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ولینعمـــــــــــــــــــتان

مقدمه
اسالميت تنها راه تحقق جمهوریت

اگــر چــه نظــام »جمهــوری اســالمی« از دو رکــن جمهــوری و اســالمی تشــکیل 
شــده اســت، ولــی چنانچــه عنــوان نظــام مــا فقــط »نظــام اســالمی« بــود، بــاز 
هــم جمهوریــت در آن مســتتر بــود. اســالم در ذات خــود بــه مــردم توجــه دارد 
ــام  ــدارد. اهتم ــکان ن ــردم، ام ــور م ــدون حض ــالمی ب ــام اس ــک نظ ــراری ی و برق
بــه جمهوریــت، مســأله ای بــه ظاهــر مهــم در سیاســت رســانه ای غــرب اســت 
کــه البتــه فریب هــای آن غیرقابــل انــکار اســت. توجــه واقعــی دیــن بــه جایــگاه 
ــه  ــبت ب ــن نس ــود. دی ــه ش ــه آن توج ــیار ب ــد بس ــه بای ــت ک ــی اس ــردم، حقیقت م
ــژه ای دارد. از  ــیت وی ــه، حساس ــردم و جامع ــودن م ــف ب ــا ضعی ــودن ی ــوی ب ق
نــگاه دیــن، بایــد از عوامــل ضعیــف شــدن جامعــه پرهیــز کــرده و بــه عوامــل 

قــوت گرفتــن جامعــه، اهتمــام ورزیــد. 
ــد  ــی نمى توان ــت به تنهای ــوند. دول ــرکت داده ش ــور ش ــه ام ــردم در هم ــد م بای
ایــن بــار بزرگــى کــه بــر دوش ایــن ملــت هســت را بــردارد. همان طــوری کــه 
ــچ  ــود، هی ــز نب ــاى عزی ــت و جوان ه ــعف مل ــور و ش ــن ش ــه ای ــد چنانچ می دانی
دولتــى نمى توانســت مقابلــه کنــد بــا ایــن قدرت هایــى کــه همــه قدرتشــان را، 
ــن  ــه ای ــدون اینک ــد. ب ــه کردن ــا حمل ــه م ــتند و ب ــم گذاش ــوى ه ــان را پهل قوه ش
ملــت همراهــى کنــد مــا نمــى  توانســتیم کارى بکنیــم. هــر چیــزی کــه داریــم از 
ایــن مــردم اســت و هــر چیــزی هــم هســت مــال ایــن مــردم اســت، دولــت، قــوه 
قضائیــه، قــوه مقننــه عامــل ایــن مــردم اســت و بایــد مــردم را در همــه ی امــور 
شــرکت بدهنــد. همــان طــورى کــه بــا شــرکت مــردم در جنــگ تحمیلــی، ملــت و 

دولــت ایــران پیــروز گردیــد.
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ــردم  ــن م ــالیان، ای ــن س ــول ای ــالمی و ط ــالب اس ــق انق ــل تحق ــی مراح در تمام
کار  پــای  انقالبشــان دفــاع کرده انــد و در تمامــی بحران هــا  از  کــه  بوده انــد 
ــد  ــه در چن ــی ک ــن بحران های ــی از بزرگتری ــد. یک ــالمی بودن ــام اس ــالب و نظ انق
خــورد،  رقــم   اســالمی  نظــام  بــرای  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد  دهــه 
حــوادث پــس از انتخابــات یازدهــم ریاســت جمهــوری در ســال 1388 موســوم 
بــه فتنــه88 بــود کــه بــا حضــور پرشــور مــردم در نهــم دی مــاه همــان ســال ایــن 
فتنــه جمــع گردیــد. بــه همیــن جهــت در ایــن جــزوه ابتــدا بازخوانــی ای از فتنــه 
88 را خواهیــم داشــت  و در فصــول بعــد بــه نقــش مــردم در دفــاع از انقــالب 

اســالمی می پردازیــم.
 

فصل اول: بازخــــوانی فتنــــه 88 ؛

ــا طراحی های امنیتــی از ریشـــه های جامعــــه شناختی و فرهنـــگی تـ

بازخوانــی و بازروایــی درس هــا و عبرت هــای فتنــه 88 و واکاوی و کالبدشــکافی 
ریشــه ها، عوامــل، علــل، دالیــل و زمینه هــای بــروز ســهمگین ترین فتنــه بعــد 
از انقــالب، کمــاکان یکــی از ضرورت هــای امــروز فضــای سیاســی، فرهنگــی، 
ــران در  ــت ای ــم مل ــت حرکــت عظی ــت. اهمی ــور ماس ــی کش ــی و اجتماع معرفت
9دی مــاه ســال 88 زمانــی آشــکارتر می شــود کــه ابعــاد و زوایــای فتنــه ی 
براندازانــه و کودتاگونــه آن ســال بازخوانــی و بازروایــی شــود. پــس از گذشــت 
بیــش از یــک دهــه از بــروز فتنــه 88 و در حالــی کــه نظــام اســالمی در گام دوم 
انقــالب اســالمی بــه افق هــای بلندتــری مــی اندیشــد، الزم اســت هشــدارها 
ــت  ــه دس ــادا ب ــا مب ــود ت ــادآوری ش ــررا ی ــه 88 مک ــه فتن ــوط ب ــای مرب و انظاره

فراموشــی ســپرده شــود. 
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الف( ریشه های جامعه شناختی و فرهنگی فتنه 88
در زمینــه کالبدشــکافی فرهنگــی و اجتماعــی فتنــه 88، ســوال اصلی آن اســت 
کــه چــرا فتنــه 88 تنهــا در بخش هایــی از تهــران و نقــاط خاصــی از کشــور قــادر 
ــدام  ــی و ک ــای ضدفرهنگ ــه زمینه ه ــد و چ ــازی ش ــازی و بحران س ــه آشوب س ب
طیــف از مشــکالت، بــرای فتنــه بــه ســان یــک »اهــرم عملیاتــی« عمــل کردنــد؟ 
قبــل از هرگونــه بحثــی موکــدا تاکیــد شــود کــه مقصــود از بازگویــی چالش هــای 
فرهنگــی شــهر تهــران کــه زمینــه ســاز فتنه 88 شــد و تبعــات فرهنگــی و امنیتی 
آن، القــاء عمومیــت و تســری آن نیســت؛ بــه دلیــل این کــه فتنــه 88 حتــی در 
تهــران هــم بدنــه ی مردمــی قابــل اعتنــا و گســترده ای نداشــت؛ امــا بــه هــر حــال 
شناســایی زمینه هــای فتنــه الزم اســت. از ایــن رو بایــد توجــه شــود اگــر تهــران 
ــوب  ــار آش ــی دچ ــای زمان ــی برهه ه ــه 88 در برخ ــه در فتن ــت ک ــهری اس ــا ش تنه
و اغتشــاش شــد، همزمــان مهم تریــن شــهری اســت کــه بــا بــه صحنــه آمــدن 
قاطبــه ی مــردِم فرهنگــی و غیــور آن در 9دی 88  و 22بهمــن 88، تومــور فتنــه 

را از جــا درآورد.

فتنه اشراف شمال شهرنشين و هژمونی ضدفرهنگی طبقه مترفين
ِفیهــا  وا 

ُ
َســق

َ
ف

َ
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َ
أ ِإذا  »َو  قرآنــی  تعبیــر 

ْدِمیــرًا« یکــی از هشــدار هــای جــدی قرآنــی 
َ

ْرناهــا ت َدمَّ
َ

ــْوُل ف
َ

ق
ْ

ْیَهــا ال
َ
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َّ

َحــق
َ

ف
کم تولیــِد  عیــاِش  خوش گــذراِن  داراِن  )ســرمایه  مترفیــن  طبقــه  پیرامــون 
ســال88  در  و  می کردنــد  تلقــی  برتــر  طبقــه  را  خــود  کــه  اســت  پرمصــرف( 
تــن بــه آرای توده هــای مــردم و جمهوریــت ندادنــد. شــمال شــهر از لحــاظ 
جامعه شناســی شــهری بــه منطقــه ای اطــالق می شــود کــه بهتریــن محــل 
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ــی را دارد.  ــت ملک ــن قیم ــه باالتری ــوا و البت ــب ترین آب و ه ــی، مناس جغرافیای
ــت  ــهری نیس ــا ش ــی و ی ــدی جغرافیای ــیم بن ــک تقس ــهر« ی ــمال ش ــوم »ش مفه
بلکــه یــک مفهــوم »فرهنگــی- هویتــی« اســت کــه بــار خــاص خــود را دارد. 
ســیر تحــول جایــگاه شــمال شــهر آن را بــه موقعیــت و جایــگاه فعلــی رســانده 
اســت. همان طــور کــه فشــیمن می گویــد در جوامــع غربــی پیدایــش شــمال  
شهرنشــینی بــه اواســط ســده هجدهــم میــالدی برمی گــردد. در مراحــل اولیــه، 
شــمال شــهر محلــی بــرای »طــرد« ، »انــزوا« ، »کنــج دنــج« محســوب می شــد 
و داشــتن خانــه ای در شــمال شــهر آرزوی غایــی یــک بــورژوا بــود. )نظریــه 
اجتماعــی شــهری، مایــکل بانــدز؛ 1390( در مراحــل اولیــه، حــد نهایــی تحقــق 
متوســط  طبقــه  اشــرافیت  و  شهرنشــینی  شــمال  در  بــورژوازی،  ارزش هــای 
اجتماعــی متجلــی می شــد. یکــی از اصلی تریــن دالیــل شــمال شهرنشــینی، 
ــای  ــتند مرزه ــانی که نمی خواس ــود. کس ــی ب ــره ی اجتماع ــی روزم ــزوا از زندگ ان
بــرای اهالــی مرکــز شــهر آشــکار باشــد،  آنهــا  روابــط شــخصی و خانوادگــی 
را  پنــاه می بردنــد و زندگــی »انزواگرایانــه« خــود  بــه مناطــق شــمال شــهر 
آرمان شــهرهای  پیگیــری می کردنــد.  زندگــی متفــاوت  ارزش هــا و ســبک  بــا 
بورژوایــی )Bourgeois Utopias( کــه همــان »شــمال شــهر« باشــد، در ابتــدا 
بــرای فــرار از »اتمســفر فرهنگــی مرکــز شــهر« تشــکیل شــد امــا اکنــون »شــمال 
شــهر« کــه زمانــی جایــگاه »حاشــیه ای« و حتــی »حومــه ای« داشــته اســت، بــه 
یــک »قطــب« و یــا »مرکــز« تبدیــل شــده اســت. امــروزه در شــهر تهــران، شــمال 
شــهر بــه یــک قطــب شــهری تبدیــل شــده اســت کــه در مقابــل و مجــاورت 
»مرکــز شــهر«، »جنــوب شــهر« و »حومــه شــهر« قــرار می گیــرد. ارتباطــات 
ــن رو  ــت و از ای ــده اس ــترده ش ــیار گس ــهر( بس ــهر-مرکز ش ــمال ش ــی )ش فرهنگ
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ــادی  ــرافیت اقتص ــه اش ــهری ک ــط ش ــبه متوس ــه ی ش ــدن طبق ــکنی گزی س
ــرار دارد.  ــهر ق ــز ش ــردم مرک ــم م ــوی چش ــا جل ــد، دائم ــود را دارن ــاص خ خ
تظاهــرات دارندگــی و برازندگــی، شــمال شهرنشــینی را در چشــم عــده ای از 
مــردم بــه آرمان شــهری تبدیــل کــرده اســت کــه گویــی: یــک خانــه در شــمال 
شــهر؛ هــر آنچــه بــرای خوشــبختی الزم اســت. امــا قــدرت اقتصــادی، ضعــف 
فرهنگــی را توجیــه مــی کنــد و از آن مهــم تــر »بی خیالــی« و »بــی دردی« 
ــاند.  ــی« را می پوش ــالء روح ــی« و »خ ــات فرهنگ ــرافی، »تناقض ــی اش زندگ
بــه هیــچ وجــه قصــد نداریــم بگوییــم هــر آن کــس کــه زندگــی اشــرافی دارد 
سراســر از معنویــات تهــی اســت و بویــی از دیــن نبرده اســت و برعکــس 
ــواره  ــه هم ــر جامع ــات فقی ــود طبق ــی ش ــه تلق ــت؛ ک ــح نیس ــم صحی آن ه
پیشــرفت  مــرّوج  اصالتــا  اســالم  هســتند.  جامعــه  افــراد  متدین تریــن 
مــادی اســت؛ امــا اگــر پیشــرفت مــادی بــه همــراه تعالــی معنــوی نباشــد، 
عــدم تــوازن هویتــی رخ می دهــد. مقصــود مــا کالبدشــکافی پدیــده ی 
آن  و  گرفــت  قــرار  فتنــه88  هــای  زمینــه  از  یکــی  کــه  اســت  پیچیــده ای 

