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انقــاب اســامی قبــل از آنکــه خیزشــی بــرای تشــکیل 

حکومــت اســامی و نهــاد ســازی مبتنــی بــر فقــه شــیعه 

باشــد، شــروع یــک حرکــت تمدنــی اســت. چهــار الــی 

پنــج دهــه قبــل، تمــدن غــرب بــا ادعــای جهان شــمولی 

خــود، حرکــت نهضتــی را در مقابــل خــود حــس کــرد. 

ــم: »آن روز  ــه گام دوم می خوانی همانطــور کــه در بیانی

ــادی تقســیم شــده  ــرِب م ــان شــرق وغ ــان می ــه جه ک

بود....انقــاب اســامی ایــران بــا قــدرت و شــکوه پــا بــه 

ــار هــم مطــرح کــرد و  ــا را کن میــدان نهاد...دیــن و دنی

آغــاز عصــر جدیــدی را اعــام نمــود.« انقــاب اســامی 

خــاف جهــان بینــی و اندیشــه ای کــه غــرب منــادی 

آن بــود ادعــا می کــرد، غــرب دکان و دســته خــود را 

بــر پایــه نســبی گرایی در شــناخت و انســان محــوری 

بــاز کــرده بــود و انقــاب اســامی معرفــت یقینــی و 

خــدا محــوری را فریــاد مــی زد؛ پــس طبیعــی اســت کــه 

تمــدن غــرب بــا پرچــم داری آمریــکا تمرکــز ویــژه ای 

ــت  ــک حرک ــروع ی ــوان ش ــه عن ــامی ب ــاب اس ــر انق ب

ــود  ــب خ ــوان رقی ــه عن ــد و آن را ب ــته باش ــی داش تمدن

قلمــداد کنــد. تمــدن غــرب قصــد دارد تــا خــود را بــه 

ــا حساســیت غــرب  ــد ام ــب کن تمامــی فرهنگ هــا غال

بــر تمدنــی کــه منافعــش را بــه خطــر می انــدازد طبیعتــًا 

بیشــتر اســت. از همیــن جهــت ســعی داشــته و دارد کــه 

حرکــت انقــاب اســامی را در نطفــه خفه کند، و مســیر 

ــد. ــود گردان تحقــق تمــدن اســامی را ناهمــوار و ناب

باطن تمدنباطن تمدن

ــاب اســامی توانســته اســت  ــی انق ــا حرکــت تمدن آی

در مقابــل غــرب و در جهــت تمــدن ســازی بــه معنــای 

ــگ  ــر و فرهن ــر فک ــق ب ــی منطب ــی تمدن ــه آن، یعن بهین

اســامی حرکــت کنــد یــا خیــر؟ در پاســخ ابتــدا بایــد دو 

مقدمــه را مطــرح کــرد، در مقدمــه اول بایــد ماهیــت 

ــه در  ــزاری ک ــی اب ــدن یعن ــم. تم ــدن را واکاوی کنی تم

پاســخ بــه نیازهــای فرهنگــی مطــرح می شــود. بــه 

ــگ در  ــر و فرهن ــه فک ــزل یافت ــدن تن ــر تم ــی دیگ بیان

جامعــه اســت. حــال بــا ایــن تعریــف بایــد ایــن اصــل 

ــزار تمدنــی دارای ســوگیری  را پذیرفــت کــه تمــدن و اب

فکــری و فرهنگــی اســت. در واقــع ابــزار بــا خــود، فکــر 

محمدعلی شبـانـی
نـائب دبیــر 

                    شوراء مرکزی انجمن

بــرای مثــال،  و فرهنــگ خاصــی را حمــل می کنــد. 

ــا واحد هــای فــراوان یــک نــوع فکــر  آســمان خــراش ب

و فرهنــگ را القــاء می کنــد و یــک خانــه حیــاط دار کــه 

درون آن حــوض آب و درخــت مشــاهده می شــود 

فکــر و فرهنــگ دیگــری را. البتــه خنثــی نبــودن و جهــت 

ــدق  ــم ص ــم ه ــرای عل ــوژی، ب ــزار و تکنول ــودن اب دار ب

می کنــد. علــم، حتــی بــه معنــای تجربــی آن، دارای 

پشــتوانه ایدئولوژیــک اســت و ساده اندیشــی اســت کــه 

ــت اهلل  ــم. آی ــی کنی ــی تلق ــرف و خنث ــم را بی ط ــا عل م

ســید مهــدی میرباقــری مفصــاً در کتــاب عصــر جدیــد 

بــه شــرح ایــن موضــوع پرداخته انــد. بــا ایــن حــال 

ورود ناشــیانه تکنولــوژی و مدرنیتــه از غــرب بــه ایــران، 

ــن پشــتوانه فکــری و فرهنگــی آن  ــدون در نظــر گرفت ب

در زمــان مشــروطه و پهلــوی خــود مصداقــی بــرای ایــن 

موضــوع اســت.

میوه پوست کندن با تیغ جراحیمیوه پوست کندن با تیغ جراحی

حــال کــه روشــن شــد تمــدن از پشــتوانه فکــری و 

فرهنگــی برخــوردار اســت و ابــزار تمدنــی و حتــی علــم 

ــه دوم را  ــد مقدم ــتند، بای ــری هس ــوگیری فک دارای س

ــا تخصصــی و پیشــرفته تر  ــزار ب ــان کــرد. تمــدن و اب بی

شــدن فکــر و فرهنــگ خــود، امــکان اســتفاده  از فکــر و 

ــرای  ــود. ب ــخت تر می ش ــش س ــر برای ــای دیگ فرهنگ ه

ــد و  ــت کن ــوه پوس ــود می ــم می ش ــو، ه ــا چاق ــال ب مث

ــد.  ــرد و بری ــی ک ــان را زخم ــت انس ــوان پوس ــم می ت ه

ــی آن   ــم، یعن ــر کنی ــو را تخصصی ت ــا چاق ــر م ــال اگ ح

را در راســتای بریــدن پوســت انســان، بــه تیــغ جراحــی 

ــدن  ــت کن ــتفاده از آن در جه ــر اس ــم، دیگ ــل کنی تبدی

پوســت میــوه ســخت می شــود. در تمــدن شناســی 

همیــن مســئله مطــرح اســت؛ اگــر ابــزار و تمــدن 

در راســتای مبانــی غربــی پیشــرفته تر و تخصصی تــر 

شــوند، انطبــاق آن بــر جامعــه ای بــا مبانــی فکــری و 

فرهنــگ اســامی ســخت و شــاید غیــر ممکــن باشــد، 

ــزار و تمدنــی مبتنــی بــر فکــر و فرهنــگ  مگــر اینکــه اب

خــود بســازیم.

غربی تر شده ایم؟!غربی تر شده ایم؟!

بــا طــرح ایــن دو مقدمــه بایــد بــه ایــن مســئله بپردازیم 

ــک حرکــت  ــوان شــروع ی ــه عن ــه انقــاب اســامی ب ک

ــر غــرب توانســته اســت تمــدن  ــی، چقــدر در براب تمدن

ــود  ــدن خ ــگ و تم ــر، فرهن ــی فک ــه، یعن ــود را بهین خ

را بــه هــم نزدیــک و نزدیک تــر کنــد؟ واضــح اســت 

ــه صــورت ناشــیانه و  ــه چــه ب ــوژی و مدرنیت کــه تکنول

چــه بــه صــورت گزینشــی وارد ایــران شــده اســت و بــا 

ــر و  ــر ورود فک ــوان منک ــه اول نمی ت ــه مقدم ــه ب توج

ــر  ــود را ه ــه خ ــد. مدرنیت ــران ش ــی در ای ــگ غرب فرهن

ــس  ــد. پ ــه می کن ــران نهادین روز بیشــتر و بیشــتر در ای

ــد  ــا هــر روز بیشــتر و بیشــتر بای ــه م ــوان گفــت ک می ت

خــود را بــا ابــزاِر جهــت داِر غربــی منطبــق کنیــم و از 

فکــر و فرهنــگ خــود فاصلــه 

بگیریــم. بــا ایــن تفاســیر آیــا 

مــا در حــال هضــم شــدن در 

ــا  ــتیم؟ آی ــرب هس ــدن غ تم

فرهنگــی  عمــده  تغییــرات 

کشــور مــا، ســوگیری غربــی 

داشــته یــا اســامی؟ قطعــًا 

در  تمــدن  ســاخت  توقــع 

بی جــا  توقعــی  دهــه  چهــار 

مســیر  ایــن  امــا  اســت 

غربی تــر  ســمت  بــه  را  مــا 

شــدن هدایــت می کنــد یــا 

شــدن؟ اســامی تر 

مدرنیتهمدرنیته
 خود را هر روز  خود را هر روز 
بیشتر و بیشتربیشتر و بیشتر

 در ایران نهادینه  در ایران نهادینه 
میکند.میکند.

