذاشته شود.
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َ
می داند: »أ خواری  عامل  را  آرمان ها  به  گزینشی  نگاه  قرآن، 
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یا«؛ یعنی »آیا به بخشی از کتاب ایمان می آورید و به بخشی از آن 
ْ
ن

ُّ
الد

از شما که چنین کند، جز خواری  نمی آورید؟ پس جزای کسی  ایمان 
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در زندگی دنیا نیست«.36 بگذریم از اینکه جریان انقالبی اساساً به رغم 
تأکیدهای رهبری، جنگ اقتصادی را رها کرده و درگیر دعواهای سیاسی 
شده بود. رهبری بدون ورود به محتوای دعوای دو طرف در آن زمان که 
یکی بر طبل مکتب ایرانی و دیگری بر طبل جریان انحرافی می کوبید، 
در سخنرانی های متعدد همه را به اصلی ـ فرعی کردِن مسائل و توجه به 

جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن فرامی خواندند. 

بی توجهی به 
جنگ اقتصادی

ترک نقش آفرینی مستقل از 
سوی جوانان مؤمن انقالبی

ارائۀ تصویر ناقص 
از مقاومت کنارگذاشتن عدالت

ت
دال

ه ع
ی ب

جه
تو

بی 
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هی

خوا
ت 
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انفعالازدست دادن مردم ناتوانی از نمایش کارآمدی جبهۀ 
انقالب در حل مسائل مردم

ازدست دادن مستضعفان به مثابۀ  
مهم ترین مخاطبان

اشتباه های گفتمانی جبهۀ انقالب

مدعیان اصول گرایی بیشترین نقش را در تخریب عدالت و مقاومت داشتند
به  را  بیشترین حمله ها  بود که مدعیان اصول گرایی،  این  نکتۀ دیگر 
گفتمان انقالب کردند. مناظره های انتخاباتی سال 92 را به یاد بیاوریم. 
دکترین  و  کردند  هسته ای  انرژی  به  را  حمله  بیشترین  کسانی  چه 
مقاومت و پیشرفت رهبر انقالب را تخریب کردند؟ چه کسانی عدالت و 
عدالت خواهی را تخریب کردند؟ چه کسانی برای روشن فکربازی، برخورد 
از اصالح طلبان و  این ها  آیا  را تخریب کردند؟  با آشوب های 78  نظام 
وقتی  است  طبیعی  اصول گرایی؟  مدعیان  یا  بودند  تجدیدنظرطلبان37 
نفی  را  مبانی  این  خودشان  ادعاها،  این  با  افرادی  که  می بینند  مردم 
می کنند، در اصل ماجرا شک کنند و سراغ کسانی بروند که از اساس این 

مدل را نفی می کنند.
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گفتمان متشتت 
و مخالف اصوِل 

مدعیان اصول گرایی

احساس بی اعتمادی 
مردم به اصول، به دلیل 

حملۀ مدعیان به آن

حملۀ  مدعیان اصول گرایی 
به اصول و تجربه های 

انقالب، برای اثباِت خود

رفتن مردم به سمت 
مخالفان این مسیر

هویت »شترگاوپلنگ« مدعیان اصول گرایی
به  است  مشخص  می دهد،  رأی  اصالح طلب  یک  به  کسی  وقتی 
مثل  مؤلفه هایی  از  است  برآیندی  او،  رأی  است.  داده  رأی  چیزی  چه 
تنش زدایی و مذاکره با آمریکا، سرمایه داری، لیبرالیسِم38 سیاسی ـ شامل 
لیبرالیسم  و  تجدیدنظرطلبان ـ  برای  آزادی  و  سیاسی  هنجارهای  نفی 
نفی  اجتماعی،  شبکه های  فیلترینگ  رفع  ـ شامل  اجتماعی  و  فرهنگی 

. و...ـ  نظیر حجاب  در مسائلی  وظیفۀ حکومت 

هویت 
اصالح طلبی

لیبرالیسم 
سیاسی

لیبرالیسم 
فرهنگی و 
اجتماعی

تنش زدایی 
و مذاکره با 

آمریکا

سرمایه داری

حال، طرف مقابل را که بررسی می کنیم، می بینیم مدعیان اصول گرایی، 
افراد متفاوتی هستند: در میان آن ها از طرفدار مذاکره با آمریکا هست تا 
مخالف مذاکره؛ از رئیس سابق اتاق بازرگانِی39 طرفدار اقتصاد بازار آزاد 
)بخوانید سرمایه داری( هست تا افراد عدالت خواه؛ از معقتدان به وظیفۀ 
حکومت در مسائلی نظیر حجاب هست تا کسانی که حجاب را اختیاری 

و اجباری می خوانند تا وظیفۀ حکومت را نفی کنند و... .
اصالح طلبان همین مشکل را در سال 77 داشتند. چون در میان آن ها، 
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جناح   و  هاشمی رفسنجانی  و  ناطق نوری40  مخالف  حزب اللهی های  از 
سرمایه داری  مخالف  خط امامی های41  و  چپ ارزشی ها  تا  بودند،  راست 
تیپ های  تا  روز،  آن  مبارز42ِ  روحانیوِن  مجمع  مثل  آمریکا  با  رابطه  و 
چپ مدرن43 مثل سازمان مجاهدین انقالب44 و جبهۀ مشارکت ایران 
اسالمی45، تا راست های مدرن46 مثل کارگزاران47 و تا تجدیدنظرطلب ها. 

وظیفۀ 
حکومت در 

فرهنگ

تنش زدایی 
و مذاکره با 

آمریکا

سرمایه داری

مقاومت

عدالت خواهی

اصول گرایی

تجدیدنظرطلب ها

مجاهدین انقالب 
و بعداً مشارکت 

)چپ مدرن(

کارگزارانی ها 
)راست مدرن(

چپ های 
ارزشی و 

خط امامی ها

حزب اللهی های 
مخالف هاشمی و 

جناح راست

اصالح طلبی 
77
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این وضع، یعنی هویت »شترگاوپلنگ«. نتیجه این می شود که چنین 
وحدتی، نه هیچ هدفی را جلو می برد و نه هیچ مخاطبی را قانع می کند. 
بر  قالتاق ها  و  می دهد  دست  از  را  طرفدارانش  کم کم  هم  نهایت  در 
این جبهۀ  در  بحران هویتی که  و  انتخابات 96  آن حکومت می کنند. 
شکست خورده اتفاق افتاد، دقیقاً نماد همین نکته بود. برای همین است 
انتخابات های  مثل  می کنند،  وحدت  بیشتر  هروقت  اصول گرایان  که 
و  ششم  دوره های  و  ریاست جمهوری  دوازدهم  و  هفتم  دوره های 
بیشتر  آن ها  درونی  تضادهای  بیشتر شکست می خورند!  دهم مجلس، 
زمین گیرشان می کند. نتیجه این می شود که بدنۀ آن ها و انقالبی هایی 
که از سر اضطرار به آن ها رأی می دهند، به تعبیر مایکل مور48، »رأی 

ندارند.  رأی جمع کردن  و  فضاشکنی  انگیزۀ  یعنی  می دهند؛  سرد« 

وحدت 
حول هویت 
شترگاوپلنگ

ازدست دادن 
طرفداران

قانع نشدن 
هیچ 

مخاطبی

جلو نبردن 
هیچ هدفی

رأی سرد 
بدنۀ انقالبی

محوریت یافتن  
قالتاق ها

وحدت بیشتر اصول گرایان

تعارض درونی بزرگ تر

شکست بزرگ تر

جز  انقالب،  تاریخ  کل  در  اصول گرایی  مدعیان  اینکه  از  بگذریم 
را جدی تر گرفته است،  زمان هایی که شورای نگهبان ردّ صالحیت ها 
بوده  وقتی  هم  انقالب  جبهۀ  پیروزی های  بزرگ ترین  نداشته اند.  رأی 
که انسجام داخلی بزرگ تری داشته و آرمان های جامع تری ارائه داده اند؛ 
ولو با کم ترین وحدت؛ مثل انتخابات 84 که جمنای49 آن روز )شورای 
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دیگر  و  کرد  حمایت  الریجانی  علی  از  انقالب(50  نیروهای  هماهنگی 
احزاب اصول گرا هم از محمدباقر قالیباف، ولی گزینۀ بدنۀ حزب اهلل با 
توجه به انسجام درونی و جامعیت گفتمانی، حتی در تهران هم پیروز 
شد. بگذریم از این که بعدها سرنوشت او چه شد؛ ولی منطق حزب اهلل 

شد.  پیروز 

جامعیت گفتمانی

انسجام درونی

فاصله گیری با محافظه کاران

پیروزی

در انتخابات 92 هم این صف بندی و انسجام درونی بود؛ اما آرمان های 
ارائه شده ناقص بود و در نتیجه توانایی جذب بدنۀ عمومی از بین رفت. 

نقص گفتمانی

انسجام درونی

فاصله گیری با محافظه کاران

شکست

عدالت، مهم ترین هدف اجتماعی دین و حکومت دینی
بر اساس مبانی دینی ما، مهم ترین هدف اجتماعی دین و هدف نهایی 
از قدرت و والیت، اجرای عدالت است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
ِقْسط«51 ؛ یعنی 

ْ
ل اُس �بِ

َّ
وَم الن

ُ
 ِلَیق

َ
ان ن �ی

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
ُم ال نا َمَعُ

ْ
ل َ ن ْ �ن

َ
ناِت َو أ َبيِّ

ْ
ل نا �بِ

َ
نا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
»ل

»همانا پیامبران مان را با نشانه های آشکار فرستادیم و با آنان کتاب و 
میزان فرو فرستادیم، تا مردم عدالت را برپا دارند«. اهل بیت)علیهمالسالم( هم 

در وضع های مختلف به این ماجرا تأکید می کنند؛ برای نمونه: 
«؛ 

ُ
ل

ْ
َعد

ْ
َیاَسِة ال   السِّ

ُ
ك

َ
ـ امیر مؤمنان)علیهالسالم( می فرمایند: »ِمل

یعنی »مالک سیاست، عدالت ورزی است«.52 

 
َ

َعاِمل
ْ
ال  

َّ
ِإل َماُم  إِ

ْ
ال َما  َعْمِري 

َ
ل »َو  می فرمایند:  امام حسین)علیهالسالم(  ـ 

«؛  ِ
َّ

الل اِت 
َ
ذ ی  ِ

ن
�  

ُ
َسه

ْ
ف
َ
ن اِبَس  َ

ْ
ال  

ِّ
ق َ الْ  ِ

ن ِبِد�ی نَ 
ِ
ا�أ

َّ
الد ِقْسِط 

ْ
ل �بِ  َ ا�أِ

َ
ق
ْ
ال اِب 

َ
ِکت

ْ
ل �بِ

کتاب،  به  عامل  که  کسی  جز  حاکم،  که  می خورم  »سوگند  یعنی 

برپاکنندۀ عدالت اجتماعی، پایبند به دین حق و نگهدارندۀ  نفس 

نیست«.53  باشد،  خدا  به خاطر  خود 



20 برای تحقق دولت جوان حزب اللهی چه کنیم؟

ـ امام رضا)علیهالسالم( هم صریحاً انتظار اصلی از حاکم را عدالت گستری 

«؛  ُ لُ
ْ

 َو َعد
ُ
ه

ُ
َماِم ِقْسط إِ

ْ
 ِمَن ال

ُ
اد َ ا �یُ َ َّ می دانند: »ِإ�ن

یعنی »همانا از حاکم، قسط و عدلش مورد انتظار است«.54 

ـ امام خمینی)سالماهللعلیه( در همین چهارچوب، اسالم را حکومت می دانند 

که احکامش، ابزار اجرای عدالت است: 