ــت. ــهر« اس ــمال ش ــی در ش ــد فرهنگ ــی ض »هژمون

از  یکــی  گرفــت.  قــرار  فتنــه88  عملیاتــی  اهرم هــای  از  یکــی  وندالیســم 
اقســام وندالیســم بــا نیــت »اعتــراض« انجــام می شــود. منشــأ نارضایتــی 
نــدارد. ســرخوردگان و  بــروز آن نســبتی  و  ابــراز  بــا نحــوه ی  وندالیســم 
ناراضیــان از موقعیــت و منزلــت شــخصی ممکــن اســت بــه وندالیســم 
نامســاعد  ، »وضعیــت  ، »گرانــی«  از »بیــکاری«  روی آورنــد. در حقیقــت 
خانوادگــی«، »مهیــا نبــودن شــرایط ازدواج« معترض انــد و حاضرانــد ایــن 
نارضایتــی را بــه هــر شــکل نشــان دهنــد، حتــی اگــر مــورد »بدفهمــی« قــرار 
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گیــرد و از ســوی فتنه گــران »مصــادره سیاســی« شــود. ایــن گــروه کــه اکثــرًا 
در طبقــات محــروم جامعــه هســتند صرفــا »اعتــراض« دارنــد امــا عــده ای 
»اعتقــاد«  فتنه گــران  کار  خروجــی  بــه  کــه  هســتند  آن هــا  کنــار  در  هــم 
دارنــد. بخشــی از شــبه طبقــه ی اشــرافی شــمال شهرنشــین، واقعــا بــه 
ــم  ــه کنی ــد توج ــا بای ــد، ام ــا آمدن ــان ه ــه خیاب ــدازی ب ــود بران ــان مقص هم
حتــی در شــمال شــهر تهــران هــم ایــن عــده در اقلیــت بودنــد. نکتــه مهــم 
ــه را  ــی از جامع ــت الیه های ــرافیت زده توانس ــه اش ــبه طبق ــه ش ــت ک آن اس
ــان بیــاورد. دلیــل ایــن فراینــد مشــخص اســت؛  بــه همــراه خــود بــه خیاب
»اتمســفر ضــد فرهنگــی« امــروزه در تهــران، اشــرافیت هــای افســانه ای 
ــه  ــا ب ــی آن ه ــه زندگ ــود ک ــاهده می ش ــهر مش ــای ش ــن محله ه در گران تری
واقــع یــک »کاخ نشــینی و حکومــت شــاهانه« اســت. خانــه بــاارزش چنــد 
صــد میلیــاردی، ماشــین میلیــاردی و اســراف و تبذیرهــای باورنکردنــی 
قارون گونــه، واقعیــت تلــخ برخــی محــالت خــاص تهــران اســت. طیــف 
اشــرافیت بــا سراشــیبی شــمال بــه مرکــز تهــران از مولتــی میلیــاردر تــا 
ســرمایه داران میلیــاردر ادامــه دارد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن قــدرت 
اقتصــادی »هنجــار« تولیــد می کنــد و در شــمال شــهر یــک »اتمســفر ضــد 
فرهنگــی« را تشــکیل داده اســت. عرف ســازی برخــی محّرمــات، منکرســازی 
برخــی معروف هــا ]بزرگتریــن معــروف خــود »امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر« اســت کــه در مناطقــی از شــهر بــه منکــر تبدیــل شــده اســت[، خــوب 
جلــوه دادن بدهــا ]گروه هــای مبتــذل نــازل کــه مرجــع اجتماعــی معرفــی 
شــده اند[، بــد جلــوه  دادن خوب هــا، همــه و همــه از تبعــات »لیبرالیســم 
فرهنگــی« اســت. بایــد توجــه کنیــم این گونــه »کج روی هــای فرهنگــی« در 
مناطقــی از شــمال شــهر »اعتقــادی« شــده اســت. بعــد از مراحــل هشــت 
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ــول  ــرب: محص ــبک غ ــه س ــعه ب ــادی« ]توس ــم اقتص ــت »لیبرلیس ــال سیاس س
دولــت هاشــمی[، هشــت ســال »لیبرلیســم سیاســی«  ]جامعــه مدنــی بــا 
قرائــت غربــی: محصــول دولــت خاتمــی[، جامعــه در ســال88 بــا موجــی از 
ــک« در  ــاختار »هژمونی ــک س ــه ی ــه ب ــد ک ــه گردی ــی« مواج ــم فرهنگ »لیبرالیس
ــا امــروز هــم ایــن ســاختار رشــد یافتــه و  شــمال شــهر تبدیــل شــده بــود کــه ت
قدرتمندتــر شــده اســت. کــم حجابــی، بــی حیایــی و اخیــرا »بی حجابــی« از 
معــدود محله هــای اشــرافیت زده شــمال شــهر بــه ســوی مرکــز شــهر و پاییــن 
شــهر ســرایت می کنــد. قــدرت مالــی، تولیــد یــک نــوع »اعتمــاد به نفــس کاذب« 
می کنــد کــه فــرد در مواجهــه بــا دیگــران حتــی از اعتقــاد ضدفرهنگــی خــود 
ــمال  ــاط ش ــی نق ــی در برخ ــد فرهنگ ــفر فاس ــد. اتمس ــاع می کن ــات دف ــا مباه ب
شــهر تهــران، تولیدکننــده ی یــک نــوع نظــام ارزش گــذاری و بدعت کننــده ســبک 
زندگــی غربــی اســت. هژمونــی ضدفرهنگــی شــمال شــهری یعنــی معیارهــای 
ــمال  ــرافیت های ش ــده ای از اش ــل ع ــواالت قلی ــا اح ــرام را ب ــذاری و احت ارزش گ
شــهر تنظیــم کــردن. چــرا بایــد در زندگــی روزمــره مــردم عــادی آه و افســوس 
از »عــدم موفقیــت اقتصــادی« بــه هــوا بلنــد باشــد و کمتــر آهــی بــرای »تعالــی 
فرهنگــی« کشــیده شــود؟ البتــه از ســوی تلویزیــون هــم ســبک زندگــی شــمال 
شــهری ترویــج مــی شــود؛ خانــه خــوب، ماشــین خــوب، زن خــوب و دیگــر هیــچ! 
آیــا شــنیده اید کــه می گوینــد »فالنــی چــه زندگــی خوبــی دارد« و در ادامــه 
کالم از موفقیــت هــای مالــی و کاری و شــغلی و تحصیلــی او تمجیــد می کننــد 
و البتــه در آخــر هــم تأســف کمرنگــی بیــان می شــود کــه »البتــه کاش اهــل 
ــای  ــی و عرف ه ــی ترویج ــبک زندگ ــش س ــد نق ــود«؟ نبای ــم ب ــت ه ــن و دیان دی
مطلــوب یــک زندگــی را دســت کم گرفــت. بــرای جوانــان بیشــترین محــرک بــرای 
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ــاده  ــر س ــه ظاه ــه ب ــن جمل ــت همی ــده در ماهی ــی آین ــبک زندگ ــکل دهی س ش
ــت. ــه اس ــی دارد« نهفت ــی خوب ــه زندگ »چ

ــه  ــد ک ــل ش ــت غاف ــن حقیق ــد از ای ــی نبای ــای اجتماع ــن آفت ه ــار ای ــه در کن البت
خــون شــهدا باالتریــن ســرمایه اجتماعــی و عرفــی اســت کــه این واقعیــت خود 
را در ماجــرای شــهادت شــهید حججــی و بــه ویــژه در شــهادت شــهید ســلیمانی 
بــه نحــوی عمیق تــر و گســترده تر خــود را نشــان داد. بــه وضــوح احســاس 
می شــود شــهادت »حــاج قاســم ســلیمانی«، موجــی از غبطــه و الگوســازی را 
بــه دنبــال دارد. همین جــا بایــد متذکــر شــد کــه یکــی از اصلی تریــن راهکارهــا 
بــرای شکســتن فضــای مســموم ناهنجــاری فرهنگــی و فکــری در بخشــی 
از مناطــق شــهر تهــران، بازتولیــد و بازآفرینــی روحیــه ی »شــهادت طلبــی« و 

»عمــل مجاهدانــه« اســت.