 پس میتوان گفت  پس میتوان گفت 
که ما هر روز که ما هر روز 
بیشتر و بیشتربیشتر و بیشتر
 باید خود را با باید خود را با

 ابزاِر جهتداِر غربی  ابزاِر جهتداِر غربی 
منطبق کنیم منطبق کنیم 

و از فکر و فرهنگو از فکر و فرهنگ
 خود فاصله  خود فاصله 

،،،،بگیریم.بگیریم.
شنـــــا خـالف جـهـــتشنـــــا خـالف جـهـــت
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از  متفـــاوت  دینـــی؛  از مـــردم ســـاالری  متفـــاوت  دینـــی؛  مـــردم ســـاالری 
اســـت غربـــی  اســـتدموکراســـی  غربـــی  دموکراســـی 

حکومــت مطلــوب در اســام حکومتــی اســت کــه نــه 

ــی  ــه از احــکام دین ــررات آن برگرفت ــن و مق ــا قوانی تنه

ــز مســتقیمًا از طــرف خــدا  ــان آن نی باشــد بلکــه مجری

منصــوب شــوند یــا بــه اجــازه خــاص یــا عــام معصــوم 

ــت  ــی، حکوم ــن حکومت ــند. چنی ــده باش ــوب ش منص

دینــی مطلــوب اســت. بنابرایــن طبــق ایــن نظریــه هیــچ 

کــس حــق حکومــت بــر انســانی را ندارد مگــر آن که خدا 

بــه او اجــازه دهــد. همان طــور کــه پیامبــر و معصومیــن 

از طــرف خــدا اجــازه حکومــت بــر انســان ها را داشــتند. 

در مرتبــه بعــدی، اشــخاص دیگــری نیــز مــی تواننــد بــر 

جامعــه اســامی حکومــت کننــد. بــرای مثــال در ایــن 

ــری  ــت ظاه ــن والی ــک از معصومی ــچ ی ــه هی ــان ک زم

ندارنــد، فقیــه واجــد شــرایطی بــا واســطه، از ســوی 

خــدا اجــازه حکومــت بــر جامعــه اســامی را دارد. ایــن 

مقــام شــانی اســت کــه بــرای فقیــه جامــع الشــرایط در 

زمــان غیبــت از ســوی ائمــه معصومیــن در نظــر گرفتــه 

ــر برخــی  ــد ممکــن اســت کــه رهب شــده اســت؛ هرچن

ــش  ــی نق ــپارد ول ــری بس ــه دیگ ــود را ب ــارات خ از اختی

از  جلوگیــری  در  او  حیاتــی 

انحرافــات، حفــظ وحــدت، 

و  دینــی  احــکام  اجــرای 

مــورد  در  تصمیم گیــری 

کشــور  کان  مشــکات 

انــکار  قابــل  غیــر  امــری 

اســت کــه مخصــوص رهبر 

اســت و بــا دیکتاتــوری و 

اســتبداد متناقــض اســت.

دیــن اســالم؛ برنامــه ای بــرای زندگــی فــردی و دیــن اســالم؛ برنامــه ای بــرای زندگــی فــردی و 
اجتماعــیاجتماعــی

ماننــد  دیگــر  ادیــان  در  اســام  دیــن  از  غیــر  بــه 

از  دیــن  جدایــی  تحریــف،  دلیــل  بــه  مســیحیت 

بــا  سیاســت و سکوالریســم مطــرح می شــود.آن ها 

ایــن اســتدالل کــه دیــن امــری فــردی اســت، آن را در 

برابــر امــور سیاســی و اجتماعــی افــراد، ناتــوان در نظــر 

می گیرنــد. امــا مگــر می شــود کــه خداونــد انســان را 

موجــودی اجتماعــی خلــق کــرده باشــد ولی بــرای زندگی 

اجتماعــی او قوانیــن و احکامــی در نظــر نگرفتــه باشــد؟ 

پــس حتمــًا قوانینــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه مــا 

می توانیــم آنهــا را از دیــن اســام کــه کامل تریــن دیــن 

الهــی اســت اســتخراج کنیــم. حکومتــی کــه مــا امــروز از 

ــاد می کنیــم حکومــت مــردم  ــه حکومــت الهــی ی آن ب

ســاالر دینــی اســت. لفــظ مــردم ســاالری در نظــام 

مــردم ســاالر دینــی بــه معنــای دموکراســی نیســت بلکه 

یکــی از مولفه هــای حکومــت در دیــن اســت کــه بــا 

دموکراســی بــه طــور کامــل متفــاوت اســت. بــرای مثال 

یکــی از مؤلفه هــای مهــم حکومــت مــردم ســاالری 

دینــی، مشــروعیت الهــی اســت؛ یعنــی خداونــد حــدود 

حکومــت و وظایــف حاکــم را تعییــن می کنــد. ایــن بــر 

ــه در آن مشــروعیت   خــاف دموکراســی اســت چــرا ک

از طریــق مــردم تحقــق می یابــد و مــردم بــه عنــوان 

میــزان تعییــن خــوب یــا بــد بــودن امــری درنظــر گرفتــه  

می شــوند.

ـــت  ـــی اس ـــام سیاس ـــی از نظ ـــی مدل ـــاالری دین ـــردم س م

ـــت مـــردم در  ـــی و مقبولی ـــه مشـــروعیت اله ـــر پای ـــه ب ک

ـــن  ـــده اســـت. از اهـــداف ای ـــا گردی ـــی بن چهارچـــوب دین

ــی،  ــی، اجتماعـ ــری سیاسـ ــاد برابـ ــی ایجـ ــام سیاسـ نظـ

فرهنگـــی و اقتصـــادی در بیـــن شـــهروندان در عرصـــه 

ـــه  ـــت ب ـــن سرنوش ـــق تعیی ـــای ح ـــف و اعط ـــای مختل ه

مـــردم اســـت. محـــور اصلـــی در ایـــن نـــوع از نظـــام، 

ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــی عادالن ـــاد فضای ـــت و ایج خدم

ــی از  ــت. یکـ ــوی اسـ ــادی و معنـ ــعه مـ ــد و توسـ رشـ

شـــاخص های مـــردم ســـاالری دینـــی، ارزش دادن بـــه 

نظـــرات مـــردم در اداره جامعـــه و کشـــور در چهارچـــوب 

قوانیـــن اســـامی اســـت و همـــان قوانیـــن نیـــز نیازمنـــد 

مقبولیـــت مردمـــی هســـتند. در نتیجـــه در کشـــور مـــا 

قانـــون اساســـی پـــس از تدویـــن بـــه رای عمومـــی 

گذاشـــته می شـــود. مـــردم در نظـــام مـــردم ســـاالر دینـــی 

ـــورد نظـــر خـــود را در  ـــد و مباحـــث م ـــان عقای آزادی بی

چهارچـــوب دیـــن و ارزش هـــای دینـــی 

دارنـــد و حاکـــم اســـامی حـــق 

ــردم  ــه مـ ــور بـ ــل امـ تحمیـ

او اســـام را  نـــدارد.  را 

نـــه  می کنـــد  ارائـــه 

تحمیـــل. معیارهـــای 

بـــرای  مختلفـــی 

ســـنجش مقبولیـــت 

توســـط  حکومـــت 

مـــردم وجـــود دارد کـــه 

از آن جملـــه می تـــوان 

بـــه مشـــارکت مـــردم 

در انتخابـــات مســـئوالن 

مختلـــف  رده هـــای 

حکومـــت یـــا شـــرکت در 

اجتماعـــات  و  مراســـم ها 

ــا  ــد راهپیمایی هـ مختلـــف ماننـ

ــد  ــی ماننـ ــر عزیزانـ ــییع پیکـ و تشـ

ــل  ــر عوامـ ــل و دیگـ ــام راحـ ــهدا، امـ شـ

موثـــر در انقـــاب اســـامی اشـــاره کـــرد. از ســـوی دیگـــر 

ـــام  ـــت و نظ ـــه حکوم ـــدی علی ـــراض ج ـــه اعت ـــچ گون هی

سیاســـی حاکـــم بـــر کشـــورمان صـــورت نگرفته اســـت. 

ایـــن  مـــوارد مقبولیـــت حکومـــت اســـامی را در بیـــن 

مـــردم نشـــان می دهنـــد.