 َمْن 
ٌ

ن
ْ
أ

َ
َ ش

ِم، َو ِهی
َ

ْسل إِ
ْ

نُ ال َوان�ی
َ
ُم ق

َ
ْحك

أَ ْ
ا، َو ال َ و�نِ

ُ
ئ

ُ
 بش

ُ
وَمة

ُ
ک ُ َو الْ

ُ
ْسلُم ه »الإِ

.«؛  ِ ت
َ

ال
َ

َعد
ْ
َبْسِط ال ا َو  َ ْجَرا�أِ ِلإِ  

ٌ
ة ُموٌر آِلیَّ

ُ
ا َعَرِض، َو 

ْ
ل  �بِ

ٌ
ت لُو�بَ

ْ
َمط مُ 

َ
ْحك

أَ ْ
َبِل ال ا،  َ و�نِ

ُ
ئ

ُ
ش

یعنی »اسالم همان حکومت با امور آن است. و احکام، قانون های اسالم 

]برای حکومت[ و امری از امور حکومت هستند. بلکه ]می توان گفت[ 

احکام اسالم به خاطر حکومت آمده اند و اموری ابزاری برای تحقق 
حکومت و عدالت گستری هستند.«55

سنت الهی بودِن عدالت ورزی برای کسب و حفظ قدرت 
متون دینی ما عدالت را از مهم ترین عوامل عزت پیدا کردن، دست یابی 
به قدرت و حفظ آن می دانند. امام علی)علیهالسالم( در این زمینه فرمایش های 

متعدد دارند: 
«؛  ُ

ه ُ  ُحكْ
َ

ذ
َ
ف
َ
 ن

َ
ل

َ
ـ »َمْن َعد

یعنی »هرکس عدالت  ورزی کند، حکمش نافذ می شود«.56 

َن«؛ 
َّ
ک َ  �تَ

َ
ل

َ
ـ »َمْن َعد

یعنی »هرکس عدالت پیشه کند، تَمَکُّن )با قدرت استقرار( پیدا می کند«.57 

«؛ 
َ

ك
َ
 َمل

ُ
ْن َرِکَبه َ َ  �ن

َ
ل

ْ
َعد

ْ
 ال

َ
ُبك

َ
ْن َمْرک

ُ
ـ »ِلَیک

یعنی »مرکب تو عدالت باشد؛ پس هرکس سوار مرکب عدالت شد، 

سلطه و قدرت پیدا می کند«.58 

«؛  ُ
ه

َ
ْعَوان

َ
أ  

َّ
َعز

َ
أ َو   

ُ
ه

َ
ن
ْ
أ

َ
ُ ش اللَّ  

َ
ْعل

َ
أ  

ُ
ه

َ
ِإْحَسان  

َ
ل

َ
َبذ َو  اِنِه 

َ
ط

ْ
ُسل ی  ِ

ن
� 

َ
ل

َ
ـ »َمْن َعد

یعنی »هرکس در دایرۀ قدرتش عدالت بورزد و به دیگران احسان 

)شروع کردن به نیکی( کند، خداوند منزلت او را باال می برد و یارانش 

می دهد«.59  عزت  را 
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«؛ یعنی »عدالت پیشه کن تا ]قدرت[ حکم ]کردن[ پیدا کنی«.60  ْ مکُ ْ  �تَ
ْ

ـ »اْعِدل

«؛ یعنی »عدالت پیشه کن تا سلطه و قدرت بیابی«.61 
ْ

ِلك ْ  �تَ
ْ

ـ »اْعِدل

«؛
ُ

ل
ْ

َعد
ْ
ُ ال

ُ
ه

ُ
ْعِبد

َ
 َیْست

ٌ
 َسَواد

ُ
ة ِعیَّ ـ »َو الرَّ

یعنی »مردم، توده هایی هستند که عدالت آنان را به فرمان بَری وامی دارد«.62 

«؛ 
ً
ا
ّ

 ِعز
َّ

ُ ِإل ُه اللَّ
ْ
ِد
ن ْ �یَ ِسِه لَ

ْ
ف
َ
اَس ِمْن ن

َّ
ِصِف الن

ْ
 َمْن ُین

ُ
ه

َّ
 ِإن

َ
ل

َ
ـ »أ

یعنی »آگاه باشید، همانا هرکس از جانب خویش )بدون اینکه تحت 

تأثیر و فشار خارجی و تحمیلی عمل کند( در رابطه با مردم عدالت ورزی 

کند، خداوند فقط به عزت او می افزاید«.63 

 َ
ی ِسِه ُر�نِ

ْ
ف
َ
اَس ِمْن ن

َّ
 الن

َ
َصف

ْ
ن
َ
امام صادق)علیهالسالم( دراین باره می فرمایند: »َمْن أ

ِه«؛ یعنی »هرکس از جانب خویش )داوطلبانه و بدون فشار و  ِ
ْ
�ی
َ
 ِلغ

ً َ
ِبِه َحك

تحمیل( در رابطه با مردم، عدالت پیشه کند، دیگران به عنوان َحَکم نسبت 
به سایرین او را می پذیرند«.64 ایشان دربارۀ رقابت و اختالف می فرمایند: »َما 
«؛ یعنی  ُ

ه
ْ
 ِمن

َ
ِدیل

ُ
 أ

َّ
 ِإل

ُ
ه

ْ
 ِمن

ْ
َبل

ْ
ْ َیق لَ

َ
 ف

ُ
 َصاِحَبه

َ
َصف

َّ
ا الن َ

ُ
ه

ُ
َحد

َ
 أ

َ
ْعط

َ
أ
َ
 ف

ُّ
ط

َ
ْمٍر ق

َ
ی أ ِ

ن
اِن �

َ
ن
ْ
 اث

َ
اَرأ

َ
د

َ
ت

»هیچ دو نفری با یکدیگر در امری اختالف نکردند، در حالی که یکی از 
آن ها در نسبت با دیگری انصاف ورزید، و دیگری از او قبول نکرد، مگر اینکه 

بر آن دیگری )که زیر بار حق انصاف نرفته( غلبه کرد«.65

نگاه اصول گرایان به عدالت، نه انقالبی است و نه مردم را جذب می کند
در همین چهارچوب، باید دوباره قرائتی از عدالت، محور حرکت های 
انقالبی ها قرار بگیرد که جامعیت داشته باشد و در گلوگاه های دعوای 
تعیین کننده  تبعیض،  همه  از  بیش  و  اشرافیت  و  نابرابری  با  انقالب 
و  معیشتی  مشکل  به  تنها  را  ماجرا  که  اصول گرایان  نگاه  باشد. 
حد  در  نهایت  در  راهکارهایشان  و  می دهند  تقلیل  اجتماعی  خدمات 
سیاسی  مصلحت های  و  می ماند  زیرِشکم  و  شکم  و  سطحی  مسائل 
نه  و  است  انقالبی  نه  می دهند،  ترجیح  عدالت  بر  را  قدرت طلبانه  و 
تعبیر  با   ،94 انتخابات  در  آنچه  نظیر  دارد؛  را  مردم  جذب  توانایی 

شد.  عنوان  پیشرفت«  و  امنیت  »معیشت، 
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قرائت 
اصول گرایانه

 از مسائل مردم

خدمات 
اجتماعی

مسائل 
معیشتی

بی توجهی به 
نابرابری ها

محافظه کارانه

این ماجرا تنها با انتخاب شعار حل نمی شود. اساس این رویکرد غلط 
است که صرفاً شعار، ابزار جذب مردم است؛ آن هم شعاری که برآمده 
 

َّ
اِس َمْن َعد

َّ
ْجَوُر الن

َ
از هویت درونی نیست. امام علی)علیهالسالم( می فرمایند: »أ

«؛ یعنی »ظالم ترین مردم کسی است که ظلم خودش را  ُ
ه

ْ
 ِمن

ً
ل

ْ
َجْوَرُه َعد

بشمارد«.66  عدل 

مشکل ها با ایستادگی، اصالح اقتصادی و تبعیض ستیزی حل می شود؛ 
نه مذاکره با آمریکا 

از سال 1391 تاکنون، گفتمانی که در برابر انقالبی ها ایستاده، می گوید 
آنچه  است.  تنش زدایی  و  میانه روی، سرمایه داری  در  راه حل مشکل ها 
باید انقالبی ها در برابر آن مطرح کنند، این است که مشکل های کشور با 
انقالبی گری، ایستادگی، اصالح اقتصادی و تبعیض ستیزی حل می شود، 

نه مذاکره با آمریکا. 

راه حل 
مشکالت

ی 
تادگ

ایس
شمن

ل د
مقاب

انقالبی گری

ض ستیزی
تبعی

اصالح 
صادی

اقت
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این نکته هم با تکرار این حرف محقق نمی شود. باید هم تریبون درد 
مردم بشویم و به مصادیق، سازوکارها و ساختارهای تبعیض زا اعتراض 
برابر  در  نهایت  در  هم  و  کنیم  مطالبه  را  اقتصادی  اصالح  هم  کنیم، 

تعامل های ذلت بار بایستیم؛ این سه باید با هم محقق شود.

الگوی 
گفتمان سازی 

انقالبی ها در جنگ 
اقتصادی

تریبون مردم شدن و تالش برای 
اصالح سازوکارهای تبعیض زا

ی 
صاد

ح اقت
بۀ اصال

طال
م

ومتی
 مقا

صاد
و اقت

ض به 
اعترا

تعامل های ذلت بار

ابتدای مذاکراِت منتهی به برجام، گفتند: »من  رهبری سال 92 و در 
اعتماد ندارم، خوش بین نیستم به مذاکره، لکن می خواهند مذاکره کنند، 
مثل  برد؛  باال خواهد  را  ما  ملّت  فکری  تجربه ظرفیّت  این   ]...[ بکنند؛ 
تجربه ای که در سال 82 و 83 در زمینۀ  تعلیق غنی سازی انجام گرفت، 
که آن وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با همین اروپایی ها، جمهوری 
اسالمی برای یک مدّتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع 
ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، امید همکاری 
از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. ]...[ معلوم شد با عقب نشینی، 
با تعلیق غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها 
مشکل حل نمی شود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است؛ این را ما 
فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنی سازی را آغازکردن. ]...[ البتّه بنده 
همچنان که گفتم خوش بین نیستم؛ من فکر نمی کنم ]از[ این مذاکرات 
آن نتیجه ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به دست بیاید، لکن تجربه ای 
است و پشتوانۀ  تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد 
کرد؛ ایرادی ندارد امّا الزم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان 
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که دارند در جبهۀ دیپلماسی فعّالیّت می کنند، کار می کنند، قرص و محکم 
حمایت می کنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد می افتد ]تا[ 
بعضی از تبلیغاتچی های مواجب بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی های 
بی مزدومواجب ـ از روی ساده لوحی ـ نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند.«67 
نشان  مردم  به  گفتمان سازی  و  مطالبه گری  با  باید  انقالبی  جوانان 
انقالبی گری  در  راه حل مشکل های کشور  و  نیست  راه در غرب  دهند 
و در دست انقالبی هاست؛ همین تعبیری که رهبر انقالب سال گذشته 
جوان  و  جدید  نسل  این  و  ملّت  »این  فرمودند:  بسیجیان  با  دیدار  در 
تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود، تصمیم گرفته است، دنباله رو 
قدرت های بیگانه و دشمن نشود، تصمیم گرفته است که ایران عزیز را 

به اوج افتخار و عزّت برساند.«68 
افزایش ظرفیت فکری  این مطالبه گری و گفتمان سازی، هم موجب 
مردم می شود، هم باعث وصل شدن دوبارۀ حزب اهلل و مردم می شود، هم 
عامل ساخته شدن نیروی آگاه به مسائل کشور می شود، هم زمینه ساز 
دیده شدن کارشناسان و نخبگانی می شود که در این حرکت ها، جوانان 
انقالبی را همراهی می کنند. وقتی فالن چهرۀ کارشناس، هم در ماجرای 
اعتراض به FATF فعال است، هم در اعتراض به فالن نابرابری منطقه ای، 
هم در اعتراض به خصوصی سازی های افسارگسیخته، هم در اعتراض 
به قیمت گوشت و...، خودبه خود مردم او را می  شناسند و به او اعتماد 

می کنند. 