آفت فرهنگی طبقات متوسط و محروم جامعه؛ مشغول سازی اقتصادی
کمــاکان بزرگ تریــن معضــل فرهنگــی تهــران، »مشغول ســازی اقتصــادی« 
شــهروند تهرانــی اســت؛ دور باطلــی کــه بــا سیاســت لیبرالیســم دوران کارگزاران 
ــن  ــرف ک ــی؛ مص ــرف کن ــا مص ــن ت ــه دارد »کارک ــم ادام ــوز ه ــد و هن ــی ش طراح
تــا کارکنــی«. تهییــج افسارگســیخته ی مــردم تهــران بــه »مصــرف بیشــتر«، 
مکافــات قســط و قــرض و وام را بــرای طبقــه ی متوســط و کمتــر بهره منــد 
زمیــن  از  را  تهــران  شــهر  مصرفــی،  کاالهــای  تبلیغــات  برجای گذاشته اســت. 
و هــوا و زمــان و مــکان احاطــه کــرده اســت. حکایــت زندگــی روزمــره برخــی از 
شــهروندان تهرانــی در همــان ســه پــرده نواختــه می شــود؛ کار و قســط و وام. 
مثــال معروفــی در تهــران وجــود دارد کــه شــاید در شــهرهای دیگــر بــه ایــن 
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شــکل روا نباشــد؛ »ماهــی بــا آب زنــده اســت و کارمنــد بــا وام«! در ایــن فضــا، 
در حقیقــت »زمــان« ]بزرگتریــن ســرمایه هــر انســان[ شــهروند تهرانــی از قبــل 
»پیش فــروش« می شــود. کار دوم و ســوم، عــرف اجتماعــی تهــران شــده 
اســت. بــه راســتی در ایــن فضــا جایــگاه »فرهنــگ« چیســت؟ چــه انتظــاری 
را بی دغدغــه در کنــار همســر و  تــا وقتــی  از مــرد تهرانــی داشــت  می تــوان 
فرزنــدان خــود ســپری کنــد. زندگــی پرشــتاِب اقتصــادزده ی شــهر تهــران، در 
ــرد و  ــی دور ک ــاعت های طوالن ــرای س ــواده ب ــز خان ــرد را از مرک ــه ی اول م مرحل
ــه  ــا ب ــه دوم بن ــار آورد و در مرحل ــم« را به ب ــاالری« و »فمینیس ــده ی »زن س پدی
همــان دور باطــل مصرفــی، حتــی زن را هــم از محیــط خانــه دور کــرد و بایــد 
در آینــده انتظــار پدیــده ی »فرزنــد ســاالری« را بکشــیم؛ چنــان کــه شــواهد آن 
ــک و  ــراد در ترافی ــمی اف ــی و جس ــایش روح ــا فرس ــت. ب ــده اس ــدا ش ــم هوی ه
محیــط کاری، عمــًا در تهــران مفهــوم »خانــه« در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک 
»خوابــگاه« اســت. ســیر طبیعــی و منطقــی تربیــت فرزنــدان در تهــران وجــود 
نــدارد؛ پــدران و مــادران بانشــاط الگــوی فرزندشــان می شــوند امــا در زندگــی 
»اقتصــادزده«، عمــًا مدیــر فرهنگــی خانــواده »تلویزیــون« و »بــازی هــای 
کامپیوتــری«، »بــازی هــای موبایلــی« ، »فضــای مجــازی، شــبکه های اجتماعــی 
و پیام رســان ها« و چــه بســا »ماهواره هــا« می شــوند. زوال زندگــی ســنتی 
وقتــی قابــل درک اســت کــه توجــه کنیــم حتــی روابــط خانوادگــی هــم کــم شــده 
و کــودکان بــه جــای نشســتن بــر زانــوی پدربــزرگ و مادربــزرگ، بــا نشســتن روی 

صندلــی جلــوی کامپیوترهــا، تبلت هــا و موبایل هــا، قصــه می شــنوند.
حــرص و آز تمام نشــدنی »بیشــتر داشــتن« بــرای طبقــه ای از اقشــار تهرانــی 
فرهنگــی  آفت هــای  از  می زنــد.  رقــم  را  تمام نشــدنی  مالــی«  »کســری  یــک 
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چنیــن پدیــده ای، مواجهــه ی اقشــار متوســط بــا الیه هــای اشــرافیت زده تهرانــی 
اســت؛ »تشــویش« و »دلواپســی« و »نگرانــی« طبقــات متوســط در برابــر 
»بی خیالــی« و »بــی دردی« طبقــه اشــرافیت ســبب می شــود در برابــر شــبهات 
فرهنگــی  آســیب های  و  دهنــد  نشــان  مقاومــت  کم تــر  آنــان  ضدفرهنگــی، 
و فکــری ســرایت کنــد. گرچــه هنــوز هــم متدین تریــن و وفادارتریــن افــراد 
ــی  ــکالت مال ــترین مش ــه بیش ــتند ک ــانی هس ــن کس ــالب، همی ــه انق ــه ب جامع
ــاج  ــه ح ــد ک ــاد آوری ــه ی ــه ای را ب ــس شیش ــم آژان ــروف فیل ــه مع ــد. جمل را دارن
کاظــم خطــاب بــه همســر و فرزنــد خــود گفــت »زندگــی آنقــدر فشــارم داد کــه از 
شــما غافــل شــدم«. امــا اگــر فتنــه ای بــه پــا شــود -همانطــور کــه ثابــت شــد-  
همــان اقشــاری کــه کمتریــن »بهــره مــادی« را از جامعــه برده انــد، بیشــترین 
»هزینــه« را می دهنــد و مثــل حماســه عظیــم 9دی جســمی و روحــی بــه 
صحنــه می آینــد؛ امــا بایــد ریشــه فرهنگــی مشــکالت را حــل کنیــم. ریشــه های 
فرهنگــی فتنــه88 آنجــا قــرار دارد کــه »دغدغــه اقتصــادی« اجــازه نمی دهــد 
ــًا او  ــا اص ــه بس ــد و چ ــری کن ــود را پیگی ــی خ ــه فرهنگ ــی دغدغ ــهروند تهران ش
را بــه مــرض العــالج »بــی دردی فرهنگــی« دچــار کنــد. ســاختارهای اقتصــادی 
و بروکراســی ناکارآمــد مدیریــت فرهنگــی، مــردم را از »میــدان داری« در امــر 

ــت. ــرده اس ــگ دور ک فرهن

بروكراســی فرهنگــی تهــران و بی عملــی نهادهــای فرهنگــی، هشــدار هميشــگی 
فرهنگــی تهــران )تأخيــر فــاز دســتگاه  های فرهنگــی در تهــران(

انقــالب اســالمی ایــران قبــل از پیــروزی خــود، یــک »آرمــان« بــود نــه فقــط بــرای 
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تشــکیل حکومــت، بلکــه بــرای تحقــق »آرمــان هــای اســالمی«. نهادهایــی کــه 
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی تشــکیل شــد، بــرای محقــق ســاختن مطالبــات 
فرهنگــی مــردم، برخــی قوانیــن و ســاختارهای ســابق را منحل کرد و مســتخدم 
روش هــا  حتــی  و  قوانیــن  نهادهــا،  ابزارهــا،  امــا  شــد.  اســالمی  آرمان هــای 
ــرای نیــل بــه یــک هــدف آرمانــی در طــول زمــان بــه دام ناکارآمــدی دســتگاه  ب
بروکراتیــک می افتنــد و از »مطالبــات فرهنگــی« مــردم عقــب می ماننــد. چنــدی 
ــات  ــران، از اقدام ــوص در ته ــه خص ــردم، ب ــی« م ــات فرهنگ ــه »مطالب ــت ک اس
خــود  خانه هــای  داخــل  در  مــردم  اســت.  زده  جلــو  فرهنگــی  دســتگاه های 
زوایــای صحنــه ی جنــگ نــرم را بــه خوبــی درک می کننــد؛ امــا مدیریــت فرهنگــی 
در شــهر تهــران نســبت بــه ایــن مطالبــه »تأخیــر فــاز« دارد. اگــر ســاده بگوییــم، 
ــرای حــل مشــکل فرهنگــی فرزنــد  ــه ب ــا زن خان ــه ای مــرد ی تصــور کنیــد در خان
خــود چــه حســابی روی برنامه هــای وزارت ارشــاد، ســازمان فرهنگــی هنــری 
شــهرداری تهــران و صداوســیما بــاز می کنــد؟ آیــا اصــًا متصــور هــم هســت 
کــه عامــه ی مــردم در جنــگ نرمــی کــه قــرار دارنــد نیــاز فــوری خــود را از »رادیــو 
تهــران« و »فرهنگســراهای تهــران« مطالبــه کننــد؟ جنــگ نــرم یــک جنــگ آنــی و 
لحظــه بــه لحظــه اســت کــه بــا نهادهــای فرهنگــی اداری شــده ی امــروز تناســبی 
نــدارد. بــرای مشــکالت امــروز، فــردا بحــث می کننــد و ماه هــا یــا ســال های 
ــئله  ــورت مس ــد، ص ــرا می رس ــه اج ــه مرحل ــی ب ــد و وقت ــم می گیرن ــده تصمی آین
ــه  ــا ب ــوًال واکنش ه ــت. معم ــورده اس ــم خ ــدی رق ــه جدی ــده و صحن ــوض ش ع
پدیــده ی »تقــدم مطالبــات و تأخــر عملکــرد نهادهــای فرهنگــی« در ســه شــکل 

کلــی انجــام مــی شــود؛  1- عقــب کشــیدن 2- هضــم شــدن 3-نــوآوری.
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عــده ای از شــهروندان بــا مشــاهده کم بازدهــی مدیریت فرهنگــی و ناکارآمدی 
ــه  ــوند و ب ــی ش ــار م ــیدن« دچ ــب کش ــه ی »عق ــه روحی ــی، ب ــی فرهنگ بروکراس
بی توجهــی بــه مشــکالت و فراموشــی روی می آورنــد. در حقیقــت از ســوی ایــن 
عــده چــون از ســوی نهادهــا و مســئولین تحــرک و ابتــکار و نــوآوری مشــاهده 
نمی شــود، آن هــا هــم بــه خــود حــق می دهنــد از حــق مســئولیت خــود ســلب 
ــد.  ــاک می کنن ــی« را پ ــالت فرهنگ ــئله »معض ــورت مس ــًا ص ــد و اص ــار کنن اختی
واکنــش دوم از واکنــش اول بدتــر اســت و برخــی در حجــم ســنگین تهاجــم 
فرهنگــی غــرق می شــوند و بســیاری از آنچــه قبــًا بــا آن مخالــف بودنــد را 
می پذیرنــد. هضــم شــدن در شــبهات یکــی از بدتریــن واکنش هایــی اســت کــه 
بــه دلیــل تأخــر نهادهــای فرهنگــی روی می دهــد. ایــن عــده در شــرایط فتنــه، 
فتنــه زده می شــوند و بخشــی از آن هــا بــه عنــوان نیروهــای عملیاتــی دشــمن 
در جنــگ نــرم عمــل می کننــد. امــا واکنــش ســوم »نــوآوری« اســت؛ یعنــی مردم 
دغدغــه و مطالبــه ی فرهنگــی خــود را رهــا نمی کننــد و بــا مشــاهده ناکارآمــدی 
برخــی دســتگاه های فرهنگــی، خــود شــخصًا و یــا گروهــی، »ابــزار« بهتــری بــرای 
تحقــق مطالبــات و آرمان هــا ابــداع می کننــد. مدیریــت فرهنگــی مــردم هنــوز 
ــرم دشــمن اســت.  ــا جنــگ ن هــم از اثرگذارتریــن شــیوه هــای مواجهــه ی مــا ب
حماســه عظیــم 9دی88، یکــی از نمودهــای جمعــی یــک »نــوآوری فرهنگــی« 
عملکــرد  از  فتنــه88  بــا  برخــورد  بــرای  مــردم  مطالبــات  حقیقــت  در  بــود. 
مســئولین جلوتــر بــود و مــردم بــا معیــار قــرار دادن ســخنان رهبــر خــود، صــف 