مردم ساالری واقعی، مردم ساالری دینی استمردم ساالری واقعی، مردم ساالری دینی است
مردم ســاالری واقعــی فقــط در حکومــت الهــی بــه وقوع 

می پیونــدد چــرا کــه حاکمیتــش از آن خــدا اســت. ایــن 

ــی  ــک غرب ــر دموکراتی ــه ظاه ــای ب ــاف حکومت ه برخ

اســت کــه هــر شــخص یا حزبــی بــه دنبال کســب قدرت 

و منفعــت و اعمــال حاکمیــت خود بر جامعه اســت. و 

این گونــه، نقــش مــردم را در تعییــن سرنوشــت خود به 

ــر مــردم  ــد. مشــارکت های بی نظی ــر می کن وضــوح کمت

در انتخــاب مســئوالن کشــور گواهــی بــر ایــن مدعــا 

ــت  ــردم در حکوم ــه م ــرا ک ــت. چ اس

اســامی بــه ایــن بــاور رســیده اند 

ــی  ــده ی اصل کــه تعییــن کنن

ایــن  در  خــود  سرنوشــت 

ســوی  از  حکومت انــد. 

دیگــر مــردم در کشــور 

انقــاب  خــود،  مــا 

اســامی را رقــم زده  و 

را  طاغــوت  حکومــت 

ایــن  از  و  برچیده انــد 

نظــر صاحبــان اصلــی 

حکومــت  و  انقــاب 

محســوب  اســامی 

می شــوند.

زینب اعرابی
عضو فعال 

       دانشکده مدیریت و حسابداری 

مردم ساالری ثمره انقالب اسالمیمردم ساالری ثمره انقالب اسالمی
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استکبارســتیزی یکــی از بنیادی تریــن اهــداف انقــاب 

ــان  ــه طــوری کــه در جری اســامی به شــمار مــی رود؛ ب

مهم تریــن  از  یکــی  اصــل  ایــن  انقــاب،  پیــروزی 

شــاخصه های ماهیــت انقــاب اســامی شــمرده شــد. 

بــه همیــن علــت، بیــان نگــرش انقــاب نســبت بــه ایــن 

ــز  ــر چی ــش از ه ــه آن، بی ــدی ب ــزان پایبن ــل و می اص

ضــرورت دارد.

اسالِم  تکلیف  ترین  مهم  اسالِم استکبارستیزی،  تکلیف  ترین  مهم  استکبارستیزی، 
سیاسیسیاسی

گرچــه واژه »اســتکبار« پــس از دوران انقــاب وارد 

ســخن  امــا  اســت  شــده  ایــران  سیاســی  ادبیــات 

بــه  منحصــر  موضــوع،  ایــن  پیرامــون  مفاهیــم  از 

آرمان هــای انقــاب نیســت بلکــه ریشــه و ماهیتــی 

الهــی دارد و  اصالــت و اعتبــار ایــن اصــل را اثبــات 

ــاع از  ــم و دف ــی ظل ــتکبار، نف ــا اس ــارزه ب ــد. مب می کن

مظلــوم همــواره در جبهــه اولیــا و انبیــاء الهــی وجــود 

فعالیت هــای  تمــام  و  داشــته 

انبیــا بــدون اصــل استکبارســتیزی 

تعالیــم  در  اســت.  بی معنــا 

توحیــدی، قــدرت و فعــل مطلــق 

صــرف ذات الهــی اســت و هر یک 

ــد  ــر خداون ــدگان کــه در براب از بن

احســاس خــود بزرگ بینــی و در 

برابــر او و بندگانــش گــردن درازی کنــد بــه عنــوان 

ــود  ــرای خ ــه ب ــی ک ــود. نظام ــناخته می ش ــتکبر ش مس

ــل  ــا را  قائ ــر ســایر ملت ه ــت ب ــل و دخال حــق تحمی

می شــود نظامــی مســتکبر اســت. در مقابــل هنگامــی 

ــد  ــان می آی ــه می ــامی ب ــام اس ــک نظ ــخن از ی ــه س ک

اصــل استکبارســتیزی و زیــر بــار زور مســتکبر نرفتــن 

ــی مهــم تریــن علــت  ضــروری می شــود و وظیفــه دین

ــت.  ــتکبار اس ــر اس ــت در براب مقاوم

آگاهــی از تکلیــف، همزمــان بــا تولــد انقــالبآگاهــی از تکلیــف، همزمــان بــا تولــد انقــالب  
آن  احیــای  بــه  خمینــی)ره(،  امــام  کــه  رویکــردی 

ــب  ــران موج ــت ای ــداری مل ــر بی ــاوه ب ــت و ع پرداخ

بیــداری آزادی خواهــان تحــت ســلطه در ســایر نقــاط 

جهــان نیــز گشــت، آگاهــی از تکلیــف بــود. بنــا بــر 

مهم تریــن  از  رهبــری،  معظــم  مقــام  فرمایشــات 

از  پــس  کــه  استکبارســتیزی  روحیــه  خصوصیــات 

انقــاب بــه عرصــه ظهــور رســید، مقاومــت اســت؛ 

یعنــی مــردم بــا هویتــی مســتحکم و اعتمــاد بــه خــود 

سرنوشــت کشــور را خودشــان رقــم بزننــد. آنچــه کــه 

ــن  ــی و خشــم غــرب شــده همی امــروز موجــب نگران

دســت  بــه  و  آمریــکا  دخالــت  برابــر  در  مقاومــت 

ــر  ــه ب ــا تکی ــام ب ــان اس ــده جه ــته آین ــن سررش گرفت

معــارف اســام اســت.

امـروِز  تـا  دیـروز  چالش هـای  و  امـروِز دسـتاوردها  تـا  دیـروز  چالش هـای  و  دسـتاوردها 
نقـالب نقـالبا ا

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، آمریــکا و ســایر 

دولت هــای اســتکبارگر در اکثــر 

رســیدن  بــرای  نقشه هایشــان 

ــه اهــداف مســتکبرانه خــود در  ب

قبــال جمهوری اســامی شکســت 

تحمیلــی  جنــگ  از  خورده انــد. 

گرفتــه تــا فتنه هایــی کــه از اوایل 

انقــاب تــا کنــون در کشــور ایجاد 

ــه استکبارســتیزی منجــر  ــروز اگــر روحی ــد. دی کرده ان

به تســخیر النه جاسوســی و رســوا شــدن آمریکا شــد، 

امــروز بــا ایجــاد جبهــه مقاومــت، بســاط نفــوذ آمریــکا 

در منطقــه غــرب آســیا برچیــده شده اســت. پیــش از 

انقــاب مســئله فلســطین، یــک مســئله فراموش شــده 

ــت  ــه برک ــروز ب ــا ام ــود ام ب

انقــاب و احیــای ایــن اصل، 

فلســطین بــه عنــوان مســئله 

اول جهــان اســام مطــرح 

مصادیــق  ایــن  اســت. 

انقــاب  پایبنــدی  بیانگــر 

استکبارســتیزی  اصــل  بــه 

ــر  ــل ب ــت قب ــت. در دول اس

همــگان روشــن شــد کــه 

مقاومــت  گذاشــتن  کنــار 

رفــع  بــه  اســتکباری  ضــد 

تحریم هــا کمکــی نمیکنــد 

همیــن  طرفــی  از  امــا 

ــازی  ــوع در گفتمان س موض

استکبارســتیزی در کشــور 

موثــر شــد و بــه مدعیــان 

حــل  کــه  دیــدگاه  ایــن 

کنــار گذاشــتن  و  را در مذاکــره  مشــکات کشــور 

مقاومــت ضداســتکباری مــی دانســتند نشــان داد کــه 

تکیــه بــر دولت هــای مســتکبر و اعتمــاد بــه آن هــا 

حــال مشــکات نخواهــد بــود. 

بــا وجــود حضــور مصادیقــی از عملکــرد مثبــت در 

ایــن مســیر ، یکــی از مهــم تریــن مطالباتــی کــه رهبــر 

انقــاب همــواره بــر آن تاکیــد دارنــد توجــه بــه اصــل 

استکبارســتیزی و لــزوم شــناخت دشــمن و روش هــای 

اســتکباری آنــان اســت. بنابرایــن بــا پررنگ تــر گشــتن 

اهمیــت ایــن موضــوع در ســال هــای اخیــر، ارائــه 

ــه اصــل استکبارســتیزی در  ــح نســبت ب ــن صحی تبیی

کــه  مهمــی  ماموریت هــای  از  می تــوان  را  جامعــه 

ــا دانشــجویان اســت برشــمرد. ــده م برعه

ــتیزی ــتیزیاستکبارس استکبارس
محوری تریــنمحوری تریــن
انقـــالب انقـــالبهـــدف  هـــدف 

فـاطمـه رعنـایـی
عضو فعال 

     دانشکده روانشناسی و ع.تربیتی

آنچه که امروز آنچه که امروز 
موجب نگرانی و موجب نگرانی و 
خشم غربخشم غرب
شده همین شده همین 
مقاومتمقاومت
 در برابر دخالت  در برابر دخالت 
آمریکا و به دست آمریکا و به دست 
گرفتن سررشته گرفتن سررشته 
آینده آینده 
جهان اسالم با تکیه جهان اسالم با تکیه 
بر معارف اسالم بر معارف اسالم 
،،،،است.است.