مطالبه گری

انقالبِی همراه، 
در مطالبه گری ها

حل واقعی مشکل ها 

و حاکم شدن عدالت

جلب اعتماد 

مردم

فکری مردمارتقاء ظرفیت 

رۀ 
وبا

ط د
رتبا

ا
دم

 مر
هلل و

ب ا
حز

ساخته شدن نیروی آگاه به 

مسائل کشور و مردم

ن 
شد

هره 
چ

بگان
نخ
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دعوا بر سر جایگزینی انقالبی گری و محافظه کاری است؛ نه رده های سنی!
بحث  و  کردند  صادر  را  انقالب  دوم  گام  بیانیۀ  رهبری  وقتی که  از 
سر  بر  همه  کردند،  مطرح  را  حزب اللهی69  جوان  دولت  روی کارآمدن 
که  نیست  سن  دربارۀ  دعوا  اصالً  که  حالی  در  دارند؛  دعوا  سن وسال 
بیست ساله ها و سی ساله ها و چهل ساله ها و جدیداً میان سال ها با تابلوی 
رهبری  دوم  گام  بیانه  اول  نیمۀ  به  اگر  کنند!  دعوا  با هم  جوان  نسبتاً 
انقالبی عمل  این است که جاهایی که  لُّب حرف  درست توجه کنیم، 
و  نکردیم  عمل  انقالبی  که  جاهایی  در  ولی  کردیم؛  پیشرفت  کردیم، 
محافظه کاری کردیم، عقب ماندیم. دعوا بر سر جایگزینی انقالبی گری 
و محافظه کاری است؛ وگرنه این که به جای پیرهای محافظه کار، جوانان 
محافظه کار بیایند، جز مقاومت بیشتر مقابل انقالبی گری و اصالح گری، 

دارد؟70  نتیجه ای  و  عایدی  چه 
تا  حزب اللهی  از  همه  است.  کشور  در  تحول  فقدان  ما  مشکل 
تجدیدنظرطلب می گویند تغییر و اصالح، کُند است. از قضا جوان هایی 
که حاِل انقالبی عمل کردن را ندارند، هم بخشی از ظرفیت را با تغییر و 
اصالح سطحی می سوزانند، هم انگیزه و حال  و حوصلۀ بیشتری برای 
رهبر  مثل  هشتاد ساله ای  انقالبِی  ما  دارند!  انقالبی گری  محدودکردن 
معظم انقالب یا انقالبِی نودساله ای مثل حاج حیدر رحیم پور71 را داریم؛ 
اما جوان محافظه کار بیست ساله و سی ساله و به قول خودشان نسبتاً جواِن 

چهل و پنجاه ساله هم داریم. 
است.  قدرت  کرسی  به  انقالبی  جوانان  آوردن  سر  بر  اصلی،  دعوای 

اصل بر تغییر 
ردۀ سنی

محوریت جوانان 
محافظه کار

اعمال تغییرهای
سطحی

جلوگیری از 
تغییرهای بنیادین

محدودکردن 
انقالبی گری

اصل بر حاکم شدن 
انقالبی گری

مقابله با
 محافظه کاری

روی کارآمدن
انقالب مداومتغییرهای بنیادینانقالبی ها
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این جوانان باید چند ویژگی داشته باشند: 1. ظرفیت و صالحیت داشته 
باشند؛ 2. حرف، ایده و توانایی برای ادارۀ کشور داشته باشند؛ 3. قادر 

باشند اعتماد مردم را به خود جلب کنند.

آوردن جوانان 
انقالبی به 

کرسی قدرت

رد 
ویک

ر
رانه

ه کا
افظ

مح
غیر

جامعیت در آرمان ها و توجه 
به اولویت های اصلی

داشتن ظرفیت و صالحیت 
در حوزه های تخصصی

داشتن ایده و توانایی 

برای ادارۀ کشور

ب 
ی جل

انای
تو

دم
د مر

تما
اع

اهل خودنمایی 

نبودن

باید »احمدی روشن های کشور« را شناسایی و به مردم معرفی کنیم
در کشور کسانی وجود دارند که احمدی روشن وار72 در زمینه های مختلف کار 
می کنند و اهل خودنمایی هم نیستند. این جوانان اهل سروصدا و درست کردن 
کلیپ های جنجالی و ادا درآوردن و مقام  گرفتن نیستند. اهل جلوه فروشی های 
فردی به مردم نیستند؛ مثل کارهایی که االن در فضای مجازی باب شده 
است که عکس بگیرند، در شبکه های اجتماعی شان منتشر کنند و بنویسند 
»من در حال خدمت به مردم« یا »دیدار با مستضعفان« یا »مبارزه با فساد، 
یهویی«! هریک در حوزه ای واقعاً برای حل مشکل های انقالب و نظام و 
مردم می جنگند و در دایرۀ توان شان تحول ایجاد می کنند؛ برخالف برخی از 
جوانان فرصت طلِب انقالبی نما که بدون صالحیت، مسئولیت ها را گرفته اند و 
جلوه فروشی فردی می کنند و از این پست به آن پست و از این مطلب مجازی 
به آن رویداد رسانه ای می روند. احمدی روشن های حوزه های مختلف، چون 
کسی سراغ شان نرفته و کسی به آنان کمک نمی کند و خودشان هم اهل 
خودنمایی نیستند، برای مردم شناخته شده نیستند. ما ابتدا باید این تیپ ها را 
در سراسر کشور و در حوزه های مختلف شناسایی کنیم. بعد از آن، کارهای 
درست را به مردم نشان دهیم. این اقدام هم موجب امیدآفرینی می شود، 
هم موجب دیده شدن عناصر آفرینندۀ آن کارها می شود، هم راه را برای 
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کارهای جدی تر باز می کند. در مرحلۀ بعد باید در جاهایی که ضرورت دارد، 
از خود این جوانان تقدیر کنیم و آنان را معرفی کنیم؛ البته در بسیاری اوقات، 
این کار سوم الزم نیست و معرفی اقدام های درست، خودبه خود مردم را به 
عناصر آفرینندۀ آن ها رهنمون می کند. البته آسیب  هایی هم می توان برای 
آن برشمرد؛ مثل سوءاستفاده و باب شدن کارهای نمایشی. اما در بسیاری 

اوقات، واقعاً ضروری است.

یافتن 
احمدی روشن های 

حوزه های مختلف

معرفی عناصر 
آفرینندۀ این کارها و 

تقدیر از آن ها

معرفی کارهای با 
جهت گیری درست، 

به مردم

فساد، فساد است؛ حتی اگر در جناح ما باشد
در  انقالبی  و  جوانان حزب اللهی  از  بخش  تا 84،  سال های 79  طی 
و سیاسی  جناحی  دعواهای  برخالف  و  کردند  فعالیت  به  کشور شروع 
»فساد،  که  کردند  اعالم  عدالت،  گفتمان  به  توجه  با  و  چپ  و  راست 
فساد است؛ حتی اگر در جناحی باشد که ما به آن تمایل داریم«. مردم 
وضع  توجیه  و  اشتباه ها  ماله کشِی  حزب اللهی ها  کار  دیدند  یک دفعه 
از طرف دیگر،  این ها نمی خواهند جناحی عمل کنند.  موجود نیست و 
نماد  به  که  کردند  آغاز  هم  را  جهادی  اردوهای  حرکت  حزب اللهی ها 
خدمت در چشم مردم تبدیل شد. فرصت هایی مثل شهرداری تهران هم 
که دست انقالبی ها افتاد. حزب اللهی ها و بسیجی ها در جاهای مختلف 
شهرداری، از مناطق 22گانه گرفته تا سطوح باالی شهرداری، به مردم 
خدمت خالصانه کردند. حزب اهلل در آن سنت الهی که گفتیم قرار گرفت 

و همۀ این ها باعث شد آن همه تخریب، کارگر نشود. 

مطالبه گری غیرجناحی

خدمت به مردم

سؤال از همۀ جناح ها و نهادها 

آغاز اردوهای جهادی

خدمت رسانی در نهادهایی مثل شهرداری 84
ی 

واه
ت خ

دال
ع
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اوج تخریب جریان حزب اللهی و عدالت خواه در سال 84 صورت گرفت
 84 سال  در  عدالت خواه  و  حزب اللهی  جریان  علیه  که  تخریب هایی 
صورت گرفت، نه تنها از تخریب های بعدی کوچک تر نبود، بلکه بعضی 
مطلب  و  تیتر  روزنامه ها،  اول  صفحۀ  در  بود.  بزرگ تر  خیلی  آن ها  از 
می زدند که اگر جریان حزب اللهی، عدالت خواه و بسیجی سر کار آمد، 
شورت و شلوار پای سگ و گربه می کنند. تیتر یک زدند که »شالق زن ها 
برمی گردند!« بعدها وحید جلیلی در جواب سردبیر این روزنامه که نمایندۀ 
ما  دانشگاه  بسیج  اسبق  رئیس  که  بابا  »این  نوشت:  بود،  هم  مجلس 
بلکه  را شالق نمی زد؛  بود، بی حجاب ها  امام صادق)علیهالسالم((  )دانشگاه 
لباس بسیجی در  با  برایشان کلت می کشید! حاال مدعی شده است!« 
خیابان به دختر مردم تجاوز می کردند تا تخریب کنند و... . اما مجموعۀ 
عملکرد نیروهای حزب اللهی در آن سال ها موجب شد تا این طیف به رغم 
میلیونی  رأی  تهران  در  جامعه  کف  با  ارتباط گیری  با  تخریب ها،  همۀ 
بیاورد؛ جایی که اصول گرایان هیچ وقت نمی توانند با مردم ارتباط بگیرند 

و رأی شان به یک میلیون هم نمی رسد.

عدالت خواهی 
غیرسیاسی و مخلصانه

جلب اعتماد 
مردم

غلبه بر 
تخریب های بی سابقه

باید کارها و آحاد جوانان مؤمن و انقالبیِ کاری را پیش چشم مردم بیاوریم
باید کارها و بعد خود جوانان انقالبی را که بدون ادعا در بخش های 
مختلف کشور فعالیت می کنند، به مردم معرفی کنیم و آن ها را پیش 
چشم مردم بیاوریم. این تیپ ها خودشان برای گرفتن قدرت و ارائۀ خود 
به مردم، پا پیش نمی گذارند. برای انتخابات ریاست جمهوری 96 سراغ 
چند نفر رفتیم که اگر آمده بودند، می توانستند تغییرهایی ایجاد کنند. 
یکی از آن ها گفت از اساس تکلیف من نیست و کسی که قدرت طلبی 
َس 
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«؛ یعنی »کسی که ریاست طلبی کند،  ُ
َسه

ْ
ف
َ
ا ن َ

 �بِ
َ

ث
َّ

 َمْن َحد
ٌ

ُعون
ْ
ا َمل َ

َّ �بِ
َ

 َمْن ه
ٌ

ُعون
ْ
َمل

ملعون است. کسی که هّم و غمّش ریاست باشد، ملعون است. هرکس 
با خودش از ریاست، حدیث نفس کند، ملعون است«.73 اصالً یکی از 
ویژگی های آدم های صالحیت دار همین است که از قدرت و شهرت فرار 
کنند و دست وپا نزنند. البته اگر جایی طرف به این نتیجه رسید که وظیفۀ 
اوست، باید خودش به میدان بیاید؛ اما االن همه احساس تکلیف می کنند 

و اطرافیان شان هم در تنور این احساس تکلیف می دمند. 