نخبــگان و خــواص را کنــار زدنــد و خــود رأســًا وارد صحنــه شــدند.
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تهران و مسئله آقازاده های جلوی چشم
اصطــالح »آقازادگــی« بــرای بازگویــی سوءاســتفاده و رانت خــواری فرزنــدان و 
اقــوام برخــی از مســئوالن رده بــاالی حکومــت بــه کار مــی رود. گرچــه نقــل ایــن 
پدیــده حکایــت قدیمــی اســت و رشــته داســتان ســر دراز دارد چــرا کــه از صــدر 
اســالم آقازاده هــای فتنه گــری چــون »عبــدهللا بــن زبیــر« وجــود داشــته اند. بــر 
کســی پوشــیده نیســت در فتنــه 88 عناصــری چــون مهــدی هاشــمی و فائــزه 
هاشــمی گوشــه ای از پــازل عملیاتــی و طراحــی میدانــی فتنــه را پــر کــرده بودند. 
امــا در کالبدشــکافی فرهنگــی فتنــه88 قصــد واکاوی عمیق تــری داریــم تــا 
توجــه شــود کــه هنــوز پدیــده ی خطرنــاک فوق الذکــر، ظرفیــت برانگیزانندگــی 
فتنه گــون در تهــران دارد. مســئوالن رده بــاالی حکومــت، در شــهر تهــران زندگی 
مــی کننــد و مــردم خانــه و ماشــین و زندگــی آن هــا را می بیننــد و از نزدیــک 
می داننــد پســر فــالن رجــل سیاســی کــدام شــرکت اقتصــادی را دارد. گرچــه 
بســیاری از مســئولین نظــام جمهــوری اســالمی هــم زندگــی ســاده و مردمــی 
دارنــد امــا مــردم شــهر تهــران، برخــی از ســوء اســتفاده های »آقازاده هــا« را 
بــا چشــم خــود دیده انــد. یکــی از دالیــل پایین تــر بــودن ســطح مشــارکت 
سیاســی در انتخابــات تهــران در ادوار گذشــته و ســال های بعــد از فتنــه88 
بــه نســبت ســایر شــهرهای کشــور، عــالوه بــر وجــود شــبه طبقــه اشــرافیت زده، 
مانورهــای همیــن »آقازاده هــا« در تهــران اســت. آقــازاده ای را در نظــر بگیریــد 
کــه راننــده آژانــس محلــه و کارگــر پیتــزا فروشــی همسایه شــان، ماشــین و 
خانــه و زندگــی او را دیــده اســت و یــا منشــی یــک آژانــس مســافرتی در تهــران را 
تصــور کنیــد کــه از ســفرهای مکــرر آقــازاده دیگــر بــه ســواحل اســپانیا و ترکیــه و 
تایلنــد باخبــر اســت؛ بقیــه ماجــرا چنــدان پیچیــده نیســت. »بی اعتمــادی« بــه 
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ــواری  ــت و رانت خ ــورده اس ــره خ ــام گ ــئولین نظ ــه مس ــادی ب ــا بی اعتم ــام ب نظ
آقازاده هــای سیاســی، بدتریــن اثــرات را در شــهر تهــران گذاشــته اســت. دلیــل 
اینکــه حضــرت امــام خمینــی)ره( آنقــدر بــر ســاده زیســتی و دوری از اشــرافیت 
بــه مســئولین تأکیــد می کردنــد همیــن آســیب هــا بــود. مقــام معظــم رهبــری 
همیــن  فرزندانشــان  و  خــود  شــخصی  ساده زیســتی  و  پاکدســتی  در  کــه 
ــود،  ــان نمی ش ــالب بی ــد انق ــوی ض ــم از س ــائبه ای ه ــی ش ــه حت ــس ک ــه ب نکت
فرهنگــی  دیده بــان  کرده انــد.  شــکایت  موضــوع  ایــن  از  »مظلومیــت«  بــا 
انقــالب اســالمی در آسیب شناســی خــود از مســیر حرکــت جامعــه در ســال 90 
ــی،  ــه دنیاطلب ــئوالن ب ــی مس ــش برخ ــا، گرای ــن ضعف ه ــی از ای ــد: »یک فرمودن
مادی گرایــی، ثــروت، تجمــل، تشــریفات و اشــرافی گری اســت کــه نتیجــه ایــن 
گرایــش نیــز، گســترش ایــن روحیــه در میــان مــردم و جامعــه اســت.« رهبــر 
ــه اســراف و مصرف زدگــی در  ــا اظهــار تاســف از وجــود روحی انقــالب اســالمی ب
ــا  جامعــه تاکیــد کردنــد: »بایــد تــالش شــود تــا مصرف زدگــی و حــرص بــه دنی
کاهــش پیــدا کنــد و ایــن نقیصــه از جامعــه برطــرف شــود.« حضــرت آیــت هللا 
خامنــه ای نبــود پیشــرفت مطلــوب و مــورد توقــع در اخــالق، معنویــت و تزکیــه 
ــی  ــت اجتماع ــدن عدال ــق نش ــی و محق ــرفت های علم ــوازات پیش ــه م ــس ب نف
ــا  ــع آنه ــرای رف ــد ب ــه بای ــتند ک ــف دانس ــاط ضع ــر نق ــالم را از دیگ ــر اس ــورد نظ م

همــت و تــالش بیــش از پیــش شــود.
مســئله آقازادگــی صــورت مخــرب خــود را در فتنــه 88 نشــان داد. البتــه در پس 
ــکار  ــی »ش ــت. دیپلماس ــه اس ــز نهفت ــمن نی ــی دش ــروژه و طراح ــده ،پ ــن پدی ای
نخبــگان« تنهــا بــه شــکار نخبــگان فرهنگــی و فکری مربــوط نمی شــود؛ بلکه به 
کســانی کــه از نوعــی »ممتازیــت اجتماعــی« نیــز برخوردارنــد مربــوط می شــود. 



20

ولینعمـــــــــــــــــــتان

ــات رده  ــی از مقام ــا یک ــبًا ب ــا نس ــببًا ی ــه س ــل« ]ک ــالن فامی ــتن »ف ــس داش نف
بــاالی کشــور در قرابــت باشــد[ یــک »امتیــاز« محســوب می شــود. جالــب اســت 
ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــاء کمیس ــی از اعض ــه 88، یک ــول فتن ــم در ط بدانی
بــه عنــوان یــک »چالــش امنیتــی« بحــث آقازاده هــا را بــا اصطــالح »دیپلماســی 
آقازاده هــا« مطــرح کــرد. در فتنــه 88 مشــخص شــد علــی الخصــوص از طــرف 
انگلســتان از گذشــته دور برنامه ریــزی شــده بــود تــا تعــداد باالیــی از فرزنــدان 
مســئوالن تحصیــالت خــود را در انگلســتان بگذراننــد تــا هــم از محیــط درونــی 
خانوادگــی آن هــا اطالعــات کســب شــود و هــم تأثیــرات هدفمنــدی بــر فرزنــدان 
مســئوالن گذاشــته شــود. دربــاره ی زمینه هــای جامعه شــناختی فتنــه88 
بایــد تــا ســال ها ســخن گفــت تــا از تکــرار آن جلوگیــری شــود. ماجراهــای دی96 
و بحــران بنزینــی آبــان 98 نشــان می دهــد کــه سیســتم و نظــام اســالمی بایــد 
ــه  ــری مواج ــگاه دقیق ت ــا ن ــی ب ــای اجتماع ــی حرکت ه ــروز برخ ــای ب ــا زمینه ه ب

شــود تــا بتوانــد بحــران هــا را حــل کنــد.

ب( ابعاد امنيتی و اطالعاتی فتنه 88 و سايه روشن سازمان نيمه مخفی 
فتنه

در ادامــه تــالش می کنیــم بــا مطالعــه در تاکتیک هــا و اســتراتژی های عملیاتــی 
فتنــه ســال88، زوایــای گوناگــون حمایــت منافقیــن، بهائیــان و ســرویس های 
جاسوســی خارجــی از آن را کشــف کنیــم. فتنــه ای کــه هــر چنــد در 9دی ســال 
88 بــه دلیــل بیــداری ملــت مســلمان و هشــیاری مــردم، در خــواب زمســتانی 
فــرو رفــت اّمــا گــذر زمــان نشــان داد امــکان بیــدار شــدن مجــّددش در ظاهــر 
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و بســتر متفــاوت بــا سوءاســتفاده از نارضایتی هــای معیشــتی و اقتصــادی 
مــردم وجــود دارد. از ایــن حیــث شــناخت چگونگــی تشــکیل ســازمان عملیاتــی 

برانــدازی بــرای تجــارب احتمالــی دیگــر در آینــده الزم اســت.

)Velvet Revolution( آنچه گذشت عمليات انقالب مخملين
رمز عملیات تقلب و یک دروغ سیاسی چگونه کشور را به آشوب کشاند؟