مبـــارزه بـــا اســـتکبار، نفـــی ظلـــم 
ـــه  ـــواره در جبه ـــوم هم ـــاع از مظل و دف
اولیـــا و انبیـــاء الهـــی وجـــود داشـــته و 
ـــل  ـــدون اص ـــا ب ـــای انبی ـــام فعالیته تم

استکبارســـتیزی بی معنـــا اســـت. 
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اســامی را یــک اندیشــه و نــه یــک رخــداد زمان منــد در 

ــد  ــن اندیشــه می توان ــن صــورت ای ــم، در ای نظــر بگیری

در طــول تاریــخ جــاری و دارای شــاخص هایی شــود کــه 

نشــان دهــد چــه میــزان به انقابــی بودن نزدیــک یا دور 

هســتیم. جمهــوری اســامی نظامــی حکومتــی و نتیجــه 

ــامی  ــاب اس ــه انق ــی ک ــت. زمان ــامی اس ــاب اس انق

ــه عنــوان یــک اندیشــه کارآمــد خــود  ــد شــده و ب متول

را نشــان داده، بــرای تحقــق ایــن اندیشــه و تفکــر یــک 

نظــام سیاســی تأســیس شــد کــه جمهــوری اســامی نــام 

ــود و نتیجــه  ــوری اســامی مول ــن جمه ــت. بنابرای گرف

زمینــی شــدن اندیشــه و تفکــر انقــاب اســامی اســت.

جمهوری اسالمی نیازمند سیاست های انقالبیجمهوری اسالمی نیازمند سیاست های انقالبی

اســامی گاهــی  جمهــوری  ســال ها  ایــن  طــول  در 

بــه انقــاب اســامی نزدیــک  و گاهــی نیــز دور شــده 

ــا انقــاب  ــن نظــام سیاســی ب ــاط ای ــچ گاه ارتب ــی هی ول

ــاط  ــن ارتب ــه ای ــادی ک اســامی قطــع نشــده اســت. نه

ــری انقــاب اســامی اســت  ــام رهب را حفــظ کــرده، مق

کــه تــا حــد ممکــن هویــت انقابــی جمهــوری اســامی 

ــه  ــن اســت ک ــورد توجــه ای ــه م ــد. نکت ــظ می کن را حف

مــا در قانــون اساســی رهبــر انقــاب اســامی داریــم نــه 

رهبــر جمهــوری اســامی و ایــن بســیار معنــادار اســت. 

انقابیــون و رهبــر انقــاب اســامی حــق دارنــد نســبت 

بــه روندهــای جــاری در جمهــوری اســامی انتقــاد کننــد 

ــد  ــوری اســامی بای و مطالبه گــر باشــند. روســای جمه

در  باشــند کــه  اشــکاالتی  و  پاســخگوی کاســتی ها 

جامعــه بــه وجــود آمــده و منجــر بــه فســاد و تبعیــض 

ایــن  ریشــه های  بایــد  اســت.  شــده  ناکارآمــدی  و 

اشــکاالت را جســتجو و برطــرف کننــد تــا جمهــوری 

اســامی بتوانــد آرمان هــای انقــاب اســامی را تحقــق 

ببخشــد. بــه درســتی رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد 

از  اســامی  جمهــوری  نقاطــی کــه  آن  کرده انــد کــه 

ــده  ــیب ش ــار آس ــه دچ ــه گرفت ــامی فاصل ــاب اس انق

اســت. بنابرایــن اتخــاذ سیاســت ها و رفتارهــای انقابــی 

می توانــد بســیاری از مشــکات جمهــوری اســامی را 

ــد. کاهــش دهــد و حــل کن

انقالبی به وسعت جهانانقالبی به وسعت جهان

ــه  ــاب ب ــاب اســامی، صــدور انق ــداف انق یکــی از اه

خــارج از مرزهــای ایــران اســت. مقــام معظــم رهبــری 

ــا دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در مــورد صــدور انقــاب  ب

»چقــدر  می گوینــد:  این بــاره  در  و  هســتند  موافــق  

ــان  ــز و فقیدم ــام عزی ــه ام ــن جمل ــی ای تبلیغــات جهان

را کوبیدنــد کــه فرمــوده بودنــد مــا انقابمــان را بــه 

ــه  ــم کــرد. صــدور انقــاب ب ــم صــادر خواهی همــه عال

ــا قــدرت  ــم و ب ــا برمی خیزی ــن نیســت کــه م ــای ای معن

خــود بــه ایــن طــرف و آن طــرف می رویــم و جنــگ راه 

می اندازیــم و مــردم را مجبــور بــه شــورش می کنیــم 

مقصــود امــام بــه هیــچ وجــه ایــن نبــود. ایــن کار جــزو 

سیاســت ها و اصــول مــا نیســت بلکــه مــردود اســت.« 

انقــاب  معنــی صــدور  مــورد  در  ایشــان همچنیــن 

ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــاب ب ــدور انق می گویند:»ص

ملت هــای دنیــا ببیننــد یــک ملــت بــا قــدرت خــود 

و بــا اتــکا بــه اراده و عــزم خویــش و بــا تــوکل بــه 

ــر  ــد و تســلیم نشــود. اگ ــد ایســتادگی کن خــدا می توان

ــد کــرد و  ــاور خواهن ــد ب ــداری را دیدن ــن پای ملت هــا ای

تشــویق خواهنــد شــد کــه خودشــان را از زیــر بــار ظلــم 

ــد.« نجــات بدهن

انقــاب اســامی نوعــی »شــدن« و »نهضتــی« اجتماعــی 

اســت کــه بنیــان جامعــه را به هــم می ریــزد و جامعــه  ی 

ــی  ــامی نوع ــوری اس ــا جمه ــد اّم ــا می کن ــری را بن دیگ

ــه  ــت ک ــی اس ــی و حکومت ــی« سیاس ــودن« و »الگوی »ب

عهــده دار تدبیــرِ جامعــه  می شــود. بنابرایــن می تــوان 

محتــوا  اســامیت  و  شــکل  جمهوریــت  گفــت کــه 

دربــاره معنــای جمهــوری  امــام خمینــی)ره(  اســت. 

اســامی فرموده اند:»جمهــوری اســامی بــه ایــن معنــی 

ــن اســامی تشــکیل  ــون کشــور را قوانی ــه قان اســت ک

می دهنــد، ولــی فــرم حکومــت اســامی، جمهــوری 

اســت.« در حقیقــت، »جمهورّیــت« را بایــد بــه یــک 

»شــکل« و »صــورت« نگریســت؛ اینکــه چگونگی هایش، 

ــات و  ــه اســت و ثب ــه اوضــاع و احــوال زمان وابســته ب

دوام نــدارد.

انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی در نگاه مردمانقالب اسالمی و جمهوری اسالمی در نگاه مردم

اغلــب مــردم و غیــر متخصصــان، انقــاب اســامی 

و جمهــوری اســامی را یکســان می داننــد و تفاوتــی 

میــان ایــن دو مفهــوم قائــل نمی شــوند. البتــه ایــن 

ــادی  ــیار زی ــیب های بس ــه آس ــق و عوامان ــگاه غیردقی ن

رفتارهــای مســئوالن  و  اقدامــات  تمــام  مثــاً  دارد؛ 

داده  ربــط  اســامی  انقــاب  بــه  اســامی  جمهــوری 

می شــود. بنابرایــن اگــر اشــتباهی از یکــی از مســئوالن 

ــاب  ــه انق ــا را ب ــن خط ــاب ای ــان انق ــد مخالف ســر بزن

اســامی نســبت داده و زبــان بــه دشــنام و ناســزاگویی 

بــه انقــاب بــاز می کننــد.