جوانان فرصت طلب را به چالش بکشید!
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)برای گرفتن مسئولیتی( پیشی بگیرد، در حالی که می بیند که در میان 
مسلمانان کسی هست که از او برتر است، پس همانا به خدا و پیامبرش 
و مسلمانان خیانت کرده است«.74 امام صادق)علیهالسالم( در همین زمینه 
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بدون این که حق داشته باشد، ریاست طلبی کند، پیروی برای او حرام شده 
است«.75 پس ما در برابر افراد بی صالحیت و فرصت طلب مسئولیت داریم. 
یکی از مهم ترین وظایف دانشجویان و جوانان حزب اللهی و انقالبی 
انقالبی نما را که  رانتِی  این است که جوانان فرصت طلب و  و بسیجی 
انقالبی های خالصی که  می خواهند قدرت را در دست بگیرند در برابر 

از قالتاق ها بپرسید: توانمندی و صالحیت دارند، به چالش بکشند. 
ـ با چه صالحیتی در مسئولیت های پیشین  قرار گرفتید؟ 

ـ در جاهایی که بودید، چه کاری برای انقالب و مردم کردید؟ 
ـ در مسائل حساس نظام و انقالب و مرزبندی انقالبی ها با محافظه کاران، 

چه کردید؟
ـ برای این مسئولیت هایی که برایش دندان تیز کرده اید، چه صالحیت 

و شناخت و برنامه ای دارید؟ 
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ـ چه شده که یک شبه یاد دردهای مردم و مسائل انقالب افتاده اید؟
ـ چرا دارید برای قدرت دست وپا می زنید؟
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چرا شب انتخابات به یاد مردم و مبارزه با فساد افتاده  اید؟
ظرفیت فکری مردم ارتقاء یافته است. مردم دیگر به راحتی و به صرف 
خدمت اجتماعی یا عدالت خواهی با اهداف سیاسی و انتخاباتی، به کسی 
رأی نمی دهند. خود انتخابات 96 یک نمونه بود. یکی از کاندیداها ماه ها 
پیش از انتخابات، از یکی از »حزب الالبی« های76 معروف اصول گرایان 
اقتصادفهم  نقل می کرد که به او گفته بود ما به دنبال یک سیدِ آخوندِ 
سید  از  ترکیبی  اگر  که  بود  این  تصورشان  و  این ها  طراحی  هستیم. 
ارائه دهند،  انتخابات 84  به مردمِ  انتخابات 76 و خدمت  پیغمبرِ  اوالد 
پیروزی شان قطعی است. اصول گرایان عالوه بر این، شب انتخابات یاد 
مفاسد اقتصادی مخصوصاً از جناح مقابل می افتند؛ ولی شعور مردم زیاد 

شده و به چنین چیزهایی اعتماد نمی کنند. 
عدالت خواهی و کار 
اجتماعی با هدف 

کسب قدرت سیاسی

فقدان کمک خدا و 
شکستفقدان اعتماد مردم

بعد از انتخابات 96، به پیشنهاد یکی از دوستان در کانال »جمهوری«77، 
همۀ  در  کردیم.  منتشر  انتخابات  تجربه های  نگارش  برای  فراخوانی 
بین  انقالبی، یک حرف مشترک  ارسالی جوانان  دویست سیصد تجربۀ 
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همۀ مردم از شمال تهران تا فالن روستای دورافتاده در زابل بود: »وقتی 
ما با مردم صحبت می کردیم، از ناکارآمدی این آقایانی که سر کار بودند 
و دالیل ما برای دفاع از کاندیدای مان قانع می شدند؛ ولی همه شان یک 
پاسخ مشترک، مهم و تاریخی می دادند و آن اینکه شما چهار سال دقیقاً 
کجا بودید و چرا شب انتخابات به یاد مردم و مبارزه با فساد افتاده اید!« ما 
باید این تصویر را بشکنیم. اصل برای ما، باید مطالبه گری دردهای مردم 
باشد؛ آن هم به صورت مبنایی و نه انتخاباتی. آن وقت هم مردم اعتماد 

می کنند، هم اگر شکست بخوریم، احساس شکست نمی کنیم. 
کسانی که عدالت را نه برای عدالت، بلکه برای کسب قدرت می خواهند، 
موجب آسیب های زیادی می شوند: آن ها گذشته از آنکه توانایی جذب مردم 
را ندارند، عدالت را محافظه کارانه به سطح نازلی فرومی کاهند؛ یا صرفاً به 
جناح مقابل و رقبای سیاسی شان نسبت می دهند؛ یا گرفتار مسائل فرعی 
شده و در نهایت نمی توانند مشکل واقعی را حل کنند؛ یا به جلوه فروشی 
فردی، خودنمایی و نمایش عدالت خواه بودِن خود ولو به قیمت ذبح عدالت 
انجام  بنیادین  و تضعیف نظام می پردازند و در نهایت اصالح حقیقی و 
نمی شود. چون در مسیر عدالت پیش نمی روند، موجب ناامیدی مردم، یا 

روی کارآمدن قالتاق ها و به محاق رفتن گفتمان عدالت می شوند.

عدالت خواهی 
انتخاباتی

به  محاق رفتن 
گفتمان عدالت

روی کارآمدن 
قالتاق ها

ناامید کردن 
مردم انجام نشدن 

اصالح حقیقی و 
بنیادین

محدودکردن 
عدالت به جناح 
مقابل و رقبای 

سیاسی

پرداختن 
به مسائل فرعی 

و بی اولویت

محافظه کاری 
و سطحی گرِی 
عدالت خواهی

نمایش 
عدالت خواه بودن 

خود ولو به قیمت ذبح 
عدالت و تخریب 

نظام

ناتوانی در
جذب مردم
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باید این تعصب های قومی قبیله ای اصول گرایان را کنار بگذاریم. امام 
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َب أ َعصَّ
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صادق)علیهالسالم( می فرمایند: »َمْن ت

ِقِه«؛ یعنی »هرکس تعصب بورزد یا برایش تعصب بورزند، همانا رشتۀ 
ُ
ُعن

ایمان را از گردنش جدا کرده است«.78
با  حاال  اصول گرایان،  ناسالم  سازوکارهای  دنبال  راه افتادن  به جای 
ـ از نیروی انقالب گرفته تا یار انقالب  بیایند  تابلو و شیوه ای که  هر 
تا حرکت اجتماعی جوانان تا حضور نسبتاً جوان، تا جمع کردن جوانان 
به لحاظ  که  آدم هایی  بعضی  به وسیلۀ  دانشجویی  تشکل های  سابق 
قانونی حق دخالت در انتخابات را ندارند و... ـ، سراغ آدم هایی برویم 
که انقالبی عمل می کنند. به جای سران محافظه کار اصول گرایان، در 
همین مجلس چندین نیروی جدی را می توان اسم برد که غیرسیاسی 
از  بودند.  مردم  مشکل های  و  انقالب  پای کار  مختلف  زمینه های  در 
کنیم.  دفاع  مجلس  از  خارج  انقالبی صالحیت دارِ  جوانان  از  و  آن ها 
االن با دادن سهم می خواهند جوانان انقالبی را ساکت کنند. باید هم 
جوانان انقالبی صالحیت دار را معرفی کنیم؛ هم آنان را به آمدن به 
یا  گرفتند  قرار  فهرست ها  در  اینکه  از  فارغ  کنیم؛ هم  صحنه دعوت 

نه، از آنان حمایت کنیم.

معرفی جوانان 
انقالبی صالحیت دار

حمایت جدی از
آنان در انتخابات

دعوت از آنان برای 
حضور در صحنه

جا انداختن گفتمان و ارتقاء ظرفیت فکری مردم است یا صرف رأی آوری؟
حل مشکل های مردم و نظام در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ اما می توان 
تغییرهایی جدی در کوتاه مدت و میان مدت ایجاد کرد. مهم این است که 
ما گفتمان را جا بیندازیم تا آن آرمان ها تبدیل به دغدغۀ جدی و سبک 
ا  َ �یُّ

َ
زندگی ما شود و به مقتضای آن عمل کنیم. این وعدۀ الهی است: »�ی أ
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آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام های شما را استوار 
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می کند«.79 دیروزود دارد؛ اما سوخت وسوز ندارد؛ حتی اگر در قدرت نباشیم، 
پیروزیم؛ چون حرف و مطالبۀ ما، مسئلۀ اصلی کشور می شود. رهبری دربارۀ 
عدالت می گویند: »گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و ]...[ همه چیز 
ماست. منهای آن، جمهوری اسالمی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ 
باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید؛ به گونه ای که هر 
جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر 
ببیند که تسلیم این گفتمان شود؛ یعنی برای عدالت تالش کند و مجبور شود 
پرچم عدالت را بر دست بگیرد؛ این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید؛ این 
مهم است.«80 یعنی جوری آن را گفتمان کنید که حتی اگر کسی به عدالت 
اعتقاد ندارد، مجبور شود به آن عمل کند. آن وقت دیگر مسئلۀ ما بزرگ تر 
از انتخابات 98 و 1400 می شود؛ چه ببریم و چه به احتمال قوی با توجه به 
ناآمادگی کنونی انقالبی ها شکست بخوریم. این روند در درازمدت موجب 
اعتماد و ارتباط گیری حزب اهلل با مردم می شود. آن وقت دیگر کسی نمی تواند 
با شانتاژ و هوچی گری در انتخابات، مناظره، تخریب و...، بر حزب اهلل غلبه 
کند. در چنان وضعی، فرصت طلبان و انقالبی نماها هم دیگر نمی توانند 

مو ج سواری کنند. 

اقدام های مهم حزب اللهی ها در برخی بی عدالتی ها
در یکی دو سال گذشته، جوانان حزب اللهی در برخی از مناطق کشور در 
زمینه هایی نظیر خصوصی سازی های افسارگسیخته فعال شدند. دراین باره 
باید از دانشجویان برخی دانشگاه ها مثل بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه 
رازی و دانشگاه سهند، روحانیون اراک و برخی روحانیون اهواز و... تشکر 
کرد. در این فضا موج به دست بچه های انقالبی افتاد و توانستند بسیار 
اثرگذار باشند و تا حدی هم ماجرا را کنترل کنند؛ یعنی هم مسئلۀ واقعی 
مردم قدری حل شد، هم کارآمدی جمهوری اسالمی بیشتر شد. همین اتفاق 
دربارۀ برخی تبعیض ها و امکانات و اموال عمومی افتاد. باید این را هم تعمیق 

کنیم و هم به موضوع های اساسی دیگر تسرّی بدهیم. 
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وقتی صدای مردم نیستیم، آن ها سراغ کانال های ضدّانقالب می روند
می کند،  پیدا  بازدیدکننده  میلیون  یک  ضدّانقالب  کانال  فالن  اینکه 
به کجا برمی گردد؟ بگذریم از پانصدهزار حزب اللهی که به دنبال رصد 
هستند و همچنین بگذریم از حساب های جعلی. اما مردم وقتی می بینند 
نیروهای انقالبی، بسیجی، روحانیون و صداوسیما، صدای آنان نیستند، 

مجبور می شوند به فالن کانال ضدّانقالب تمّسک پیدا کنند. 

ناامیدی مردم از 
انقالبی ها

بی توجهی انقالبی ها 
به عدالت و مسائل 
مردم و پرداختن به 

آرمان های دیگر

مشکالت واقعی 
مردم

طرح حرف هایی 
نظیر »سوریه/

فلسطین را رها کن، 
فکری برای ما کن«

رجوع مردم به ضّدانقالب 
برای تریبون پیدا کردن

اما همین مردم اگر ببینند حزب اللهی ها کنار آن ها ایستاده اند، اگر ببینند 
همان کسانی که از جمهوری اسالمی دفاع می کنند و از مدافعان حرم 
دفاع می کنند و به دنبال ترویج فرهنگ اسالمی هستند، همان ها معترض 
به بی عدالتی ها هم هستند، آن زمان است که به نظام و انقالبی ها امیدوار 
می شوند. آن زمان است که مردم با آرمان هایی نظیر استقالل، نهضت 

جهانی اسالم، اصالح فرهنگی جامعه و... هم همراهی می کنند. 