شــامگاهان جمعــه 22خــرداد ســال88 عمــًا صفحــه سیاســی ایــران بــا بیانیــه 
بیانیــه ی  یــک  او در  میرحســین موســوی وارد چیدمانــی جدیــد می شــود. 
سراســر دروغ گفــت: »طبــق گــزارش هــا و مســتندات واصلــه علی رغــم تخلفــات 
ــه حاکــی  و کارشــکنی های متعــدد و نارســایی های گســترده، مســتندات واصل
از آن اســت کــه رأی اکثریــت قاطــع مــردم، متوجــه ایــن خدمتگزارشــان بــوده 
اســت. مــا از دولتــی کــه اّدعــای مردمــی بــودن دارد، دعــوت می کنیم حــق مردم 
را محترم بشــمارد و پاســخگو باشــد. ما منتظر شــمارش آراء هســتیم و انتظار 
داریــم تــا بعــد از شــمارش آراء همــراه مــردم در جشــن پیــروزی شــرکت کنیــم.« 
بعــداز ایــن شــاهد انبــوه بیانیه هــا، اخبــار و ســخنرانی هایی هســتیم کــه بــر 
تقلــب گســترده توســط دولــت داللــت دارد. ســپس مــردم توســط رســانه های 
گوناگــون از ســایت های اینترنتــی گرفتــه تــا ایمیل هــای گســترده و وبالگ هــای 
گوناگــون، تشــویق بــه حضــور در خیابان هــا می شــوند و شــد آنچــه نبایــد 
می شــد. عملیــات روانــی، تحــرکات خیابانــی و اعمــال تروریســتی روی داده 
ــدف و  ــان، هم ه ــه همزم ــا ک ــات از آن ج ــس از انتخاب ــای پ ــی روزه ــران ط در ته
دارای پروســه handling و holding مــی باشــد قابــل بررســی اســت. چگونــه 
ــر  ــی خب ــل وصف ــر قاب ــاد و غی ــداد زی ــاه تع ــیار کوت ــی بس ــه ی زمان ــک فاصل در ی
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ــه یــک نقطــه کانونــی در شــهر تهــران  و ایمیــل در فضــای مجــازی، افــرادی را ب
می خوانــد، همزمــان گروه هــای چنــد نفــره بــا نســبتی تقریبــًا یکســان از تعــداد 
ــا تماس هــای تلفنــی گســترده هدایــت می شــوند کــه از  ــران بــه پســران ب دخت
چــه خیابانــی طــّی مســیر کننــد، از ســوی دیگــر عّمــال تروریســتی و کســانی کــه 
ــد وارد  ــوزش دیده بودن ــی آم ــورش های خیابان ــرای ش ــان ب ــه اعترافاتش ــا ب بن
ایــن کلونی هــای جمعیتــی می شــوند و جالــب این کــه تصاویــر درگیری هــای 
خیابانــی ایــن اغتشاشــگران بــا نیروهــای انتظامــی و امنیتــی،  بــه صــورت 
آنالیــن روی صفحــه ابرشــبکه های تلویزیونــی بیگانــه  مخابــره می گــردد. از 
طــرف دیگــر ایــن شــبکه هــا تعــداد زیــادی گفتگــوی تلویزیونــی بــا کارشناســان 
 B.B.C ــون ــبکه هایی چ ــا ش ــن برنامه ه ــالل همی ــب داده و در خ ــف ترتی مختل
می دهنــد.  خیابانــی  شــورش  آمــوزش  خــود  مخاطبــان  بــه  علنــًا  فارســی 
متــن کیفــر خواســت عمومــی دادگاه چهــارم فتنــه 88 مــی گویــد در منطقــه 
قیطرّیــه ســتادی تشــکیل گردیــد کــه منشــأ فعالیت هــای غیرقانونــی گســترده، 
ماننــد پخــش شــایعات، تخریــب علیــه ســایر کاندیداهــا، راه انــدازی و هدایــت 
گروه هــای غیــر قانونــی و کشــیدن آن هــا بــه خیابان هــا، راه انــدازی شــبکه ی 
تلویزیونــی غیرقانونــی، ارتبــاط بــا ایســتگاه پخــش تلویزیــون B.B.C فارســی؛ 
ــاط  ــد. ارتب ــی ش ــای خیابان ــات و درگیری ه ــده ی اغتشاش ــت کنن ــر و هدای آغازگ
مســتقیم بیــن ایــن شــبکه و تلویزیــون اســتعماری B.B.C برقــرار شــده و 
عمــًا ایــن ســتاد را بــه مجموعــه ای تبلیغاتــی در اختیــار دســتگاه تبلیغاتــی 
رژیــم انگلیــس درآورده بــود. ســاعت 18 روز جمعــه 22خــرداد زمانــی  کــه هنــوز 
رأی گیــری جریــان داشــت، گروهــی از مأمــوران انتظامــی بــرای بســتن ایــن 
ــپس  ــت و س ــا مقاوم ــه ب ــد ک ــه نمودن ــل مراجع ــه مح ــی ب ــبکه ی  غیرقانون ش
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گروگانگیــری توســط عوامــل ســتاد مواجــه شــدند. ســپس مســئوالن ســتاد 
قیطرّیــه بــا فراخــوان هــواداران خــود کــه از پیــش بــرای درگیــری آمــاده شــده 
بودنــد، تــالش کردنــد راه را بــر اِعمــال قانــون توســط مأمــوران ببندنــد و ایــن 
تجمــع شــروع اغتشاشــاتی بــود. آقــای امیــن زاده در همــان شــرایط می گویــد: 
عــده ای از مأموریــن اینجــا ریخته انــد. خبــر ایــن حملــه پخــش شــده، چنــد 
هــزار نفــر جلــوی ســتاد جمــع شــده اند. خــوب شــد این هــا آمده انــد، احتمــاًال 
پیــروزی موســوی اعــالم می شــود و این هــا می تواننــد بــه بزرگــراه صــدر برونــد 
و از آنجــا کل اتوبان هــا تحــت تأثیــر قــرار گیــرد، اگــر هــم موســوی اعــالم نشــد 
حتمــا بــه عنــوان اعتــراض بــه خیابان هــا می ریزیــم. آنچــه از ایــن رفتارهــای 
ــرای  ــات ب ــد از انتخاب ــات بع ــر اتفاق ــه اگ ــد این ک ــدف برمی آی ــک ه ــترده و ی گس
بــود، چگونــه توانســتند  برنامه ریــزی نشــده  ایــن شــبکه های درهم تنیــده 
ــن  ــر ای ــع اگ ــد؟ در واق ــه کار کنن ــروع ب ــدا ش ــان ابت ــاال، از هم ــه ی ب ــار اولی ــا فش ب
ــد،  ــده بودن ــزی نش ــان برنامه ری ــام عملیاتش ــرای انج ــره ای ب ــبکه های زنجی ش
ــن  ــّد آخری ــه ح ــود را ب ــار خ ــی، فش ــاظ عملیات ــا از لح ــید ت ــول می کش ــی ط مدت
برســانند نــه اینکــه از همــان ســاعات ابتدایــی بــا هماهنگــی گســترده و فشــار 
ــارت دیگــر نمــودار زمــان - فشــار  ــه عب ماکزیمــم دســت بــه عملیــات بزننــد. ب
عملیــات برانــدازی نــرم در ایــران بصــورت خطــی مــوازی بــا محــور زمــان بــود کــه 
ــان تاجبخــش عامــل نفــوذی  ــا گذشــت زمــان کاهــش مــی یافــت. یحیــی کی ب
بنیــاد ســوروس حیــن دفاعیــات خــود در تصدیــق برنامــه ی محــوری اتفاقــات 
انتخاباتــی تهــران مــی گویــد: »حوادثــی کــه پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری 
دهــم رخ داد، تصادفــی نبــود و نتیجــه ی برنامه ریــزی نســبتا درازمــدت بــود.« 
هــر چنــد فتنه گــران و بیشــتر از آنــان ســاکتین فتنــه همچنــان بــر عــدم طراحــی 
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شــده بــودن رویدادهــای ســال 88 تهــران تأکیــد دارنــد )ماننــد آنچــه علــی 
الریجانــی در اوایــل دهــه نــود دربــاره تئــوری ســاکتین فتنــه گفــت( لیکــن 
ــی از  ــط یک ــه فق ــود و البت ــده می ش ــح دی ــور واض ــه ط ــات ب ــه از ورای واقعی آنچ
تصدیق کننده هــای آن همیــن اعترافــات اهــل آشــوب اســت، این کــه رفتارهــای 
خیابانــی- سیاســی فتنــه 88 دارای یــک مغــز فرماندهــی واحــد بــوده اســت 
ــه  ــون )ک ــای گوناگ ــه فرمان ه ــود را ب ــف خ ــای ص ــه نیروه ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ک
نشــأت گرفتــه از تدبیــری بــوده( دچــار می ســاخته؛ ســپس از طــرق مختلــف 
چــون ارتبــاط مخابراتــی، آن هــا را ِچــک نمــوده و دوبــاره فرمان هــای نــو صــادر 
مــی کــرده؛ چیــزی کــه بــا تأّمــل در روزهــای نخســتین بعــد از رای گیــری و بــه 
ویــژه شــنبه 30خــرداد روشــن مــی شــود. لــذا ســوال اساســی ایــن اســت کــه 
به راســتی ارتبــاط ســاختاری- ســازمانی ایــن شــبکه های زنجیــره ای چــه بــود؟

تشکيالت فتنه گران چگونه عمل می كرد؟
بــدون وجــود سلســله مراتــب تشــکیالتی، هرگز فرمانــده و ســرباز و تفاوت های 
ــد.  ــد ش ــا نخواه ــر معن ــط فرمانب ــده توس ــر فرمان ــرای اوام ــز اج ــن و نی فی مابی
بــه عبــارت دقیق تــر، سیســتم فرمانــده- فرمانبــری مســتلزم تشــکیالت اســت. 
ضمــن آن کــه در تحلیــل ســاختار ســازمانی هــر تشــکیالتی بــرای تبییــن ماهیــت 
ــن  ــه ی فی مابی ــتادی و رابط ــف و س ــل ص ــی عوام ــه بررس ــد ب ــکیالت بای آن تش
آنــان پرداخــت؛ تشــکیالت برانــدازی نــرم نیــز از ایــن اصــول مســتثنا نیســت. 
تشــکیالت برانــدازی نــرم کــه هــدف غایــی خــود را تغییــر فیزیکــی و در صــورت 
عــدم امــکان، تهــی کــردن روح اســالمی از قالــب جمهــوری اســالم قــرار داده بود 
از الیه هــای مختلــف صــف و ســتادی تشــکیل می شــود کــه هــر یــک مأموریــت 
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ویــژه ای دارد و در یــک ســازمان دقیــق ایفــای نقــش می کنــد. هــر یــک از بخــش 
هــای تشــکیالت نقــش فرماندهــی و پشــتیبانی نســبت بــه بخــش پایین تــر را بــر 
عهــده دارد و بخــش پایینــی وظیفــه اجرایــی کــردن دســتورات ســتاد مافــوق را 
ــه  ــه مغــز بدن ــه مثاب ــرد. در واقــع ســتاد، ب ــده می گی به صــورت عملیاتــی به عه
اســت و صــف، بــه مثابــه بــازوان تشــکیالت کــه فرمــان دســت بــاال را بــه شــکل 
اجــرا و عمــل معنــا می کنــد. لــذا صــف و ســتاد تشــکیالت برانــدازی نــرم بــه 

طریــق زیــر متصــور اســت:

1- صف )پیاده نظام( سازمان رأی
2- ستاد مركزی )عوامل ميدانی( شواری سياستگذاری )كميته(

 بخــش ضــّد امنیــت / بخــش پشــتیبان مالــی/ بخــش همیــار خارجــی/ بخــش 
رســانه ای- ســایبری / بخــش انتخاباتــی قســمت وســیعی از عوامــل میدانــی 
ــوران  ــف( در ک ــه )ص ــل بدن ــمتی از عوام ــز قس ــزی( و نی ــتاد مرک ــکیالت )س تش
فتنــه بازداشــت شــده و طــی سلســله دادگاه هایــی بــه اعترافاتــی پرداختنــد کــه 