اندیشه انقالب اسالمیاندیشه انقالب اسالمی

انقــاب اســامی یــک اندیشــه اســت و همــه مؤلفه های 

یــک گفتمــان و اندیشــه را دارا اســت. انقــاب اســامی 

را نبایــد یــک رخــداد تاریخــی در نظــر گرفــت کــه در22 

بهمــن 1357 بــه پایان رســیده اســت. زمانی کــه انقاب 

دو مفهوم یکســان پنداشته شدهدو مفهوم یکســان پنداشته شده

ریحـانه مـرادی
عضو فعال 

               دانشکده اقتصاد و آمـار

اســـالمی  جمهـــوری  و  اســـالمی  انقـــالب  تفـــاوت  پیرامـــون  اســـالمی نکاتـــی  جمهـــوری  و  اســـالمی  انقـــالب  تفـــاوت  پیرامـــون  نکاتـــی 
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 جمهوریت در ایران یک شوخی است؟ جمهوریت در ایران یک شوخی است؟

امــروزه دیگــر همچــون گذشــته مســائل سیاســی فقــط 
بیــن ایــده پــردازان و روزنامــه نــگاران و قشــر فرهیختــه 
باســوادی و تحصیــات در  مطــرح نیســت. ســطح 
کشــور افزایــش یافتــه، رســانه ها گســترش یافته انــد 
و در دســترس همــه هســتند. در تاکســی ها، بازارهــا، 
ــا تحصیــات و  کافه هــا و... مردمــی را می بینیــم کــه ب
شــغل های مختلــف در مــورد مســائل سیاســی صحبــت 
ــود و  ــنیده می ش ــاد ش ــه زی ــبهه ای ک ــا ش ــد. ام می کنن
رســانه های معانــد نیــز بــه آن اشــاره می کننــد ایــن 
اســت کــه در نظــام جمهــوری اســامی، جمهوریتــی 
وجــود نــدارد و والیــت فقیــه بــا جمهوریــت در تضــاد 
ــد.  ــور را ســلب می کن ــس جمه ــارات رئی اســت و اختی
گفــت  بایــد  پاســخ  در 
ــا  ــی ب ــران انقاب ــاب ای انق
ایدئولوژی اســامی اســت. 
بــرای  ایدئولــوژی  ایــن 
این کــه از مســیر ارزش هــا 
خــارج نشــود و راه درســت 
را طــی کنــد نیــاز بــه رهبــر 
دارد. در جمهوری اســامی 
ایــن وظیفــه بــر عهــده ولی 
ــه  ــا مراجع ــت. ب ــه اس فقی
بــه حــوزه اختیــارات رئیس 
فقیــه  ولــی  و  جمهــور 
از  کــه  فهمیــد  می تــوان 
ایــن مــورد هــم نمی تــوان 
ــه  ــی فقی ــت. ول ــراد گرف ای
ــارات مشــخصی دارد  اختی
و خــارج از آن چارچــوب 

نمی کنــد.  عمــل 

جایگاه اسالمیت جایگاه اسالمیت 

اســامیت در قانون گــذاری رعایــت شــده اســت. پــس 
از انقــاب اســامی، نهادهــا نیــز در کشــور بــه ســوی 
اســامی شــدن حرکــت کرده انــد امــا بــرای رســیدن 
ــد.  ــی در پیــش دارن ــه شــکل مطلــوب مســیری طوالن ب
ــا  ــن نهاده ــه ای ــرورش از جمل ــوزش و پ ــاد و آم اقتص

ــتند. هس
در نظــام کنونــی ایــران، جمهوریــت و اســامیت شــاید 
ــا  ــه باشــند ام ــق نیافت ــه صــورت صــد درصــدی تحق ب
می تــوان گفــت کــه در مســیر تحقــق ایــن آرمان هــا 
بوده ایــم. متاســفانه در طــول ایــن ســال ها دو مفهــوم 
اســامیت و جمهوریــت مــورد کــم لطفی هایــی حتی در 
ســطح مســئوالن کشــور شــده اند. مثــاً بــه تازگــی برخــی 
از مســئولین ســابق کشــور همچــون آقایــان روحانــی و 
ــادی  ــیار زی ــی بس ــوابق اجرای ــه س ــر ک ــی و باهن الریجان
در جمهــوری اســامی دارنــد بــه دنبــال تشــکیل دولــت 
در ســایه بــا محوریــت تحقــق جمهوریــت هســتند. 
حــال آن کــه مصادیــق متعــددی پیرامــون تحقــق ایــن 
دو اصــل در کشــور همچــون آمــار مشــارکت مــردم در 
انتخابات هــا و حضــور در راهپیمایی هــای 22بهمــن کــه 
پشــتوانه دینــی و ملــی قــوی دارنــد گــواه وجــود ایــن دو 

اصــل در ایــران هســتند. 

جمهــوری اســامی آرمــان انقــاب اســامی ایــران بــوده 
ــان ســابقه نداشــته  ــخ جه ــن انقــاب در تاری اســت. ای
ــاب  ــو انق ــل از آن در پرت ــرا همــه ی انقاب هــای قب زی
انقاب هــای  تمــام  و  می شــدند  شــناخته  فرانســه 
ــد.  ــا غــرب بودن ــه شــرق ی ضــد اســتعماری، وابســته ب
انقــاب اســامی، انقابــی بــا ماهیــت اســامی و بــدون 

ــود. ــچ قــدرت خارجــه ای ب ــه هی وابســتگی ب

جمهوریت و اسالمیتجمهوریت و اسالمیت

را  ایــران  حکومــت  نــوع  اساســی  مفهــوم  دو  ایــن 
ــکل  ــده ش ــان دهن ــت نش ــد. جمهوری ــکیل می دهن تش
ــرِد  ــه در آن، ف ــت ک ــی از حکوم ــت؛ نوع ــت اس حکوم
در راس قــوه مجریــه یــا رئیــس دولــت بــا انتخــاب 
ــده می شــود. ایــن مفهــوم نحــوه گزینــش  مــردم برگزی
در نظــام را توضیــح می دهــد و تفاوتــش بــا ســایر 
ویژگی هــای  دیگــر  از  اســت.  مشــخص  نظام هــا 
جمهــوری می تــوان بــه برابــری و آزادی اشــاره کــرد. 

همــه مــردم بــا هــر جایگاهــی و بــا هرجنســیت و 
نــژادی در انتخاب هایشــان برابــر هســتند. آزادی بــه 
ــت و  ــار نظــردر مــورد دول ــی اظه ــی داشــتن توانای معن
حکومــت اســت. نبــودن آزادی در تضــاد بــا جمهوریــت 
اســت چــون در آن صــورت دیگــر حکومــت متعلــق 
بــه مــردم نیســت. اســامیت دیگــر پایــه حکومــت در 
ایــران اســت کــه محتــوای حکومــت را در بــر می گیــرد. 
در غیــاب امامــان معصــوم، رهبــری جامعــه اســامی بر 
عهــده ولــی فقیــه و قانون گــذاری در پرتــو احکام اســام 
و شــرع اســت. جمهوریــت و اســامیت باهــم در تضــاد 
نیســتند و مکمــل یک دیگرنــد. یکــی از تفاوت هایــی 
بــا ســایر جمهوری هــا دارد،  کــه جمهــوری اســامی 
ــور  ــت. رهبــر کش ــور اس ــری در کش حضــور مقــام رهب
انتخــاب  نمی شــود،  انتخــاب  موروثــی  صــورت  بــه 
او براســاس ویژگی هایــی اســت کــه در منابــع دینــی 
مطــرح شــده و در پرتــو دیــن اســام اســت و افــرادی 
کــه او را انتخــاب می کننــد فقهــای حاضــر در مجلــس 
جمهــوری  کــه  دیگــری  تفــاوت  هســتند.  خبــرگان 
اســامی بــا ســایر جمهوری هــا دارد در قانون گــذاری 
مشــخص می شــود. قانون گــذاری بایــد مطابــق قوانیــن 
شــرع و احــکام قــرآن باشــد و ایــن مــوارد در مجلــس 

خبــرگان مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.

میت ســـال ا یت و ر میتجمهو ســـال ا یت و ر جمهو
مکّمــل؟ یـــــــــــا  مکّمــل؟متضــاد  یـــــــــــا  متضــاد 

محمدجواد عبـاسـی
عضو فعال 

             دانشکده حقوق وع.سیاسی

در نظام کنونی ایراندر نظام کنونی ایران
 جمهوریت جمهوریت
 و و
اسالمیتاسالمیت
 شاید به صورت  شاید به صورت 
صد درصدی صد درصدی 
تحقق نیافته باشند تحقق نیافته باشند 
اما می توان گفت اما می توان گفت 
که در مسیرکه در مسیر
 تحقق این آرمان ها  تحقق این آرمان ها 
،،،،بوده ایمبوده ایم
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فرهنگ  اعتای  جامعه،  شئون  در  اسامی  فرهنگ 
عمومی و تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار 
مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی و مقابله با تهاجم 

فرهنگی تعریف شده اند.