پرداختن به عدالت و  
دردهای مردم

امیدواری مردم به 
نظام و انقالبی ها

همراهی مردم با 
آرمان هایی مثل استقالل و 
بسیج جهانی مستضعفین

کار اجتماعی و عدالت خواهانه با اهداف سیاسی نمی تواند مردم را جذب کند
اگر مردم دیدند حزب اهلل به صورت واقعی پیگیر درد آن هاست، موضع 
دیگری پیدا می کنند. مردم به خوبی فرق کارهای نمایشی با کارهای واقعی 
و فرق آنان که شب انتخابات به یاد مردم می افتند با آنان که همیشه 
محافظه کاران  از  عده ای  که  است  این  فعلی  خطر  می فهمند.  هستند، 
می خواهند از عدالت و کارهای اجتماعی، استفادۀ ابزاری انتخاباتی کنند؛ 
اثرگذاری  دلیل اش  نمی خورند. یک  را  کارها  تیپ  این  فریب  مردم  اما 
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اخالص و سنت های الهی است و دلیل دیگر هم به ارتقاء ظرفیت فکری 
مردم برمی گردد که به تعبیر رهبر انقالب در درازمدت تحلیل درست پیدا 
می کنند. البته تبیین درست و پیگیری دردهای مردم را همیشه باید انجام 

داد؛ آن هم برای خدا؛ یعنی اخالص به تنهایی کفایت نمی کند.

ارتقاء ظرفیت 
فکری مردم 
در مقایسه با 

دوره های گذشته

سنت الهی 
شکست کار حق با 

نیت منفعت طلبانه

عدالت خواهی 
انتخاباتی

شکست عدالت خواهی با 
هدف کسب قدرت

برای جذب مردم، کار زرد انجام ندهیم؛ خالصانه به تکلیف عمل کنیم
را  اصول  و  دین  از  بخشی  مردم،  جذب  برای  گاهی  محافظه کاران 
می زنند؛ مثالً در مجلس نهم می گفتند با برجام مخالفت نکنیم تا رأی 
بیاوریم. خدا خواست دوسوم ترکیب آن مجلس عوض شد و بعضی از 
با رأی اول به مجلس رفتند. مبانی دینی ما  تندترین مخالفان برجام، 
می گوید که اگر شما بخشی از دین را بگیرید و بخشی از آن  را رها کنید، 

بر اساس سنت الهی خوار می شوید: 
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آن  از  بخشی  به  و  می آورید  ایمان  کتاب  از  بخشی  به  »آیا  یعنی 

کفر می ورزید؟ پس پاداِش آن که از شما چنین کند، جز خواری در 

زندگی دنیا نیست و روز قیامت به سخت ترین عذاب بازگشت داده 

می شوند«.81 

ـ امیر مؤمنان)علیهالسالم( در حکمت 106 نهج البالغه می فرمایند:
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یعنی »مردم چیزی از امر دین شان را به دنبال خوب کردن دنیای شان 

رها نمی کنند؛ مگر اینکه خداوند بر آن ها آنچه از آن زیان رساننده تر 

است، بر آنان می گشاید«. 
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یعنی »پس هرکس خشنودی خدا را علی رغم خشم مردم بخواهد، 

خداوند او را نسبت به کارهای مردم کفایت می کند و هرکس خشنودی 

مردم را علی رغم خشمگین کردن خدا بخواهد، خداوند او را به مردم 

وامی گذارد«.82 

ـ پیامبر)صلیاهللعلیهوآلهوسلم( در تعبیر مشابهی می فرمایند:
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یعنی »هرکس خشنودی خدا را علی رغم خشم مردم بجوید، خدا از 

او خشنود می شود و مردم را از او خشنود می  کند. و هرکس خشنودی 

مردم را علی رغم خشم خدا بخواهد، خداوند از او خشمگین می شود و 

مردم را نسبت به او خشمگین می کند«.83 

همان طور که در ابتدای بحث گفتیم، امام)سالماهللعلیه( به ما یاد داد که اگر 
برای خدا و نه برای جذب دل مردم، کار کردیم، خدا دل ها را جذب می کند. 
سیدحسن نصراهلل، کارهای زردِ برخی محافظه کاران را نمی کند؛ اما چون با 
اخالص به تکلیف عمل می کند و تصویری از مقاومت ارائه می دهد که هر 
انسان آزاده ای جذِب آن می شود، در نتیجه افراد مختلفی از بسیجی های 

حزب اهلل گرفته تا جولیا پطروس، خوانندۀ زن مسیحی، را جذب می کند.84

کارهای زرد برای 
جذب مردم

کار خالصانه و ارائۀ 
تصویر جامع و 

اولویت دار از آرمان ها

هویت شترگاوپلنگی:
 نارضایتی حزب اللهی ها
 گول نخوردن معترضان

 اقناع نشدن مردم

هویت جامع انقالبی:
 نصرت خدا

 همراهی حزب اللهی ها
 ارتباط گیری با  فطرت های سالم

ناتوانی در جذب 
بدنۀ مردم

امکان جذب مردم
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نیروهای انقالبی را به حضور در صحنه وادار کنیم
باید کاری کنیم که جوانان انقالبی صالحیت داری که در حال فعالیت 
در اقصانقاط کشور هستند، پای کار بیایند؛ حتی اگر آن ها در انتخابات 
رأی هم نیاورند، دیده می شوند؛ البته جاهایی در شهرستان ها هست که 
کار حساب نشده می تواند طرف را از هستی ساقط کند و باید با دقت نظر 

فعالیت کرد. 
شهر  شورای  پنجمین  و  چهارمین  تجربۀ  دیده شدن،  این  بارزِ  نمونۀ 
انتخابات شورای  دورۀ  تجربۀ چهارمین  در  است.  امیدیه  در شهرستان 
شهر، نیروهای فعال مسجدِی امیدیه، با آوردن عناصری مردمی، خدوم 
بود،  از فعاالن فرهنگی شهر  آقاجری که  مانند محمدرضا  و خوش نام 
توانستند شورای شهر را تغییر بدهند. جالب آنکه فعاالن مسجدی شهر، 
بدون اطالع آقاجری، او را که گزینه ای اصلح بود، بدون اطالع خودش 
در انتخابات ثبت نام کردند و در عمل انجام شده قرار دادند. در شورای 
با  اما  بود؛  اعضای شورا  اقلّیتی یک نفری مقابل دیگر  آقاجری  چهارم، 
عدالت خواهی، شفاف کردن شورا و اعتراض به اقدام های خالف منافع 
مردم، توانست فضای عمومی شهر را با خود همراه کند. با این رویّه، 
انقالبی توانستند در دورۀ بعدی، اکثریت شورای پنجم را در  نیروهای 

دست گرفته و حتی شهردار را تغییر دهند. 
انتخابات دورۀ  البته مشهورتر، سعید جلیلی بود که در  نمونۀ دیگر و 
ششم و هفتم مجلس، از مشهد نامزد شد. بچه های انقالبی بدون پول 
با تبلیغات چهره به چهره پای کار آمدند. با همین رویّه، جلیلی به رغم  و 
کاندیدای  پنج  از  اندک  فاصله ای  با  البته  هفتم،  دورۀ  در  رأی نیاوردن 
معاونت  رهبری85،  بیت  بررسی  دفتر  تا  توانست  و  شد  چهره  منتخب، 
وزارت خارجه و دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز فضای کار پیدا کند. 

در صورت شکست:
معرفی نیروی انقالبی 

جوان برای ظرفیت های 
دیگر در ادارۀ کشور

در صورت پیروزی:
اصالح مستقیم 

قدرت

وارد شدن نیروی 
صالحیت دار و 
انقالبی جوان
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صحنۀ واقعی انتخابات، پیروزی کسی را تضمین نمی کند
االن  وضع  که  می بینیم  کنیم،  نگاه  که  انتخابات  واقعی  صحنۀ  به 
به گونه ای است که دیگر بدنۀ اصالح طلبان برای مردم جذابیتی ندارد؛ اما 
اوضاع آن طور هم نیست که مردم به جریان مقابل شان گرایش پیدا کرده 
باشند. از قضا در این فضای ناامیدی، انقالبی ها و حزب اللهی ها می توانند 
وارد شوند و بازی را به هم بزنند؛ البته به این معنا نیست که در انتخابات 

آتی پیروز می شوند؛ ولی ظرفیت جریان سازی را دارند.

امکان برهم زدن بازی
از جانب حزب اهلل

وضع نامشخص و 
ناامیدی کنشگران 

سیاسی

وضع نامشخص انتخابات:
 ناامیدی مردم از 

اصالح طلبان و اعتدالی ها
 بی اعتمادی به اصول گرایان

البته احتماالً اصالح طلبان به سمت این می روند تا با دست گذاشتن روی 
حرف های انتقادی و عدالت خواهانه، نظیر اقدامی که در سال های 75 تا 
79 با دولت سازندگی کردند، با دولت تدبیر و امید مرزبندی کنند و فضا 

را به نفع خویش در دست بگیرند. 

در کشور قحط الرجال نداریم؛ بلکه جهل الرجال داریم
در کشور قحط الرجال نداریم؛ بلکه جهل الرجال داریم. ما می توانیم با 
فعالیت و ارتباط با مردم، افرادی را پای کار بیاوریم که دغدغۀ مردم داشته 
باشند و مسائل واقعی انقالب را مطرح و پیگیری کنند. برای مجلس 
شورای اسالمی، افرادی را می خواهیم که در میانۀ این بازی های قدرت، 
بتوانند حقوق مردم و مسائل انقالب را جدی پیگیری کنند و در میان 
قالتاق ها از رو نروند؛ به ویژه االن که ما با آقازاده ها و دامادهای کسانی 

در حال مبارزه هستیم که ده سال قبل با خودشان مبارزه می کردیم.

ارتباط چهره به چهره و فضای مجازی؛ فرصت نقش آفرینی جوانان انقالبی 
امروزه مثل ده پانزده سال قبل نیست که فقط یک روزنامه یا سایت 
خبری اثرگذار باشد. اصالً خیلی از این ها اثرشان را از دست داده اند. االن 
نهادهایی مثل  با مردم در  ارتباط گیری مستمر و مستقیم  بر  ما عالوه 
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مسجد و هیئت که ویژگی ممتاز ماست، ابزارهای نوینی داریم که فعالیِت 
کارهای  دهد.  تغییر  را  می تواند صحنه  آن ها  در  حساب شده  و  درست 
انقالبی برخی جوانان انقالبی در سال های اخیر باعث توجه مردم شده 
در شبکه های  اثرگذارترین صفحه ها  و  مهم ترین  از  برخی  االن  است. 
حاصل  که  است  عدالت خواه  و  انقالبی  جوانان  صفحه های  اجتماعی، 
نقش آفرینی این جوانان برای برطرف کردن دردهای مردم و همچنین 

تشنگی مردم برای عدالت است. 

باید لوازم عدالت خواهی مصداقی را رعایت کنیم 
در فرایند مطالبه گری باید توجه کرد که عدالت خواهی کلی بی فایده 
است. دو سطح دیگر در عدالت خواهی داریم: یکی اصالح سازوکارها و 
ساختارهای مولّد بی عدالتی و دیگری پرداختن به مصادیق بی عدالتی. 