ــن همیــن دســته بندی اســت. مبّی

  سازمان رأی
نیــاز مبــرم بــه جــذب گســترده ی نیــروی انســانی بــه امیــد صف ســازی بــرای 
تشــکیالت و بــه بهانــه ی غلبــه بــر محبوبیــت نظــام و در صــورت شکســت، 
ــح  ــی واض ــالب مخمل ــات انق ــاز اول عملی ــی در ف ــد خیابان ــه مقاص ــی ب دسترس
می نمــود. از ایــن رو شــورای سیاســتگذار تشــکیالت از مّدت هــا پیــش بــه تکاپــو 
افتــاده بــود تــا بــا اســتفاده از تجــارب گوناگــون از جملــه: 1. مکانیــزم تبلیغاتــی 
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احمدی نــژاد در انتخــاب نهــم ریاســت جمهــوری )تبلیغــات چهــره بــه چهــره( 2. 
ــذب  ــوه ج ــکان 3. نح ــاز و بال ــوزه قفق ــورهای ح ــن در کش ــای مخملی انقالب ه
ــازماندهی  ــت و 4. س ــون گلدکوئیس ــی چ ــادی هرم ــبکه های اقتص ــرو در ش نی
نیــرو در ســازمان منافقیــن؛ دســت بــه تأســیس »ســازمان رأی« بزنــد. متعاقب 
اســاس  بــر  دوم خردادی هــا  تبلیغاتــی  ســتادهای  ســازمانی،  تــالش  ایــن 
ــر  ــن منظ ــرد. از ای ــکل می گی ــر ش ــر- پس ــاز دخت ــه ب ــی و رابط ــای جنس جاذبه ه
نبایــد تعّجــب کــرد کــه کارکــرد روابــط بــاز جنســیتی هــم در ســازمان مجاهدیــن 
ــبیه  ــا ش ــذب دوم خردادی ه ــوه ج ــا نح ــی، ب ــّه ی بهائ ــه ضال ــم در فرق ــق و ه خل
باشــد؛ چــرا کــه بدنــه ی قابــل توّجهــی از جوانــان ایــن ســتادها بــا دو مجموعــه 
بــاال اشــتراک منابــع انســانی داشــتند. بــر این اســاس شناســایی و ســازماندهی 
دختــران سرشــاخه از حــدود 3 ســال قبــل از ســال88 کلیــد خــورد تــا دخترانــی 
بــا جذابیت هــای کاذب از محافــل مختلــف مثــل خبرگزاری هــا بــه تشــکیالت 
دعــوت شــوند. بعدهــا تیــم هــای 5 یــا 6 نفــره کــه بیــن آن هــا حداقــل یــک یــا دو 
دختــر حضــور داشــتند در جریــان راهپیمایی هــای تبلیغاتــی قبــل از رأی گیــری 
ــه وســیله  ــات ب ــد کــه نظامشــان قبــل از انتخاب ــری رخ می نمای و بعــد از رأی گی
ــث و  ــاعت ها بح ــره س ــترک و باالخ ــات مش ــی، تفریح ــن، کوهپیمای ــینما رفت س
صحبــت مختلــط و روابــط ســنگین عاطفــی، قــوام یافتــه بــود. از ســوی دیگــر 
ــول  ــت پ ــال و پرداخ ــاّدی و فّع ــت ع ــتاد در دو وضعی ــت س ــدور کارت عضوی ص
نقــدی از 50 تــا 100 هــزار تومــان بــه صــورت روزانــه بــرای اعضــای فعــال، رغبــت 

بیشــتری را بــرای ادامــه فعالیــت ایجــاد مــی نمــود.

ــتر در  ــات 88 بیش ــه در انتخاب ــام )ک ــداران نظ ــه طرف ــبت ب ــرت نس ــق نف 1. تزری
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ــه  ــا ب ــدن آن ه ــد( و خوان ــده بودن ــع ش ــروز جم ــدای پی ــداران کاندی ــه طرف ُجرگ
صفاتــی چــون متحّجــر، خشــک مقــدس 2. ایجــاد روحیــه ی آنتــی احمدی نــژاد 
در ســازمان رأی از طریــق سرشــاخه ها 3. شــیوع اپیدمــی مســتندنمای وقــوع 
ــای  ــی و راهپیمایی ه ــور خیابان ــن حض ــات و 4. تمری ــترده در انتخاب ــب گس تقل
نقــاط  در  شــبانه  میدان نشــینی های  و  انســانی  زنجیــره  چــون  انتخاباتــی 
اصلــی شــهر؛ در حقیقــت زمینــه ســاز فــاز اّول عملیــات شــد. در متــن کیفــر 
ــه  ــه صحن ــی و ب ــار غیرقانون ــن رفت ــده »ای ــارم آم ــی دادگاه چه ــت عموم خواس
ــی و از  اق

ّ
ــی اتف ــی موضوع ــت قانون ــا دول ــورد ب ــرای برخ ــواداران ب ــاندن ه کش

ســر احساســات ناشــی از شکســت در انتخابــات نبــوده بلکــه بــر اســاس اســناد 
ــد  ــارکت[ می باش ــوبگر ]مش ــزب آش ــن ح ــی ای ــتراتژی دائم ــود، اس ــق موج موث
کــه فشــار از پاییــن و چانه زنــی از بــاال بــه عنــوان شــعار محــوری کــه بارها توســط 
ــا ایجــاد ســازمان ها و گروه هــای  ســران آن تکــرار شــده اســت. در ایــن راســتا ب
غیرقانونــی بــدون ثبــت در وزارت کشــور بــا اقتبــاس از روش گلدکوئیســتی 
آنهاســت.«  جملــه  از    88 گــروه  ســوم،  مــوج  رأی،  ســازمان  به نام هــای 
ــد  ــه ای و مانن ــورت خوش ــه ص ــازمان ب ــن س ــد: »ای ــی گوی ــان م ــعید حجاری س
گلدکوئیســت می باشــد. طــراح آن آقــای میردامــادی بــود و بــا طــرح آن در دفتــر 
سیاســی مــا بــه آن رأی دادیــم و آن را تأییــد کردیــم.« ساده اندیشــانه اســت کــه 
فکــر کنیــم ســازمانی بــا ســال ها صــرف انــرژی و زمــان، در حــال حاضــر به راحتــی 
از بیــن رفتــه باشــد، ســازمان رأی مــورد اشــاره فقــط مأموریــت درون انتخاباتی 
و درون خیابانــی بیــن تاریــخ 10خــرداد تــا 9دی ســال88 را نداشــته اســت، چــه 
بســا هم اکنــون نیــز مأموریت هــای گوناگونــی داشــته باشــد. در ایــن راســتا 
مهــرداد اســالنی )متّهــم اقــدام علیــه امنیــت کشــور، تخریــب و آتــش زدن 
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امــوال عمومــی( حیــن دفاعیاتــش می گویــد: »موضــوع تقلــب از ســوی برخــی 
شــخصیت های نظــام مطــرح شــد و همین هــا بودنــد کــه کمیتــه ی صیانــت از 
آراء را تشــکیل داده انــد؛ بــر همیــن اســاس مــا بــه آنهــا اعتمــاد کــرده و فریــب 
خورده ایــم. یکــی از سیاســیون گفتــه مــا نخبــگان سیاســی هســتیم و این هــا 
اغتشاشــگر هســتند، مــن تعجــب می کنــم چطــور قبــل از انتخابــات بــه مــا بهــاء 
ــوم  ــات س ــد! در انتخاب ــا می زنن ــورد م ــا را در م ــن حرف ه ــروز ای ــد و ام می دادن
شــوراها یکــی از آشــنایان بــه مــن گفــت تعــدادی اســم بــرای عضــو در ســازمان 

رأی بــه او بدهــم و مــن پــس از آن دیگــر هیــچ فعالیتــی نداشــته ام.«

در ادامــه بــه اختصــار بــه مهم تریــن بخش هــای ســتادی جریــان فتنــه اشــاره 
مــی شــود.

  شورای سیاست گذاری )کمیته(
در جریــان برانــدازی، شــورای سیاســتگذار بــه تبییــن چرایــی حرکــت )تئــوری( و 
چگونگــی حرکــت )اســتراتژی( می پــردازد. در واقــع ایــن شــورا نقــش فرماندهی 
عوامــل میدانــی و بخش هــای ســتاد را بــه عهــده دارد؛ یعنــی وقتــی تدبیــر 
دســت باالیــی بــه مجموعــه ی تشــکیالت می رســد، اولیــن نهــادی کــه موظــف 
اســت ایــن تدبیــر را در دو مرحلــه تئــوری و اســتراتژی بــرای بقیــه عوامــل معنــا 
کنــد و آن هــا را ســر خــط نگــه دارد و از ایــن طریــق هیجــان را بــه الیه هــای 
پاییــن ســیالن دهــد؛ شــورای سیاســتگذاری اســت. کســانی چــون بهــزاد نبــوی، 
حجاریــان، کیــان تاجبخــش، عطریانفــر، امیــن زاده و میردامــادی در حوزه هــای 
ــه  ــیر ادام ــن س ــد و ای ــی می پردازن ــای بخش ــه نیروه ــه توجی ــود ب ــی خ تخصص
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دارد تــا بــه آخریــن حلقــه تشــکیالت یعنــی پیاده نظــام برســد. کیــان تاجبخــش 
نفــوذی بنیــاد ســوروس بــه عنــوان تکنســین انقالب هــای مخملیــن می گویــد: 
»عوامــل اصلــی اغتشاشــات 88 مجموعــه دســتگاه های پنهــان و نیمه پنهــان 
ــی  ــورهای غرب ــی کش ــکا و برخ ــی آمری ــرویس های اطالعات ــی و س ــی مخف و حت
بودنــد و انتخابــات یــک بهانــه و فرصتــی بــرای انجــام یــک نــوع برنامــه از پیــش 
تعییــن شــده بــرای اجــرای انقــالب انتخاباتــی بــا اســتفاده از تاکتیک هــای 
مختلــف همچــون ایجــاد شــبهه در خصــوص صیانــت از آراء و زیــر ســئوال بردن 

نظــام انتخاباتــی و نهادهــای برگزارکننــده ی انتخابــات، پیگیــری شــد.«

  بخش ضّدامنیت
ایــن بخــش متشــکل از ســابقه داران امنیتــی اســت. کســانی کــه طــی 16ســال بــا 
حضــور در نقــاط اســتراتژیک نهادهــای امنیتــی همچــون وزارت کشــور، وزارت 
اطالعــات و شــورای عالــی امنیــت ملــی و بــا مطالعــه مفصــل در مــورد راه هــای 
مبــارزه بــا شــورش های خیابانــی، اعتراضــات و مطالبــات مدنــی؛ نقــاط کــور 
ــذا چیدمــان  سیســتم انتظامــی و امنیتــی فعلــی را بــه خوبــی می دانســتند، ل
پیاده نظــام و ســازمان رأی را در نقــاط مختلــف شــهری و زمان هــای مختلــف 
طــوری تنظیــم می کننــد کــه بیشــترین آســیب و کمتریــن تلفــات را داشــته 
ــان  ــت نش ــه هس ــه ک ــر آنچ ــد براب ــف را چن ــود مخال ــت موج ــز جمعی ــد و نی باش

دهــد.