پستوی تو در توی نهادفرهنگیپستوی تو در توی نهادفرهنگی

زیرمجموعه  چندین  به  نهاد  سه  این  از  هرکدام 
تقسیم شده اند که همسویی گفتمان ها و کارکردشان 
نهادهای  از  غیر  به عاوه،  می شود.  واقع  موردسوال 
وزارتخانه  و  فرهنگی  مرکز  چندین  شد  ذکر  اصلی که 
اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ازجمله صداوسیما، 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری ها و... نیز در ایران 
شکل گرفت که پرداختن به اهداف و ضوابط همگی شان 
زیرمجموعه های  به  بخواهیم  اگر  نیست.  ممکن 
دانشگاه  به  باید  بپردازیم  سازمان تبلیغات اسامی 
اطاع رسانی  و  فرهنگی  ومؤسسه  هنری  حوزه  سوره، 
متولیان سازمان  مهم ترین  اشاره کنیم که جزو  تبیان 
تبلیغات بین بقیه سازمان های پیوسته به  آن هستند. 
حوزه هنری با ابتکار مرحومه خانم طاهره صفارزاده و 
فعالیتی همچون شهید آوینی و قیصرامین پور تأسیس 
فعالیت  جامعه  هنری  مختلف  شاخه های  در  شد که 
ریاست  چندسال  به  اشاره  با  نیست  بد  اما  می کند 
این حوزه، عملکرد چندساله حوزه  در  زم  محمدعلی 
نیز که  تبیان  قرار دهیم. مؤسسه  را موردتأمل  هنری 
مؤسسه ای  باشیم،  شنیده  را  نامش  وبیش  شاید کم 
باتوجه  ویژه فرهنگی است که  با چند کارگروه  عظیم 
اختصاص  سازمان تبلیغات اسامی  به  بودجه ای که  به 
این  تاثیرگذار  اقدامات  پرس وجوگر  باید  می یابد، 
مؤسسات باشیم. این به منظور نادیده گیری اقدامات 
اینکه چندین  مؤسسات فرهنگی تاکنون نیست؛ کما 
خود  در کارنامه  را  ادبی  فاخر  آثار  و  هنری  جشنواره  
دارند که غالب کنشگری ها گویای اهتمام ورزی وتاش 
شورای  فرهنگی  مرتبط  نهادهای  جمله  از  آنهاست. 
و  زبان  فرهنگستان  به  می توان  فرهنگی  انقاب  عالی 
اسامی  جمهوری  علوم  فرهنگستان  فارسی،  ادب 
جهاد  اسامی،  آزاد  دانشگاه  هنر،  فرهنگستان  ایران، 

دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 
شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، شورای 
نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی 
کودکان، شورای عالی جوانان، شورای فرهنگ عمومی 
سازمان ها  ازاین  هرکدام  اشاره کرد. کارکردهای  و... 
تاحدی قابل قبول و تاثیرگذار واقع شده اند و همان طور 
که در تعیین وظایف شان قید شده بیشتر برنامه ریزی ها، 

برای جوانان و مقابله با تهاجم فرهنگی طرح شده  اند.

تاثیری که به هدف نخوردهتاثیری که به هدف نخورده

شمردن گوشه اندکی از سازمان های فرهنگی کشور برای 
به طوری که  بود؛  آنها  بسیاری  و  عظمت  شدن  روشن 
مانند  فرادستی  نهادهای  و  دولت  باالدستی  اسناد 
فرهنگی  سیاحت  سند  یا  اداری  عالی  شورای  مصوبه 
کشور مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی به این پرسش 
دارند،  اثربخشی  ایران  در  فرهنگی کنونی  نهادهای  که 
ده ها  وجود  نمی دهند.  تأییدآمیزی  و  مثبت  پاسخ 
کارگروه با شعار تغییر سبک زندگی و عدم نفوذ فرهنگ 
غرب بر جوانان، درمقابل وضعیتی که امروز در جوانان 
و فرهنگ عمومی کشور شاهد هستیم، نشان از تحقق 
کامل اهداف ارزشی امام خمینی)ره( بر جامعه ندارند. 
مسئله ای که جوانان امروز حتی درمعرض گوشه ای از 
عملکرد تأثیرگذار این نهادها قرارنگرفته اند و عماً تأثیر 
واضحی پدیدار نشده است. شاید اگر از جوانان بپرسیم، 
و  عفاف  فرهنگ  توسعه  طرح  در  پدیده گشت ارشاد 
کل  از  را  شورای عالی انقاب فرهنگی  مصوب  حجاب 
عدم  داشته باشند.  به یاد  نهادها  فرهنگی  فعالیت های 
الگوسازی مطلوب در جامعه، مقهور گشتن جوانان به 
الگوهای غلط غربی را باعث شد که همه اینها ریشه در 
گسست میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی دارد. از 
نهادهای فرهنگی انتظار می رود علیرغم آثار فعلی شان، 
مطابق با واقعیت ها، تکثر فرهنگی و سایق و نیازهای 
مسئله یابی  و  قانون گذاری  به  جامعه،  اقشار  فرهنگی 
بیشتری  قدرت عمل  با  ناظر  شوراهای  و  کنند  ورود 

پایبندی به ضوابط نهادهارا پیگیری کنند.

انقابی برای ایران رقم خورد. انقابی که هویت کشور 
مبانی کاماً  با  و  منقلب کرد  را  مردم  منقلب کرد،  را 
حساب شده جامعه ایران را هدف تحول قرار داد. وقتی 
ایران ساطع شد،  بر جامعه  از دل طاغوت  روح خدا 
طبیعتًا همراه قلب ها، نهاد ها و ساختارها دچار بازیابی 
هویت جدید شدند؛ هویتی که از آن به عنوان انقاب 
ماندگاری  چگونگی  ما  پرسش  می شود.  یاد  فرهنگی 
هویت انقاب در بطن جامعه تا به  امروز است. در این 
مدت کدام هویت ها در ایران شکل گرفتند و توسعه 
یافتند و کدام بسترها نتوانستند طبق هدف گذاری شان 

به نتیجه مطلوب برسند؟

برجسته سازی فرهنگبرجسته سازی فرهنگ

پس از انقاب، امام خمینی)ره( فرمان تأسیس سه نهاد 
فرهنگ محور را صادر کردند. سازمان تبلیغات اسامی، 

هماهنگی   شورای   و  انقاب فرهنگی  عالی   شورای  
تبلیغات  اسامی سه نهاد شاخصی بودند که از همان 
بیان  امام  توسط حضرت  وظیفه شان  و  روزها کارکرد 
شد. اهداف و ویژگی هایی در پس تأسیس این نهادها 
در  امام  بی بدیل  پیش بینی  و  نگرانی  اهتمام،  بود که 
می داد.  نشان  را  اسامی  ایران  جامعه  فرهنگ  مقوله 
می سازد  را  ملت ها  چیزی که  آن  بود:»  فرموده  امام 
در  نیز  معظم رهبری  مقام  است.«  صحیح  فرهنگ 
همین راستا، مسئله اول در نظام  جمهوری اسامی را 
مسئله فرهنگ دانسته اند. این دو سخن گویای غالب 
بودن وجهه فرهنگی نظام جمهوری اسامی است. اما 
باید پرسید ریل گذاری فرهنگی نظام برچه پایه ای انجام 

گرفت؟
نهاد شورای عالی تبلیغات اسامی یا سازمان تبلیغات 
تبلیغات  اسامی،  امور  به  پرداختن  درجهت  اسامی 
تقویت  درجهت  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای 
با  شورای هماهنگی تبلیغات اسامی  و  انقاب فرهنگی 
رویکرد هماهنگی و انسجام دهی فعالیت های تبلیغی 
شکل گرفتند.  نظام،  تبلیغی  مراکز  و  دستگاه ها  بین 
نفوذ  گسترش  نهادها  این  مشترک  اهداف  ازجمله 

فـرهنگــی کـه مغتنـم شـدفـرهنگــی کـه مغتنـم شـد

آتنـا فـوالدونـد
عضو فعال 

                  دانشکده علوم اجتماعی

انقـــالب از  پـــس  انقـــالبنکاتـــی پیرامـــون نهادهـــای فرهنگـــی  از  پـــس  نکاتـــی پیرامـــون نهادهـــای فرهنگـــی 



دوهفته نامه 
انـجـمن اسالمـی
دانشجویـان مستـقل
دانشگاه عالمه طباطبایی
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و  منابــع  تخصیــص  معنــای  بــه  اجتماعــی  عدالــت 

فرصت هــا بــه صــورت برابــر بیــن افــراد در جامعــه و در 

کل، ریشــه کن کــردن فقــر و رســیدن بــه جامعــه برابــر 

ــاخص های  ــت.  از ش ــان اس ــای یکس و دارای فرصت ه

عدالــت اجتماعــی می تــوان بــه  فقــر، اشــتغال و امیــد 

بــه زندگــی و... اشــاره کــرد. عدالــت اجتماعــی، یکــی از 

شــاخص های مهــم و بنیــادی انقــاب اســامی به شــمار 

می آیــد. انقابــی کــه شــعارش حمایــت از مســتضعفین 

و قشــر پاییــن جامعــه بــوده و راهکارهــای رفــع نابرابری 

بیــن افــراد طبقــات جامعــه را جســت وجو می کــرده 

ــق  ــی تحق ــت اجتماع ــدازه عدال ــه ان ــا چ ــا ت ــت. ام اس

ــه زمــان  پیــدا کــرده؟ ایــن عدالــت اجتماعــی نســبت ب

قبــل از خــود چــه تغییــری کــرده اســت؟ 

عدالــت اجتماعــی در رژیــم پهلــوی و جمهــوری عدالــت اجتماعــی در رژیــم پهلــوی و جمهــوری 
اســالمیاســالمی  