باید بین این دو سطح رفت وآمد کرد. 
«؛ یعنی »همانا گمان،  ً
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حکمت 220 نهج البالغه می فرمایند: »ل

یعنی »از روی اطمینان قضاوت کردن بر اساس گمان، از عدالت نیست«. اگر 
وارد مصداق می شویم، باید دربارۀ ابعادش تحقیق کرده و یقین پیدا کنیم. 
بعد هم بدون اینکه حکم صادر کنیم یا اتهامِ بدون سند بزنیم، به مطالبه 
و سؤال کردن از نهادِ مسئول بپردازیم. این همان چیزی است که رهبری 
گفتمان  باشد:  این  زرنگی تان  گفتند: »شما  دانشجویان شیرازی  دیدار  در 
عدالت خواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید. وقتی شما 
روی شخص و مصداق تکیه می کنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله ای 
به دست می دهید برای اینکه آن زرنگ قانون داِن قانون شکن ـ که من گفته ام 

قانون دان های قانون شکن خطرناک اند ـ بتواند علیه شما استفاده کند.«87 
مغز حرف رهبری این است که بدون اطالع یافتن اقدام نکنید و کاری 
نکنید که »قانون  دانان قانون  شکن« شما را گرفتار کنند. سال های سال 
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به بهانۀ همین سخنرانی جلوی عدالت خواهی گرفته می شد. در حالی که 
رهبر انقالب خودشان در جاهای دیگر ما را به پرداختن به مصادیق عدالت 
و دوری گزیدن از کلی گویی فراخوانده اند: »وقتی شما سؤال می کنید و 
پاسخ می خواهید، باید سؤالی بکنید که پاسخ آن ـ از سوی هرکسی ـ قابل 
تشخیص و ارزیابی کمّی باشد؛ و ااَّل اینکه شما بگویید “آیا می دانید که 
از قِبل بیکاری چه مشکالتی پیش می آید؟” جوابش این است که بله 
می دانیم. “چه کار می کنید؟” ]می گویند[ همین کارهایی که می بینید داریم 
می کنیم. این طور طرح پرسش، چیزی عاید نخواهد کرد. یا از قوۀ قضائیه 
بپرسید “شما برای رفع این ویرانه در پنج سال گذشته چه کار کردید؟” 
آن ها چند صفحه به شما آمار خواهند داد که این کارها را کرده ایم.«88 

عدالتخواهی  برای  دانشجویی  جنبش  به  معروف شان  پیام  در  ایشان 
سؤال  مورد  کشور  واقعیات  در  ضدّعدالت  پدیدۀ  هر  »باید  می گویند: 
قرار گیرد. مسابقۀ رفاه میان مسئوالن، بی اعتنائی به گسترش شکاف 
طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروت های سربرآورده در دستانی 
که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام های 
میدان دادن  تشریفاتی،  کارهای صرفاً  در  به طریق اولی  و  اولویت  بدون 
به عناصری که زرنگی و پررویِی آنان، همۀ گلوگاه های اقتصادی را به 
روی آنان می گشاید و خالصه پدیدۀ بسیار خطرناک انبوه شدِن ثروت در 
دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینۀ کسب قدرت سیاسی کنند؛ 
و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی، اَضعاِف89 آنچه را که هزینه کرده اند 
گرد می آورند. این ها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی است که هر 
جوان معتقد به عدل اسالمی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از 
کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می شوند پاسخ می طلبد؛ و 
همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائی عملکرد قاطعانه 

برای ریشه کن کردن این فسادها را مطالبه می کند.«90 
و  عوامل  به  هم  بگذاریم،  دست  اولویت دار   مصادیق  روی  هم  باید  ما 
ریشه های ایجاد بی عدالتی کار داشته باشیم. البته مصداق کافی نیست و 
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باید از دل هر مصداق به سازوکارها و ساختارها و قوانین مولّد بی عدالتی 
بپردازیم. اگر آن سازوکارها و ساختارها اصالح شوند، جلوی صدها بی عدالتی 
گرفته می شود. رهبر انقالب در همین زمینه می فرمایند: »عدالت طلبی فقط 
این نیست که انسان شعار عدالت طلبی بدهد؛ نه باید این را واقعاً بخواهد. 
عدالت طلبی به این نیست که انسان رودرروی کسی بایستد و بگوید تو 
عدالت طلب نیستی؛ نه این، سازوکار دارد. باید جامعه به نقطه ای برسد که 
سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شود و دستگاه اجرایی طوری باشد 
که سیاست های عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند؛ 
و ااَّل خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم مطرح می شود؛ اما سازوکار، آدم ها، 
مهره ها، قلم به دست ها و امضاءکننده ها یا عالقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا 
همت ندارند، یا حال وحوصله ندارند، یا از همان قبیِل “برو بابا دلت خوشه” 
است؛ لذا کارها متوقف و لنگ می ماند؛ بنابراین آنجاها را باید اصالح کرد. 
برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هدف واالیی، سازوکاری وجود دارد؛ 

این سازوکار را باید جواِن هوشمندِ فرزانۀ دانشجو پیدا کند.«91

جلوگیری از انبوه 
مصادیق بی عدالتی

گیر نکردن 
به هیچ موضوعی

بی نتیجه

برخورد با علت 
به جای معلول

توجه به اولویت ها

نیفتادن در آسیب های 
انواع دیگر عدالت خواهی

ضرورت تحقیق 
و یقین پیدا کردن

توجه به ریشه ها 
و عوامل ایجادکننده

ت خواهی
ف عدال

انواع مختل

کلی گویی

مصداقی

اصالح سازوکارها 
و ساختارها
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سؤال و مطالبه تحقیق دربارۀ ابعادورود به مصداق
از مسئوالن

رفتن به سمت 
پیگیری سازوکارهای 

مولد بی عدالتی

جلوگیری از 
هزاران مصداق 

فساد

گزینه های زیادی داریم که باید پیدا و معرفی شوند
در فضای سیاسی ابتدا باید هویت ما برای مردم مشخص باشد و از 
این وضع شترگاوپلنگی که نه می توانیم آرمان های انقالب را پیگیری 
کنیم و نه می توانیم هیچ قشری از مردم را جذب کنیم، خارج شویم. در 
قابل و  از چهره های  انبوهی  نهادهای مختلف،  برای  باید  بعد هم  گام 

صالحیت داری را که داریم، پیدا و معرفی کنیم. 

شفاف کردن عملکردها برای مردم؛ از وظایف مهم تشکل های دانشجویی
به خصوص  دانشجویی  تشکل های  وظیفه های  مهم ترین  از  یکی 
بسیج دانشجویی در فضای سیاسی امروزی، شفاف سازی عملکردها و فضا 
برای مردم در عرصه های مختلف است. مثالً در مجلس هفتم که هنوز آمار 
عملکرد نماینده ها در دسترس نبود، تعدادی از بچه های عدالت خواه روی تعداد 
غیبت ها و تأخیرهای نمایندگان مجلس کار کردند و تعدادی از بدعملکردها 
نتوانستند در انتخابات بعدی رأی بیاورند. البته این کار، عمیق نبود و حاال دیگر 
باید کارهای عمیق انجام دهیم که طرف دارد چه کاری انجام می دهد. باید 
عملکرد نماینده ها و جریان ها را در حوزۀ مسائل اصلی انقالب مثل عدالت، 
 FATF ،نفوذ، جنگ اقتصادی، برجام
و مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی 
بررسی کنیم. وظایف و امکان های 
سؤال،  طرح،  نظیر  نماینده 
استیضاح و کمیسیون ها و نحوۀ 
انقالبی گری،  مدعیان  عملکرد 
در  اصالح طلبی  و  اصول گرایی 
قبال آن وظایف، باید بازخوانی و 

به مردم معرفی شود.  ان
دگ

این
 نم

مۀ
رنا

 کا
س و

جل
ی م

ها
ت 

رفی
 ظ

نی
خوا

بازخوانی باز
ظرفیت های 
هر نماینده

بازخوانی ظرفیت های 
کمیسیون ها و معاونت های 

مجلس

بازخوانی عملکرد گروه ها 
و افراد در قبال ظرفیت های 

نمایندگان و مجلس

بررسی کارنامۀ گروه ها و 
افراد در مسائل مهم انقالب 

و مردم
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بسیج، حق کار انتخاباتی ندارد؛ اما بسیجی ها باید نقش آفرینی کنند
ولی  ندارد؛  انتخاباتی  و  سیاسی  کار  حق  و  است  سپاه  مثل  بسیج 
دانشجویان بسیجی و حزب اللهی باید درصحنه حاضر شوند. اگر آن ها 
شور انتخاباتی ایجاد نکنند و از چهره های صالحیت دار، چه آن ها که در 
پوک  انقالب  نکنند،  دفاع  نیستند،  که  آن ها  و چه  فهرست ها حاضرند 
می شود. به عنوان بسیج، کار مطالبه گرانه و شفاف سازی بکنید و به عنوان 
بسیجی ها، در کنار نیروهای صالحیت دار بایستید، آن ها را وارد انقالب 

کنید و برای آن ها تبلیغ کنید. 

وظیفۀ بسیج

وظیفۀ آحاد 
بسیجی ها و 
حزب اللهی  ها

خودداری از ورود مصداقی

ورود مصداقی

مطالبه گری و 
شفاف سازی

به صحنه آوردن و 
تبلیغ برای عناصر 

صالحیت دار

حرکت انتخاباتی را با شعارهای درست عدالت خواهانه همراه کنیم
شعار و مطالبۀ درست، حتی اگر رأی نیاورد، می تواند بر فضای سیاسی 
اثرگذار باشد. مثالً در انتخابات قبلی مجلس، فهرست برخی جوانان انقالبی، 
شعارهایی واقعی مثل وام ازدواجِ سی میلیون تومانی یا ساخت مسکن برای 
مردم داشت. این ها به مطالبۀ عمومی تبدیل شد، وام ازدواج سی میلیونی 
تثبیت شد و حتی رئیس دولت به ضرورت ساخت مسکن توسط دولت رسید 
و وزیر مسکِن مانعِ »مسکن مهر« مجبور به استعفا شد. البته این نکته، تنها 
عنصر تعیین کننده نبود؛ اما مؤثر واقع شد. در همین دولت »تدبیروامید« که 
گفتمان اصلی اش »تعامل سازنده با جهان« و نه خودکفایی بود، پیگیری 
انقالبی سبب شد که خودکفایی در گندم، خودکفایی در  تعدادی جوان 
بنزین و حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق شود. حتی از توافق های 
خطرناکی مثل پاریس92، یونیت93 و FATF جلوگیری شد و توافق های جدید 



44 برای تحقق دولت جوان حزب اللهی چه کنیم؟

انتخابات معروف BREXIT95، حزب دست چندم و  نفتی اصالح شد94. در 
بی اهمیت »استقالل بریتانیا« )UKIP(96، گفتمان جدایی بریتانیا از اتحادیۀ 
اروپا را با انتخاب شعار گویای »TAKE CONTROL BACK«97 توانست غالب 
کند. این حزب نه تنها توانست رأی مردم را به دست بیاورد، بلکه بعد از جا 
انداختن گفتمان خود، با تغییر حزبش به حزب BREXIT توانست انتخابات 

بعدی و مشخصاً پارلمان اروپا را برنده شود. 

زمینه سازی برای تولید و جمع بندی ایده ها برای ادارۀ کشور 
در چهارچوب گفتمان سازی، یکی از کارهای مهمی که از دانشجویان 
و طالب انقالبی برمی آید، زمینه سازی برای تولید و جمع بندی ایده ها 
برای ادارۀ کشور است. مجموعه های دانشجویی، طلبگی، فرهنگی و... 
می توانند با برگزاری نشست، گرفتن مصاحبه، تولید محتوا و... در ارتباط 
با چهره های انقالبی نسل دوم و سوم در حوزه های مختلف ادارۀ کشور، 
ایجاد  حرف هایشان  از  تخصصی  و  گفتمانی  جمع بندی  برای  زمینه ای 
می توانند  ایده،  جشنوارۀ  مثل  رویدادهایی  برگزاری  با  همچنین  کنند. 

نسل چهارمی ها را به عرصۀ ارائۀ راه حل برای ادارۀ کشور بکشانند. 