  بخش همیار خارجی
انتخاباتــی، بیشــترین  انقالب هــای  ایــن دســت  عوامــل بیگانــه در جریــان 
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ســود را حاصــل و بــرای اهــداف بعــدی از آن اســتفاده می کننــد. بــر اســاس 
ایــن منطــق و بــرای عملــی کــردن جزئیــات ایده هــای برانــدازی کــه نســخه کلــّی 
خارجــی اســت، در جریــان عملیــات ســال 88، حضــور نیروهــای دســت چنــدم 
ســفارتی و خبرنــگار بــرای جاسوســی معنــا شــد. تاجبخــش در دادگاه مــی 
گویــد: »دریــک مــورد رزاقــی از دوســتان آقــای حجاریــان از ســوروس بیــش 
از 300 میلیــون تومــان بــرای عملیاتــی کــردن یــک برنامــه 5ســاله دریافــت 
ــت  ــدی پرداخ ــی هلن ــات پوشش ــی از مؤسس ــق یک ــم از طری ــن رق ــه ای ــرده ک ک
شــده بــود.« رســام، تحلیلگــر ارشــد ســفارت انگلســتان در دادگاه ضمــن یــاد 
کــردن از عطریانفــر، ســعید لیــالز و شــمس الواعظین بــه عنــوان مرتبطیــن 
مهــم خــود، می گویــد: »مــن در طــول 5ســال اخیــر 130 مرتبــط بــا ســفارت 
انگلیــس و طــی یــک ســال 50 نفــر دیگــر را جــذب کــرده ام و از طریــق قرارهــا و 
ــا آن هــا در رســتوران ها و کافی شــاپ ها می گذاشــتم، اطالعــات  مالقاتــی کــه ب
کــس، دبیــر اول سیاســی 

َ
مــورد نیــاز را کســب می کــردم.« او دربــاره ی حضــور ال

ســفارت انگلیــس در ســتادهای انتخاباتــی می گویــد: »در تهــران بــه ســتاد 
آقــای موســوی رفتــه و بــا مســئوالن تبلیغاتــی و مشــاورین وی جلســه داشــت. 
مالقات هایــی را نیــز بــا اعضــای حــزب اعتمــاد ملــی داشــتیم کــه ایــن تماس هــا 
در مراحــل بعــد و دوران اغتشاشــات نیــز ادامــه پیــدا کــرد.« دربــاره دومنیــک، 
دبیــر ســوم ســفارت انگلیــس از حضــور او بــا لبــاس ســبز بیــن تجمع کننــدگان 
خبــر داده و می گویــد: »تــالش ایــن بــود کــه ایــن انتخابــات نقطــه عطفــی بــرای 
اقدامــات آینــده باشــد تــا نظــام یــا مجبــور بــه تغییــر رفتــار شــده و یــا کلیــت آن 

تغییــر کنــد.«
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  بخش رسانه ای - سایبری
ایــن بخــش از ســتاد مرکــزی بــا اســتفاده از ابزارهایــی چــون مطبوعــات در 
حــوزه ی رســانه های مکتــوب، شــبکه های تلویزیونــی، ســایت، وبــالگ و ایمیــل 
در حــوزه ی دیــداری و ســایبری و نیــز پخــش گســترده SMS و شــبنامه های 
بی نــام و نشــان؛ عهــده دار پخــش تئــوری تشــکیالت، در کالن جامعــه اســت و 
بــه فضاســازی و انجــام جنــگ روانــی می پــردازد. سیســتم رســانه ای تشــکیالت 
بــرای ســرخط کردن پیاده نظــام و ملحــق کــردن قشــرهایی از مــردم در کنــار 
حیــن  بازداشت شــدگان  اکثــر  کــه  جایــی  تــا  می نمایــد  عمــل  رأی  ســازمان 
می دانســتند.  تقلــب  دروِغ  و  رســانه ها  فریب خــورده ی  را  خــود  اعترافــات، 
در کیفرخواســت دادگاه چهــارم کــه ماحصــل اعترافــات مســتند و حقوقــی 
بیشــتر  احــراز  »بــرای  آمــده:  اســت،  موثــق  اطالعــات  و  بازداشت شــدگان 
موضــوع بــه گــزارش موثــق کامــًا مســتندی کــه در جلســه ســاعت 18:00 روز 
ــه ریاســت آقــای امیــن زاده تشــکیل  21 خــرداد 88 در محــل ســتاد قیطریــّه ب
شــده اشــاره می کنــم؛  در ایــن جلســه کــه بــا ترکیــب چنــد تــن از اعضــای اصلــی 
ــت  ــن مرکزی ــزاده، و همچنی ــان تاج ــه آقای ــارکت از جمل ــزب مش ــت ح ــا مرکزی ی
ســایر احــزاب ماننــد کارگــزاران و مجاهدیــن انقــالب از جملــه آقایــان عطریانفــر، 
هدایــت آقایــی، عرب ســرخ و علــی هاشــمی و بــا حضــور مســئوالن شــاخه های 
خیابانــی  حضــور  بــرای  خودســاخته  غیرقانونــی  گروهک هــای  و  جوانــان 
ــه  ــا ارائ ــمی ب ــی هاش ــدا عل ــردد، ابت ــکیل می گ ــش و 88 تش ــتاد پوی ــد س مانن
ــد  ــردن مقاص ــال ک ــرای دنب ــازی ب ــه نظرس ــتر ب ــه بیش ــی ک ــنجی مجعول نظرس
ــان  ــه جوان ــه ک ــای جلس ــت اعض ــد اکثری ــی کن ــالش م ــباهت دارد، ت ــاص ش خ
ناپختــه و تــازه وارد بــه عرصــه سیاســی بوده انــد را بــه اوج هیجــان و آمادگــی 
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بــرای درگیــری پــس از انتخابــات برســاند. علــی هاشــمی می گویــد: در مجمــوع 
موســوی 18میلیــون و احمدی نــژاد 10 الــی 11 میلیــون رأی دارد و اگــر غیــر از ایــن 
شــود حتمــا تقلــب شــده اســت و بایــد بــه یــک ســری کارهایــی دســت بزنیــم. 
بــه دنبــال گزارش هــای مجعــول و تحریک کننــده، جوانــان حاضــر در جلســه 
کــه بنــا بــه اقتضــای طبــع جوانــی، شــور عدالتخواهــی بیشــتری دارنــد واکنــش 

ــد.« ــنهاد می دهن ــری پیش ــس از رأی گی ــاعات پ ــدیدی را در س ــد و ش ــای تن ه

قســمت اعظــم فعالیت هــای مربــوط بــه جنــگ نــرم مربــوط اســت بــه عملیــات 
نقــش  بیشــترین  کــه  هســتند  رســانه ها  ایــن  واقــع  در  و  روانی-رســانه ای 
مثــال  طــور  بــه  می کننــد.  ایفــاء  عمومــی  افــکار  جهت دهــی  منظــور  بــه  را 
ســایت کلمــه ســبز طبــق دســتور شــورای سیاســتگذاری در صفحــه اصلــی 
خــود مــردم را دعــوت بــه حضــور در نقطــه ای از شــهر می کنــد، متعاقــب آن 
بخــش انتخاباتــی بــا اعــالم ایــن خبــر بــه ســازمان رأی بــه ســاماندهی اعضــاء 
ــد.  ــّری می ده ــازمان رأی تس ــه س ــز ب ــت را نی ــّد امنی ــتورات ض ــردازد و دس می پ
شــعارهای مطرحــی و اینکــه اعتراضــات بــا چــه جملــه ای شــکل بگیــرد توســط 

رســانه بــه شــرکت کنندگان در اعتــراض آمــوزش داده می شــود.

  بخش انتخاباتی
بخــش انتخاباتــی کــه بیشــتر متشــکل اســت از ســتادهای انتخاباتــی، قبــل از 
ــردازد و در روز مقتضــی بــه عملیــات  ــه تمریــن و ســاماندهی می پ ــات ب انتخاب
می پــردازد. ســتادهایی چــون پویــش، ســتاد 88، مــوج ســوم و ســتادهای 
انتخاباتــی کاندیداهــای ریاســت جمهوری از ایــن دســت هســتند. ایــن ســتادها 
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ــروع  ــات ش ــت اصالح ــی دول ــای پایان ــدگان از روزه ــات بازداشت ش ــق اعتراف طب
بــه ســازماندهی کرده انــد و ایــن کار بــا محوریــت تشــکیل ســازمان رأی ادامــه 
داشــته اســت. ســتادهای انتخاباتــی قبــل از رأی گیــری موظــف بودنــد فضایــی 
را مهیــا کننــد کــه شــرایط بــرای اعتراضــات بعــد از انتخاباتــی آمــاده شــود لــذا 
در  شب نشــینی  انتخاباتــی،  راهپیمایی هــای  انجــام  بــه  شــهرها  تمامــی  در 
میادیــن اصلــی شــهر، شــایع کــردن شــعارهای انتخاباتــی ســازگار بــا شــعار 
ایــن دســت رفتارهــای جهــت دار تبلیغاتــی  از  از انتخابــات و  اعتراضــی بعــد 
دســت می زنــد. در واقــع آنچــه تبلیغــات ریاســت جمهــوری موســوی در آن 
ایــام نامیــده می شــود، مانــوری بــرای اغتشاشــات بعــد از 22خــرداد بــوده 
اســت. ســتادهای انتخاباتــی همچنیــن وظیفــه پخــش محصــوالت بخــش 
 CD رســانه ای _ســایبری بیــن افــکار عمومــی را دارنــد. اینچنیــن اســت کــه
تخریبــی 90 سیاســی در زمــان کوتاهــی در اکثــر نقــاط شــهر تهــران و بعــد هــم 
در بیشــتر شــهرهای کشــور پخــش می شــود، چیــزی کــه بــه شــهادت آمارهــای 
علمــی صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی کاهــش محبوبیــت احمدی نــژاد در 
ــای  ــعارها و اتیکت ه ــان آورد. رواج دادن ش ــه ارمغ ــی ب ــورت دفع ــران را بص ته
تبلیغــی از دیگــر وظایــف ســتادهای انتخاباتــی اســت، شــعارهایی چــون تقلــب، 
متحجربــودن طرفــداران نامــزد مقابــل، ناکارآمــدی دولــت مســتقر، فســاد 
اخالقــی رئیــس دولــت مســتقر؛ از هدف هــای ایــن نــوع شــعارپردازی طــی 
دوران انتخابــات، ایجــاد شــکاف بیــن مــردم بــود تــا از ایــن طریــق بــا اســتفاده از 
حــس تنفــری کــه در بیــن طرفــداران موســوی از کاندیــدای مقابــل و طرفــداران 
او شــکل گرفتــه بــه پــروژه ناامن ســازی شــهر بعــد از انتخابــات و نیــز بــه پــروژه 
ــد  ــعارهای ض ــا ش ــازی ب ــروژه ناامن س ــود. پ ــک ش ــه کم ــت دوگان ــاد حاکمی ایج
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ــان آورد. ــه ارمغ ــران را ب ــی در ته ــدی اجتماع ــی صف بن ــیج نوع بس