و  میلیــون   30 از  انقــاب  از  قبــل  ســال های  در 

مصــرف  ســال1351،  در  ایــران  جمعیــت  نفــر   700

کالــری 16میلیــون نفــر کمتــر از حداقــل نیــاز بــود و 

چهارمیلیــون نفــر از ایــن جمعیــت 16میلیونــی، دچــار 

ســوءتغذیه شــدید بودنــد. طبــق آمــار ســازمان ملــل، 

ــه  ــد در فاصل ــدد 4/9درص ــه ع ــران ب ــوءتغذیه در ای س

ســال های 2016 تــا 2018 رســیده، درســت در زمانــی 

ــرآورد  ــر ب ــون نف ــران  حــدود 81 میلی ــت ای ــه جمعی ک

شــده اســت. زمانی کــه وضعیــت کنونــی را بــا قبــل 

می شــویم  متوجــه  می کنیــم،  مقایســه  انقــاب  از 

کــه تمــام ثــروت مــردم کشــوری کــه در فقــر مطلــق و 

ــر از  ــد در دســت 45 نف ــاد زندگــی می کردن ــای زی تنگن

افــراد کشــور جمــع شــده بــود.  تعــداد زیــادی از آن هــا 

فعالیــت  ســلطنتی  در مشــاغل  بودنــد کــه  افــرادی 

ــم و  ــه ظل ــن نتیجــه می رســیم ک ــه ای ــس ب داشــتند. پ

اســتبداد بیــداد می کــرده امــا در حــال حاضــر ایــن 

ــر شــده و بحــث عدالــت اجتماعــی و  مســئله کم رنگ ت

ــرار دارد. ــری ق ــگاه باالت ــاد در جای ــا فس ــارزه ب مب

عدالــت اجتماعــی در فاصلــه فقیــر و غنــی خاصــه 

نمی شــود بلکــه بــه معنــای خــاص کلمــه، حمایــت 

در کنــار  جامعــه  مختلــف  از گروه هــای 

برقــراری امکانــات عمومــی بــرای 

مثــال،  بــرای  اســت.  افــراد 

قبــل از انقــاب 2 تــا 5 

کشــور  بــزرگ  شــهر 

گاز  و  آب  بــرق، 

داشــتند و بیشــتر 

ایــن  از  مــردم 

ــره  ــات بی به امکان

طبــق  بودنــد. 

ــداهلل  ــخنان اس س

کتــاب  در  علــم 

یــک  تنهــا  خــود، 

درصــد از روســتاهای 

و  ســالم  آب  کشــور 

چهــار درصــد از روســتاها 

داشــتند.  بــرق 

شــاخص توســعه انســانی )HDI( نظر 

ــورهای  ــت کش ــاس وضعی ــی براس ــک جهان بان

جهــان در ســال های قبــل از 1990 را تهیــه کــرده و 

آمارهایــش نشــان می دهــد در دهــه 80 میــادی رتبــه 

ــر از  ــران در شــاخص توســعه انســانی)0.45( پایین ت ای

کشــورهای ترکیــه و لیبــی بــوده اســت. ایــن میــزان تــا 

ســال 2018 میــادی بــرای ایــران بــه 0.798 رســیده 

اســت. طبــق آمــار بانــک جهانــی، فقــر مطلــق قبــل 

از انقــاب نزدیــک 50 درصــد بــوده در حالی کــه در 

ســال93 بــه زیــر 10 درصــد رســیده اســت. بعــد از 

قطار انقالب در ریل عدالتقطار انقالب در ریل عدالت
انقــاب تعــداد روســتاهای بیشــتری از امکاناتــی ماننــد 

ــد شــدند و شــرایط  ــره من ــرق و گاز سراســری به آب، ب

ــه  ــروز ب ــا ام ــار ت ــق آم ــر شــد. طب ــر و پایدارت ــان بهت آن

1173 شــهر کشــور گازرســانی شــده، همچنیــن در حــال 

حاضــر تعــداد روســتاهای بهره منــد از گاز بــه 28 هــزار 

و 916 روســتا رســیده اســت.

عدالت اجتماعی از نوع انقالبی عدالت اجتماعی از نوع انقالبی 

ــت  ــق عدالـ ــز، تحقـ ــر چیـ ــش از هـ پیـ

یـــک  اســـامی،  جامعـــه  در 

دارای  و  دینـــی  وظیفـــه 

بـــه  اجتماعـــی  ابعـــاد 

می آیـــد.  حســـاب 

پرداختـــن  پـــس 

ـــوع  ـــن موض ـــه ای ب

بحثـــی  صرفـــًا 

اجتماعـــی نیســـت 

جنبـــه  بلکـــه 

بســـیار  دینـــی 

مهمـــی هـــم دارد 

بـــه  پرداختـــن  و 

آن ضـــرورت و الـــزام 

همان طـــور  می طلبـــد. 

ســـخنان  در  رهبـــری  کـــه 

خـــود بـــه بعـــد عقانـــی، اجتماعـــی 

و همچنیـــن دینـــی ایـــن بحـــث اشـــاره 

ــیار مهـــم در بحـــث  کرده انـــد. یکـــی از نـــکات بسـ

عدالـــت اجتماعـــی فسادســـتیزی و برقـــراری نظـــام 

ـــتقرار  ـــا اس ـــام ب ـــن نظ ـــق ای ـــه تحق ـــت ک ـــاد اس ضدفس

افـــراد عـــادل، دانـــا بـــه کار و نگـــران حـــال مـــردم صـــورت 

می گیـــرد. یعنـــی افـــرادی ســـاده زیســـت کـــه در کنـــار 

ــان کمـــک  ــه آنـ ــخت بـ ــرایط سـ ــوده و در شـ ــردم بـ مـ

ـــی فسادســـتیز اســـت کـــه خـــودش هـــم  ـــد. حکومت کنن

نـــه جـــدای از مـــردم. از قشـــر مـــردم باشـــد 

کار باید جهادی باشد نه جدالیکار باید جهادی باشد نه جدالی

بــه دســتاوردهای  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  کشــور، 

برقــراری  و  اجتماعــی  امکانــات  زمینــه  در  زیــادی 

عدالــت اجتماعــی دســت پیــدا کــرده امــا هنــوز  کامــاً 

ــه آن بایــد  ــرای رســیدن ب ــه آرمــان خــود نرســیده و ب ب

عناصــر انقابــی را حاکــم کــرد تــا نتیجــه مطلــوب 

حاصــل شــود. همان طــور کــه رهبــری در ســخنان خــود 

ــرای  ــوز راه ب ــد کــه مــا هن ــد کرده ان ــه تاکی ــن نکت ــه ای ب

پیمــودن و رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی داریــم پــس 

ایــن مســیر را بایــد تــا حــد تــوان در پیــش گرفــت و جلو 

رفــت. از طرفــی، زمانی کــه مــا انقابــی عمــل نمی کنیــم 

بلکــه فقــط بــه اهــداف خــود و برنامه هایــی کــه داریــم 

ســر و ســامان می دهیــم، عدالــت زیــر پــا گذاشــته 

می شــود. پــس می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ــوزه  ــی در ح ــج خوب ــه نتای ــاب، ب ــد از انق ــران در بع ای

عدالــت دســت یافتــه  اســت امــا ایــن پیشــرفت ها 

تضمیــن کننــده شــرایط صددرصــد مطلــوب نیســت و 

ــن  ــراری ای ــد در برق ــف بای مســئولین بخش هــای مختل

ــه  ــت کوشــا باشــند. از ســازمان های کوچــک گرفت عدال

ــت اجتماعــی  ــرای عدال ــد ب ــا وزارت خانه هــا همــه بای ت

و کاهــش فاصلــه طبقاتــی اقــدام و بــه آن عمــل کننــد 

تــا شــعار انقــاب کــه حمایــت از مســتضعفین بــود 

ــه جــدی  ــا، مقابل ــن راهکاره ــق شــود. یکــی از ای محق

می توانــد  اســت کــه  رانــت  و  فســاد  بــا  اساســی  و 

بخشــی از عدالــت را در جامعــه حاکــم کنــد. از طرفــی 

ایجــاد ســاختاری ضدفســاد می توانــد باعــث جلوگیــری 

و عامــل پیشــگیری از بی عدالتــی باشــد و پایه هــای 

ــدان کار  ــن، در می ــد. همچنی ــتحکم کن ــت را مس عدال

جهــادی و کنــار مــردم بــودن، اولیــن گام بــرای برقــراری 

عدالــت و حــذف فاصلــه و شــکاف ها اســت.