مردم زیر بار تعیین از باال نمی روند
از  انتخاب  با  نشده اند که مردم  متوجه  نهادها هنوز  و  بعضی گروه ها 
باال برای خودشان مشکل دارند. در انتخابات 76 و 84 و 92، عده ای 
آن ها  به  مردم  اما  کنند؛  معرفی  نظام  گزینۀ  را  افرادی  خواستند  به زور 
»نه« گفتند. مردم خیلی جاها برخالف نظر سطحی ما، عدالت خواهانه و 
آزادی خواهانه رأی داده اند. جالب است که برخی نهادها و افراد هیچ وقت 
از این ماجراها درس عبرت نمی گیرند. نباید بازیچۀ دست محافظه کاران 
شویم. به جای آن، می توانیم با ارتباط گیری صحیح با مردم، زمینۀ طرح 

مسائل واقعی انقالب را فراهم کنیم. 
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گفتمان سازی و 
مطالبه گری

نمایش کارآمدی 
حزب اللهی ها برای 

ادارۀ کشور

معرفی و دعوت به حضور 
جوانان انقالبی مخلص در 

انتخابات و مسئولیت ها

در معرض سؤال 
قراردادن جوانان 

فرصت طلِب انقالبی نما

ضریب دادن به حرکت های 
جوانان انقالبی مخلص در 

حوزه های مختلف ادارۀ کشور

پیگیری اصالح اقتصادی

تریبون مردم شدن و 
اعتراض به تبعیض ها

زمینه سازی برای تولید 
و جمع بندی ایده ها برای 

ادارۀ کشور

اعتراض به 
تعامل های ذلت بار

تبعیض؛ کارخانۀ تولید انبوه ریگی ها و جدایی طلب ها
در بحث عدالت، باید توجه کرد که ساده زیستی مهم است؛ ولی همه چیز 
نیست. مردم انتظار دارند مسئوالن شان هم ساده زیست و مردمی باشند، 
هم قادر به برطرف کردن مشکل هایشان باشند. سازوکارها و ساختارهای 
تبعیض زایی در کشور ما هست که باید با آن ها مقابله کنیم. از تبعیض 
آموزشی گرفته تا خصوصی سازی افسارگسیخته و اختصاصی سازی، تا 
محوریت تجار در اقتصاد و تولید، تا حتی تبعیض های منطقه ای و...، همه 
جزء دستور کار ماست. برای نمونه، ما باید با نابرابری های منطقه ای و 
شهری مقابله کنیم. ما با اِعمال تبعیض، کارخانۀ تولید انبوه عبدالمالک 
درست  خوزستان  در  جدایی طلب  و  سیستان وبلوچستان  در  ریگی98 

کرده ایم. باید این رویّه ها را اصالح کنیم. 
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برای مطالبه گری می توانیم به قانون و اسناد باالدستی در کشور مراجعه کنیم
در کشور ما انبوهی از اسناد باالدستی و قانونی وجود دارد که به مرحلۀ 
استفاده  که  دارد  وجود  بسیاری  قانونی  ظرفیت های  نرسیده اند.  اجرا 
نمی شوند. مثالً همین سامانۀ شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات99 را 
ببینید که خود دولت راه اندازی کرده است. اگر در این زمینه، نهادهای 
دولتی تا 10 روز پاسخگو نباشند، می توانیم به قوۀ قضائیه شکایت کنیم. 
نمونۀ دیگر، ظرفیت نهادهای نظارتی است که از آن استفاده نمی کنیم. 
یکی از کارهای مهم در انتخابات، دست گذاشتن روی ظرفیت های همین 
قوانین و اسناد باالدستِی موجود است که به مسائل زندگی مردم می پردازد 
و مغفول واقع شده است. البته بحث دیگر، نسبت عدالت و قانون است. 
بر اساس بند »م« از وصیت نامۀ امام)سالماهللعلیه(، برای پیگیری مطالبات 
مردمی و مشکل های جامعه ابتدا باید سراغ قانون برویم و برای فسادها 
و  ندادند  انجام  را  قانونی وظیفه شان  نهادهای  اگر  بزرگ،  منکرهای  و 
خطر مهمی برای انقالب وجود داشت، آن وقت آحاد جوانان حزب اللهی 
باید وارد عمل شوند و خارج از رویّۀ معمول اقدام کنند. اینکه گفتیم و 
نکردند، بهانه برای رفع تکلیف درست نمی کند: »از آنچه در نظر شرع 
حرام و آنچه برخالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت 
جمهوری اسالمی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول 
می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور 
نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، 

خودشان مکلف به جلوگیری هستند.«100

 جوان مؤمن انقالبی باید خود را مسئول اصالح نظام ببیند
عنصر  یک  روشن فکر،  یک  مثل  را  خود  نباید  انقالبی  مؤمن  جوان 
غرغروی غیرمسئول خارج از نظام ببیند. ما باید خود را مسئول تحقق 
آرمان های انقالب بینیم و بابت هر ضعفی که در نظام هست، خود را 
و  مشکل ها  به  باید  ما  کنیم.  کمک  آن  اصالح  به  که  ببینیم  مسئول 
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مسئله های واقعی انقالب، ضریب بدهیم و زمینۀ فراگیر شدن مطالبه 
برای اصالح آن را ایجاد کنیم. طبیعی است محافظه کاران و کسانی که 
نان شان در همین وضع موجود است، جلوگیری کنند؛ اما این مشکل ها 
نباید ما را از مسیر برگرداند. اهمیت تجربۀ امثال احمدی روشن همین جا 

را نشان می دهد. خودش 

زکزکی بر اساس قاعدۀ »روح توحید، نفی عبودیت غیرخداست« عمل می کند
همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد، رهبر انقالب، روح توحید را 
پیامبرگونه و  ایمان به آن، تعهدی  نفی عبودیت غیرخدا دانسته اند که 
همه جایی ایجاد می کند. شیخ زکزکی در نیجریه، یک نمونۀ این رویکرد 
مسئوالنه است. با وجود آنکه همه چیز بر ضد اوست، از نظام سلطه تا 
عربستان تا دولت تا مسئوالن ذی ربط ایرانی که با او همراه نیستند و 
اکثرشان مانع ایجاد می کنند، از مسیر خود کناره نمی گیرد. او چند وقت 
و  به خدا  بود: »ما  گفته  اروپا  پزشکی مسلمانان  گروه  در جواب  پیش 
قبر و قیامت یقین داریم و یقین داریم خداوند از پیاده کردن اسالم در 
دنیا از ما سؤال خواهد کرد. ما از کسانی نیستیم که برای خودمان از 
پنج  بدوزیم.« طرفداران زکزکی سه سال ونیم است که  اهل بیت کیسه 
روز از هفت روز هفته را راهپیمایی می کنند؛ آن هم راهپیمایی هایی که 
به امر زکزکی از مساجد اهل تسنن آغاز می شود و هرروز شهید و مجروح 
دارد و خسته نمی شوند. ما یک کار ساده یا یک تجمع اگر انجام دهیم، 
زکزکی  خدا  نمی کنیم. حاال  دیگری  کار  تا مدت ها  و  خسته می شویم 
و نیروهایش را بهشت ببرد یا به حکومت امام زمان)عجلاهللتعایلفرجهالشریف( 

برساند و در عین حال ما را هم برساند؟! این عادالنه نیست.

هیچ مصلحتی مهم تر از عدالت نیست و عدالت خواهی هم افشاگری نیست
عدالت خواهی اگر مصالحی مثل حفظ نظام و اخالق را با خود به همراه 
نداشته باشد، اساساً عدالت خواهی نیست. عدالت خواهی بدون حساب کردن 
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این نکات، خودش ظلم است. البته هیچ مصلحتی هم مهم تر از عدالت 
نیست. باید به این مالحظه ها توجه کرد؛ اما نباید جوری آن را عمده 
از عدالت  بهانه که عده ای  این  بازبمانند.  از مطالبه گری  افراد  کرد که 
سوءاستفاده کرده یا منحرف شده اند، دلیل نمی شود که مطالبه گری را 
بلکه  افشاگری نیست؛  باید توجه کرد که عدالت خواهی،  سخت کنیم. 
ایجاد تغییر به نفع ازبین بردن نابرابری هاست. البته باید یک جایی هم در 
چهارچوب قانون افشاگری کرد، یک جایی سروصدا ایجاد کرد، یک جایی 
با مردم و مسئوالن صحبت کرد، یک جایی پویش درست کرد، یک جا 

هم مثل ماجرای سیل باید آستین باال زد.

خیلی از حرف هایی که به نام مصلحت بیان می شود، حرف مفت است
از عدالت  برای جلوگیری  و  نام مصلحت  به  از حرف هایی که  خیلی 
بیان می شود، حرف مفت است. مصلحِت مهم این است که ما به مردم 
نشان بدهیم که اگر در جمهوری اسالمی فساد و ناکارآمدی وجود دارد، 
اصالح شدنی است و همان کسانی دنبال این اصالح هستند که طرفدار 
اصلی این نظام بوده و حزب اللهی و بسیجی هستند. فیلم های هالیوود 
را ببینید. آن ها در فیلم هایشان نمی گویند در آمریکا فساد نیست؛ بلکه 
می گویند سیستم این فساد را اصالح می کند یا قهرمان هایی هستند که 

دست دردسِت سیستم و هم جهت با آن جلوی فساد را می گیرند.

بهانه هایی برای کار نکردن
هرکسی نمی خواهد در این مملکت کار کند، توجیهی برای آن درست 
عده ای  می افزایند؛  مالحظه ها  و  پیچیدگی ها  به  مدام  عده ای  می کند: 
نظام  باید کار ریشه ای کرد؛ عدۀ دیگری می گویند  بهانه می آورند که 
فاسد است؛ عده ای می گویند آقا نمی خواهد؛ عدۀ دیگری قانون را بهانه 
بهانه می کنند؛ عده ای عدالت خواهی  را  تئوریک  می کنند؛ عده ای خأل 
برای  ما می گوید مؤمنان  به  قرآن  اما  پازل دشمن معرفی می کنند.  را 
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مبارزه در راه خدا منتظر اجازه نمی مانند و کسانی که ازاین دست بهانه ها 
می آورند، اگر راست می گفتند، زمینه و آمادگی مبارزه را در خود ایجاد 

می کردند: 
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اجازه  تو  از  آورده اند،  ایمان  قیامت  روز  و  به خدا  که  »کسانی  یعنی 

نمی گیرند که در راه خدا با اموال و جان هایشان مبارزه کنند، و خداوند 

به خودنگه داران، بسیار و همیشه داناست. همانا فقط کسانی از تو 

اجازه می گیرند که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده اند و قلب هایشان 

اگر  و  هستند.  رفت وآمد  در  شک شان  بین  آنان  و  شک آلودست 

می خواستند ]برای مبارزه در راه خدا[ خارج شوند، برای آن سازوبرگ 

و توشه ای آماده می کردند، ولی خداوند از برانگیخته شدن آنان کراهت 

داشت و گفت با عقب نشستگان ]از مبارزه[ بنشینید.«101 

تفکر شیعی به ما می گوید به هر میزان که می توانیم و مقدور است، 
برای تحقق عدالت تالش کنیم. ما باید لوازم کار و مبارزه را ایجاد کنیم و 
وارد میدان مبارزه شویم تا »عدالت مقدور« به وسیلۀ ما یعنی انسان های 
غیرمعصوم محقق شود. یک عدالت نهایی و آرمانی هم داریم که کار 
معصوم است. ما همین میزان مقدور را باید انجام دهیم تا زمینۀ عدالت 

نهایی فراهم شود؛ إن شاءاهلل. 
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انتخابات  در  خاتمی  سیدمحمد  پیروزی  از  بعد  اسالمی«  ایران  مشارکت  45. »جبهۀ 
در  دهۀ شصت  در  که عمدتاً  بخش های جوان تر جناح چپ  به وسیلۀ  ریاست جمهوری 
دفتر تحکیم وحدت انجمن های اسالمی عضویت داشتند، شکل گرفته بود. تنش زدایی 
بعدها  که  اقتصادی  سوسیالیسم  فرهنگی،  و  سیاسی  لیبرالیسم  خارجی،  سیاست  در 
سرمایه داری جای آن را گرفت، از عناصر اصلی گفتمان جبهۀ مشارکت بود. سیدمحمدرضا 
خاتمی، برادر رئیس جمهوری وقت، اولین دبیرکل آن بود و بعدها محسن میردامادی که 
اولین دبیر دفتر تحکیم وحدت بود، جایگزین وی شد. جبهۀ مشارکت، به مثابۀ فراگیرترین 
و تشکیالتی ترین حزب بعد از انقالب، بعد از یک دهه فرازوفرود، با برهم زدن نظم عمومی 