حمیده عرب سرخی
مسئول واحدخواهران

                  دانشکده علوم اجتماعی

عدالـــت  اســـتقرار  پیرامـــون  عدالـــت نکاتـــی  اســـتقرار  پیرامـــون  نکاتـــی 
ایـــران در  ایـــراناجتماعـــی  در  اجتماعـــی 
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امــروزه برخــی از رســانه ها ادعــا می کننــد کــه وضــع 

اقتصــادی قبــل از انقــاب بهتــر از وضــع اقتصــادی 

کنونــی بــوده اســت و اگــر انقــاب اســامی رخ نمــی داد 

صاحــب اقتصــادی قدرتمنــد در خاورمیانــه می شــدیم. 

عینــک  اســت  الزم  شــبهه  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 

واقع بینانــه بــه چشــم بزنیــم و وضعیــت آن دوره را 

ــم.   ــی کنی بررس

بررســی رونــد صــادرات نفــت در پنجــاه ســال بررســی رونــد صــادرات نفــت در پنجــاه ســال 
ــر ــراخی اخی

در ســال 1356  ایــران حــدود 5/5 میلیــون بشــکه 

ــزان  ــروزه می ــه ام ــی ک ــت در حال ــت داش ــادرات نف ص

بــه 1/3 میلیــون بشــکه  صــادرات نفــت کشــورمان 

نفــت  بــه عبارتــی دیگــر، صــادرات  رســیده اســت. 

کشــورمان قبــل از انقــاب چهــار برابــر وضــع کنونــی 

بــوده اســت.  از جملــه عواملــی کــه باعــث کاهــش 

ــه  ــوان ب ــا شــده اســت مــی ت صــادرات نفــت کشــور م

ــش  ــل افزای ــه دلی ــی کشــور ب ــن مصــرف داخل ــاال رفت ب

بــه  نفــر  میلیــون   35 از  ایــران  جمعیــت  میــزان 

ــی  ــگاه صیانت ــن ن ــر اشــاره کــرد. همچنی ــون نف 80میلی

بــه نفــت بــه عنــوان یــک ســرمایه ملــی بــرای آینــدگان 

و یــا تحریم هــای بیــن المللــی کــه علیــه خریــد نفــت از 

ایــران صــورت گرفتــه در ایــن امــر نقــش داشــته اســت. 

ــل از  ــی قب ــن، راز ارزان ــه هــای گمرکــی پایی ــل از تعرف ــی قب ــن، راز ارزان ــه هــای گمرکــی پایی تعرف
ــالب ــالبانق انق

بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه از وضعیــت اقتصــادی 

ــراد  ــه اف ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــاب ب ــل از انق قب

کاالهــا را بــا قیمتــی ارزان تــر از االن خریــداری می کردند 

امــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه کــه دلیــل ارزانــی آن 

زمــان چــه بــوده اســت؟ یکــی از دالیــل عمــده ی ارزانــی 

قیمــت کاالهــا تــا قبــل از انقــاب، اعمــال تعرفه هــای 

ــای  ــه کااله ــبت ب ــت نس ــوی دول ــن از س ــی پایی گمرک

وارداتــی خارجــی بــود و همیــن امــر باعــث شــد تــا 

کاالهــای خارجــی بــه وفــور و بــا قیمــت بســیار پایین در 

بــازار یافــت شــوند. ایــن سیاســت اقتصــادی نامناســب 

ارزبــری یا  ارزبــریارزانــی  یا  ارزانــی 
موجب 

تــا  شــد 

ت  ا لیــد تو

داخلــی کشــور 

شــوند  ضعیــف 

بــه  کشــورمان  و 

صنعتــی  قدرت هــای 

کنــد  پیــدا  وابســتگی 

ــه بازارفــروش کاال هــای  وب

تبدیــل  دیگــر  کشــورهای 

شــوند. در نهایــت ایــن امــر 

باعــث شــد تولیــد کننــده ی نوپــا 

ــل  ــه دلی ــی ب ــه داخل ــم تجرب و ک

اینکــه قــدرت رقابــت بــا تولیــد 

خارجــی  قدرتمنــد  کننده هــای 

را نداشــت بــه ســرعت از چرخــه 

رقابــت خــارج شــود.

 

ــه  ــق نظــرات و ســخنان گفت ر طب
شــده در ســران رژیــم پهلــوی 

هیچگونــه روحیــه اعتمــاد بــه 

بــرای  خودبــاوری  و  نفــس 

ســاخت ایــران مشــاهده 

رو  ایــن  شــداز  نمــی 

برخــورداری  علی رغــم 

کشــور از کارشناســان متخصص و دلســوز، اداره کشــور 

را بــه کارشناســان خارجــی و بیگانــه داده بودنــد کــه 

ــران نداشــتند  ــردم ای ــرای م ــچ دلســوزی ب ــا هی ــه تنه ن

بلکــه در صــدد عقــب نگــه داشــتن ایــران از ســایر 

کشــورها برآمــده بودنــد و نیــاز بــه حضــور آنــان در اداره 

ــه  ــن گفت ــد. همچنی ــده   می ش ــف دی ــای مختل بخش ه

شــده رژیــم پهلــوی بــرای اداره کشــور، قــرارداد حضــور 

ــش از 50هــزار مستشــار و کارشــناس خارجــی را در  بی

ــف نظامــی، نفــت، مهندســی، ســد  بخــش هــای مختل

ســازی، راه ســازی، مخابــرات، خودروســازی ، پزشــکی، 

برنامــه و بودجــه و امضــا کــرد در حالــی کــه متخصصــان 

ایرانــی اجــازه ظهــور و بــروز و نشــان دادن مهــارت و 

خاقیــت خــود را نداشــتند.

نداشــتن برنامــه اقتصــادی مشــخص، وابســتگی بــه 

ــن ایجــاد  ــی و همچنی ــد حاصــل از صــادرات نفت درآم

تاسیســات وابســته از جملــه راهبردهــای دوران پهلــوی 

بــود کــه در صــورت تداومشــان امــروزه ایــران جــزو 

وابســته ترین، فقیرتریــن و تحقیرشــده تریِن ملت هــا 

بــود. آنچــه باعــث تاســف می شــود ایــن اســت کــه 

گاهــی برخــی از رســانه ها هنــگام مقایســه کشــورمان بــا 

برخــی کشــورهای دیگــر از تحلیل هــا و قضاوت هــای 

اســتفاده  واقع بینــی  از  دور  بــه  و  غیرمنصفانــه 

ــه عبارتــی مــوارد منفــی بزرگ نمایــی شــده  ــد. ب می کنن

و بســیاری از اقدامــات و دســتاوردهای مثبــت نادیــده 

گرفتــه می شــود و چنیــن بــه مــردم القــا می کننــد 

اقتصــادی و درجــه توســعه یافتگــی  کــه وضعیــت 

کشــور حتــی درمقایســه بــا قبــل از انقــاب بدتــر شــده 

علمــی  بررســی های  و  بینانــه   واقــع  تامــل  اســت. 

ــا وجــود  ــی ب ــه حت ــد ک ــاب نشــان می دهن ــس از انق پ

محدودیت هــای موجــود، جمهــوری اســامی در مــدت 

عمــر خــود توانســته  ضمــن مقاومــت در برابر فشــارها، 

بی رحمانــه  کــه  تحریم هــای  و  بیگانــگان  تجــاوزات 

علیــه کشــورمان صــورت گرفتــه وضعیــت معیشــتی 

ــه در  ــه درســت اســت ک ــود ببخشــد. البت ــردم را بهب م

برخــی زمینه هــا خلــف وعده هایــی صــورت گرفتــه امــا 

ــا دســتاوردهای انقــاب  ــه م ــل نمــی شــود ک ــن دلی ای

اســامی را نادیــده بگیریــم. اگــر کم کاری هایــی هــم 

وجــود دارد مربــوط بــه کارگــزاران انقــاب اســت و 

ــچ  ــل ایجــاد آن جــای هی دراصــل خــود انقــاب ودالی

نیســت. شــبهه ایی 

دنیا مرادیـان 
عضو فعال 

             دانشکده علـوم ارتباطـات

وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور در ســـال های پیـــش وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور در ســـال های پیـــش 
از انقـــالب بهتـــر از وضعیـــت کنونـــی بـــوده اســـت؟از انقـــالب بهتـــر از وضعیـــت کنونـــی بـــوده اســـت؟