در سال 88، منحل شد.
46. منظور از »راست مدرن«، نیروهای برآمده از جناح راست در دولت هاشمی رفسنجانی بودند 
که به سمت ارزش های مدرنی مثل تنش زدایی در سیاست خارجی، لیبرالیسم و سرمایه داری 
گرایش داشتند. هاشمی رفسنجانی و اکثر مدیران دولت او، جزء چهره های این جریان به 
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حساب می آمدند.
بود. غالمحسین  سازندگی  دولت  مدیران  و  ایران«، حزب طرفداران  سازندگی  47. »کارگزاران 
کرباسچی، محمدعلی نجفی، حسین مرعشی، فائزه هاشمی رفسنجانی و...، از اعضای 
اصلی آن بودند. این حزب که فرزند معنوی مرحوم هاشمی به شمار می آمد، از انتخابات 
1376، به رغم شعارهای ضّدسازندگی اصالح طلبان و نقدشان به هاشمی در آن زمان، با آنان 

ائتالف کرد؛ ائتالفی که هنوز پابرجاست.
Michael Moore« .48«، کارگردان و مستندساز معروف آمریکایی است که مستندهایی انتقادی 
دربارۀ آمریکا ساخته است. وی در اعتراض به انتخاب هیالری کلینتون به جای برنی سندرز 
در حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، اعالم کرد که ما برای 
مقابله با ترامپ به هیالری کلینتون رأی می دهیم اما رأی سرد، به این معنا که انگیزه ای برای 

رأی جمع کردن و به جوشش درآوردن اجتماع نخواهیم داشت.
49. »جبهۀ مردمی نیروهای انقالب« که محور وحدت اصول گرایان در انتخابات دوازدهمین دورۀ 

ریاست جمهوری )1396( بود.
50. »شورای هماهنگی نیروهای انقالب«، سازوکار وحدت اصول گرایان در ابتدای دهۀ هشتاد با 

محوریت علی اکبر ناطق نوری بود.
قرآن کریم، سورۀ حدید، آیۀ 25.  .51

دفتر  قم:  دررالکلم ،  و  غررالحکم  تصنیف   ،)1366( عبدالواحدبن محمد  آمدی،  52. تمیمی 
اول، ص 331. قم، چاپ  علمیۀ  اسالمی حوزۀ  تبلیغات  

53. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403 ق( ، بحاراألنوار، ج 44، بیروت: دار إحیاء  التراث 
العربی ، چاپ دوم، ص 335.

54. همان، ج  10، ص 351.
55. خمینی، سیدروح الله )1421 ق(، کتاب البیع، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، 

چاپ اول، ص 633.
دفتر  قم:  دررالکلم ،  و  غررالحکم  تصنیف   ،)1366( عبدالواحدبن محمد  آمدی،  56. تمیمی 

اول، ص  340. تبلیغات  اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، چاپ 
57. همان.
58. همان.
59. همان.

60. همان، ص 347.
همان.  .61

62. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403 ق( ، بحاراألنوار، ج 75، بیروت: دار إحیاء  التراث 
العربی ، چاپ دوم، ص 83.

63. کلینی، محمدبن یعقوب  )1407 ق(، الکافی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم،  
ج 2، ص 144.

64. همان، ص 146.

65. همان، ص 147.
دفتر  قم:  دررالکلم ،  و  غررالحکم  تصنیف  عبدالواحدبن محمد)1366(،  آمدی،  66. تمیمی 

ص 455. اول،  چاپ  قم،  علمیۀ  حوزۀ  اسالمی  تبلیغات  
67. بیانات رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت روز ملّی مبارزه با استکبار 

جهانی ، )12/ 08/ 1392(.
68. بیانات رهبر انقالب در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی، 



54 برای تحقق دولت جوان حزب اللهی چه کنیم؟

.)1397/07/12(
69. »زمینه را برای روی کارآوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید.« )بیانات رهبر انقالب 

در دیدار جمعی از دانشجویان، 03/01/ 1398(
70. شهبازی، محمدصادق )1397(، »“انقالبیگری”« الزمۀ تحقق گام دوم انقالب، پروندۀ گام 

دوم سایت رهبری انقالب: 
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41755
حیدر رحیم پور ازغدی، روحانی و مبارز انقالبی اهل مشهد است. او از نهضت ملی نفت   .71
تاکنون، جزء چهره های اصلی حرکت های انقالبی مشهد مثل انجمن پیروان قرآن، کانون نشر 
حقایق اسالمی، مسجد کرامت و... بوده است. در انقالب اسالمی نیز یکی از نیروهای مرکزی 
انقالب در مشهد به شمار می رفته است. در طول دهه های هفتاد و هشتاد، یکی از مؤثرترین 
افراد در شکل گیری گفتمان عدالت خواهی در کشور بود. او با سخنرانی ها، نوشتن یادداشت ها 
و نامه های جنجالی مثل »لبۀ تیغ« و »پرده افکند عروس بهروز« و محوریت در مجموعه هایی 
نظیر »انجمن طالب و دانشجویان مشهد مقدس«، »مجمع مطالبۀ مردمی مشهد مقدس« و 
»جنبش عدالت خواه دانشجویی«، بخش عمده ای از این حرکت ها را هدایت کرد. وی پدر 
شهید است و حسن رحیم پور ازغدی، روحانی سخنران و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
یکی دیگر از فرزندان اوست. او با وجود کهولت سن و رنج بردن از سه سرطان عمده، کماکان 
به حرکت های انقالبی خویش ادامه می دهد. همچنین در کنار این فعالیت ها، تا چند سال پیش 
شخصاً کشاورزی نیز می کرد. »تلخ ترین نوشتۀ من« و »پشت درۀ قاف: نقدی بر شورای عالی 

انقالب فرهنگی«، مهم ترین آثار مکتوب اوست.
72. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سازمان انرژی اتمی بود که در سال 1391 ترور 
شد. وی که از فعاالن دانشجویی دهۀ هفتاد به شمار می رفت، ضمن نقش آفرینی های مهم 
از مقاومت، اصالح طراحی پژو در  دانشجویی، در فعالیت هایی نظیر پشتیبانی موشکی 
ایران خودرو، خودکفایی صنعت هسته ای، ورود نیروهای انقالبی به صنعت هسته ای، دورزدن 
تحریم ها، تأسیس مرکز غنی سازی فردو و مقابله با خرابکاری های داخلی و خارجی در صنعت 
هسته ای، نقش مهمی ایفا کرد. گمنامی، تالش شبانه روزی برای پاسخ گویی به نیازهای نظام 
و بن بست شکنی، جزء ویژگی های او بود. جلد 22 از مجموعه کتاب »یادگاران« انتشارات 
روایت فتح و همچنین مقالۀ »مصطفی احمدی روشن، نماد پیگیری تخصصی مسائل نظام« 

)http://ghiam.ir/?p=1244(، تصویری از اقدام های او به دست می دهد.
الکتب اإلسالمیة، چاپ  دار  تهران:  الکافی، ج 2،  73. کلینی، محمدبن یعقوب  )1407 ق(، 

.298 ص  چهارم، 
74. حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد و علی حکیمی )1380( ، الحیاة، ج  2، تهران: دفتر 

نشر فرهنگ اسالمی ، چاپ اول، ص 585.
75. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )1363( ، تحف العقول ، قم: جامعۀ مدرسین ، چاپ دوم، ص 

.321
76. »حزب الالبی« تعبیری بود که وحید جلیلی در مقالۀ »رقص شمشیر راهزنان و استقامت 
در کاروان جمهور« برای توضیح حزب اللهی نماهای اصول گرا که به بهانۀ پیگیری اصول و 

ارزش ها، به دنبال البی و سیاست بازی هستند، در توضیح انتخابات 96 مطرح کرد: 
https://www.teribon.ir/archives/329370.

.https://t.me/jomhouri .77
تهران ، چاپ  دارالکتب اإلسالمیة،  الکافي، ج 2،  یعقوب  )1407 ق (،  بن  78. کلینی، محمد 

.308 ص  چهارم، 

http://ghiam.ir/?p=1244
https://www.teribon.ir/archives/329370
https://t.me/jomhouri
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79. قرآن کریم سورۀ محمد، آیۀ 7.
80. بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان  )10/ 08/ 1383(.

قرآن کریم، سورۀ بقره، آیۀ 85.  .81
82. ابن بابویه، محمدبن علی )1376( ، األمالی، تهران: کتابچی ، چاپ ششم، ص 201.

83. العروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعه )1415 ق(، تفسیر نورالثقلین ، ج 2، قم: اسماعیلیان، 
چاپ چهارم، صص 253 و 254.

84. مجاهدان حزب الله در میانۀ جنگ 33روزه در سال 1385 شمسی، نامه ای به رهبر مقاومت، 
سیدحسن  نصرالله، نوشتند. سیدحسن در پاسخ به نامۀ آن ها، نامه ای مسّجع با شروع اَِحبَّائی 
)دوستان من( نوشت. جولیا پطروس، خوانندۀ مسیحی لبنانی، در حمایت از حزب الله، نامۀ 
سید  حسن را تبدیل به ترانه ای معروف به نام »احّبائی« کرد و در کنار آن با خواندن قطعه هایی 
مثل »ِوینَ العرب« )عرب کجای این معرکه است؟(، به حمایت از مقاومت علیه اسرائیل 

همت گماشت.
85. بعد از تجربۀ خوب جلیلی در این مسئولیت و بازگشت او به وزارت خارجه، »دفتر بررسی بیت 

رهبری« به »معاونت بررسی های بیت رهبری« ارتقاء یافت.
86. قرآن کریم، سورۀ یونس، آیۀ 36.

87. بیانات رهبر انقالب در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز، )14/ 02/ 1387(. 
88. بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان، )1383/08/10(.  

89. چند برابر.
90. پیام رهبر انقالب به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی، )1381/08/06(. 

بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان بسیجی ، )05/ 03/ 1384(.   .91
CO، کشورها را به کاهش 

2
92. کنوانسیون آب وهوایی پاریس با تأکید بر ضرورت کنترل مصرف  

مصرف سوخت فسیلی متعهد می کند. در نتیجه کشورهایی با فناوری نه چندان پیشرفته، 
مجبور به تعطیلی تولید خود هستند. 

93. قرار بود ذیل قرارداد با شرکت یونیت، ساخت و بهره برداری نیروگاه ها با ضمانت هایی ویژه به 
شرکتی ترکیه ای واگذار شود. در حالی که در داخل کشور، ظرفیت این کار و حتی مزیت رقابتی 
با سایر دنیا را در مجموعه هایی نظیر مپنا داریم. این توافق با اعتراض های جوانان انقالبی، 

منتفی شد.
IPC« .94«، نام توافق های جدید نفتی بود که قرار بود با امتیازهای بی جا به شرکت های نفتی 
بزرگ خارجی انجام شود. اعتراض های جوانان انقالبی موجب چندین مرحله اصالح در این 
توافق ها شد. البته در نهایت این قرادادها اجرایی شد و با شروع دوبارۀ تحریم ها، شرکت هایی 

مثل TOTAL از ایران خارج شدند و این توافق ها ناکام ماند.
95. خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا.

United Kingdom Independence Party .96
97. کنترل کشور را دوباره در دست بگیرید. 

98. عبدالمالک ریگی، رهبر گروه تروریستی »جیش العدل« بود که در استان سیستان وبلوچستان 
ناامنی ایجاد کرده بود. وجود تبعیض های منطقه ای و استضعاف، موجب شده بود تا این 

جریان ها فرصتی برای جذب برخی برادران بلوچ پیدا کنند. 
https://foia.iran.gov.ir/ .99

100. خمینی، سیدروح الله )1378(، صحیفۀ امام: مجموعه آثار امام خمینی)س( )بیانات، پیام ها، 
آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسۀ  تهران:  ج 21،  نامه ها(،  و  شرعی  اجازات  احکام،  مصاحبه ها، 

اول، ص 436. امام خمینی)س(، چاپ 

https://foia.iran.gov.ir/