ايدئولوگ ها و متفکران فتنه 88 چه كسانی بودند؟
الیــه  ی رهبــری عملیــات برانــدازی نــرم و تشــکیالت آن ســاختار تشــکیالت را 
ــی  ــی آمریکای ــک طراح ــرم ی ــدازی ن ــه بران ــا ک ــد. از آن ج ــی می کن ــل و منطق کام
بــرای تغییــر رژیــم در کشــورهای هــدف اســت لــذا بــرای آن کــه نســخه آمریکایــی 
ــه  ــد ب ــته باش ــدف را داش ــورهای ه ــرم کش ــای ن ــر فض ــب ب ــت نص ــد قابلی بتوان
یــک زبــان بومــی احتیــاج دارد، چــرا کــه مردمــان ایــن کشــورها بــا دیــدن دســت 
بیگانــگان آن هــا را به راحتــی پــس می زننــد و از طــرف دیگــر نیــز محدودیت هــای 
نــرم آمریکایــی نمی دهــد.  بــه نهادهــای برانــدازی  را  قانونــی اجــازه تحــرک 
ــوان  ــت عن ــرم تح ــدازی ن ــران بران ــان رهب ــا هم ــی ی ــل بوم ــه عوام ــت ک اینجاس
تکنســین های بومــی نصــب سیســتم عامــل تغییــر رژیــم وارد میدان می شــوند 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــوع اس ــر نامطب ــورد نظ ــع م ــه در جوام ــی ک ــوژی غرب ــا ایدئول ت
از ابــزار محبوبیتشــان بیــن مــردم و نیــز مقبولیتشــان در هیئــت حاکمــه بــه 
یــک گفتمــان رایــج تبدیــل شــود، چیــزی کــه در دوران ســازندگی تحــت عنــوان 
توســعه و در دوران اصالحــات تحــت عنــوان جامعــه مدنــی و آزادی بــه خــورد 
جامعــه داده شــد. پــروژه ای کــه بیشــتر تحــت نــام حاکمیــت دوگانــه شــناخته 
شــده اســت. در ایــن پــروژه قشــری از جامعــه کــه اکثــرا خــرده بورژواهای شــمال 
شــهر تهــران هســتند در حاکمیــت بــه جســتجو می پردازنــد و فــردی را بــرای 
تبعیــت پیــدا می کننــد کــه منطبــق بــر مــدل زندگــی خودشــان باشــد و از دیگــر 
ســو نیــز قشــر متدین-ســنتی و طبقات متوســط و پاییــن جامعه نیــز همچنان 
ــروژه در  ــن پ ــی ای ــتند عین ــفانه مس ــد. متأس ــه می پردازن ــت از ولی فقی ــه تبعی ب
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تهــران بــه نمایــش درآمــد، آن جــا کــه اکبــر هاشمی رفســنجانی بــه نمازجمعــه 
ایســتاد و دختــران و پســرانی کــه تــا بــه حــال حتــی یــک بــار هــم در نمازجمعــه 
شــرکت نکــرده بودنــد بــا کفــش و در کنــار یکدیگــر بــه نمــاز ایســتادند. یحیــی 
کیان تاجبخــش در ایــن بــاره می گویــد: ریشــه ی ایــن شــورش ها و عملیات هــا 
بــه گذشــته ی دور برمی گــردد کــه نهادهایــی در آمریــکا از 40 ســال قبــل بــرای 
پیشــبرد برنامه هــای براندازانــه در قالــب ترویــج دموکراســی یــا تغییــر رژیم هــا 
تأســیس شــدند و منشــأ تفکــر و ایدئولــوژی آن هــا چندیــن اتــاق فکــر در آمریــکا 
ــروژه قــرن جدیــد آمریکاســت کــه  ــراث آمریکایــی و پ ماننــد مؤسســه رنــد، می
تــالش می کننــد ایدئولــوژی آمریکایــی را بــه عنــوان ایدئولــوژی برتــر مطــرح 
پــروژه ردیــف2 آقایــان ناصــر هادیــان و  کننــد. عوامــل مســتقیم فّعــال در 
هــادی ســمتی از اســاتید دانشــگاه بودنــد کــه بــه ســوئد و ســوئیس می رفتنــد 
ــا  ــراد ب ــن اف ــق ای ــارکت از طری ــزب مش ــد ح ــب مانن ــی اصالح طل ــزاب سیاس . اح
نهادهــای آمریکایــی ارتبــاط برقــرار می کردنــد و اشــخاصی چــون تاجــزاده و 
حجاریــان از طریــق عوامــل پــروژه مذکــور در قالــب پروژه هــای تحقیقاتــی و 
عملیاتــی بــا بنیــاد ســوروس و مؤسســات فّعــال انقــالب رنگیــن ارتبــاط برقــرار 
ــی  ــوی بنیادهای ــدند، از س ــوت می ش ــو دع ــرای گفتگ ــه ب ــانی ک ــد .کس می کردن
ــار در  ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ــدند و ه ــی ش ــت مال ــر حمای ــوروس و پیلف ــد س مانن
ســوئد و ســوئیس دور هــم جمــع می شــدند و در قالــب پــروژه ردیــف2 بــا هــم 
ــه دعــوت  گفتگــو داشــتند. عطریانفــر از ســران حــزب کارگــزاران در ســال75 ب
ســوروس در رأس هیئتــی رســانه ای بــه آمریــکا ســفر کــرد و در آنجــا بــا شــخص 
ســوروس مالقــات کــرد و رونــد تعامــل اصالح طلبــان بــا مؤسســات آمریکایــی 
ــوان  ــت عن ــدازی تح ــی-فکری بران ــران سیاس ــذا رهب ــد.« ل ــاز ش ــا آغ از همان ج
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مجســمه تمــام عیــار ایدئولــوژی غربــی ســعی می کننــد عملیــات خالــی کــردن 
ــی  ــه جهت ده ــع ب ــد و در واق ــال کنن ــده را دنب ــورت خزن ــه ص ــوا ب ــام از محت نظ
ــرای آن  ــه صــورت قابــل پذیــرش ب ــد و فکــر بیرونــی را ب افــکار عمومــی بپردازن
ملــت وارد کشــور کننــد. کســانی چــون موســوی خوئینی ها، خاتمــی، موســوی 
و تــا حــدودی کروبــی بــه عنــوان نفــرات اصلــی، نقــش رهبــری برانــدازی نــرم را 
در کشــور ایــران بــازی کرده انــد. از ایــن جهــت چــون رهبــران برانــدازی مهمتریــن 
ــن  ــد بنابرای ــه می بینن ــاز و کار والیت فقی ــود را در س ــروژه خ ــا پ ــی ب ــل تقابل عام
تدبیــر واحــد تشــکیالت برانــدازی نــرم یــک جملــه کلیــدی اســت کــه اغلــب 
اعضــای ســتادی درصــدد رســیدن بــه آن هســتند: »جمهــوری اســالمی بــدون 

ــریفاتی!« ــده و تش ــف ش ــه تضعی ــک والیت فقی ــا ی ــا ب ــه ی ــاد والیت فقی نه

کنــار  در  کنیــم  اثبــات  مســتدل  و  مســتند  کردیــم  ســعی  دوم  دربخــش 
ریشــه های فرهنگــی و اجتماعــی زمینه  ســاز فتنــه88، ریشــه های آمریکایــی-
ــل  ــانه ای قاب ــای رس ــی دروغ ه ــا برخ ــت دارد و ب ــه 88 واقعی ــتی فتن صهیونیس
کتمــان نیســت و نخواهــد بــود و مــردم ایــران خیانــت جریــان فتنــه 88 را 

فرامــوش نخواهنــد کــرد ان شــاءهللا.
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ـــام سازی انقاب اســـامی فصـــل دوم: نقـــش مردم در نظـ
انقــالب بــا کســب پیــروزی پایــان نمی یابــد و در ادامــه پیــروزی، تــالش بــرای 
نظام ســازی نویــن و ایجــاد ســامان سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی 
جدیــد صــورت می پذیــرد. عــدم حضــور پررنــگ مــردم در ســاختن نظــام جدیــد 
کــه می توانــد ناشــی از نــوع انقــالب و یــا بــرون زا بــودن یــا غیراصیــل بــودن 
نظــام آرمانــی انقــالب یــا هــر دو باشــد، خــود بــر تحــوالت بعــدی تاثیــر می نهــد 
پیاپــی  را در معــرض بی ثباتی هــای  و ممکــن اســت نظــام سیاســی جدیــد 
ــور  ــه حض ــران در زمین ــالمی ای ــالب اس ــا، انق ــایر نظام ه ــالف س ــد. برخ ــرار ده ق
مردمــی، یــک نمونــه منحصربه فــرد و بی نظیــر اســت و ایــن حضــور گســترده، 

ــد. ــمار می آی ــف آن به ش ــل مختل ــارز در مراح ــی ب ــک ویژگ ی
انقــالب، بــرای موفقیــت چــه در مرحلــه مبــارزه بــا رژیــم پیشــین، چــه تشــکیل 
نظــام سیاســی جدیــد و چــه تــالش بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود در مرحلــه 
پــس از پیــروزی، بــه نقــش آفرینــی مســتقیم مــردم و حضــور مردمــی نیــاز 
دارد. نقــش مــردم -چــه عامــه مــردم و چــه نخبــگان و خــواص همــراه و 
ــع و  ــی قاط ــین" نقش ــم پیش ــا "رژی ــارزه ب ــه مب ــی- در مرحل ــد انقالب دارای عقای
تاثیرگــذار اســت و می تــوان تاکیــد نمــود کــه ایــن نقــش، یکــی از چهــار عنصــر 
اصلــی دارای نقــش در وقــوع انقــالب - یعنــی گســترش آرمان هــای جدیــد 
جایگزیــن، نقش آفرینــی رهبــری و واحدهــای تابعــه آن، نقــش عامــه مــردم و 

نقــش گســترش روحیــه انقالبــی- می باشــد.
    

انقــالب بــا کســب پیــروزی پایــان نمی یابــد و در ادامــه پیــروزی، تــالش بــرای 
نظام ســازی نویــن و ایجــاد ســامان سیاســی فرهنگــی اجتماعــی اقتصــادی 
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بــا نقــش  انقــالب  ایــن مرحلــه نیــز پیشــرفت  جدیــد صــورت می پذیــرد. در 
عامــه مــردم و خــواص مســتقیما مرتبــط اســت و هرچــه ایــن نقــش پررنگ تــر 
و حضــور مردمــی قوی تــر، متحدتــر و برخــوردار از عقایــد اصیــل و مبتنــی بــر 
فرهنــگ عمومــی و رهبــری مدبرانــه و توانــا باشــد، میــزان موفقیــت و ســرعت 

ــود. ــد ب ــتر خواه ــد بیش ــی جدی ــام سیاس ــکیل نظ در تش
ــا  ــوند ت ــق نمی ش ــا موف ــه ی انقالب ه ــه هم ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن رابط   در ای
ســریعا نظــام جدیــد را ایجــاد نماینــد؛ بــه گونــه ای کــه برخــی از آن هــا پــس از 
ــی  ــونت بار طوالن ــیار خش ــی بس ــی و گاه ــای پیاپ ــروزی، در بی ثباتی ه ــب پی کس
مــدت فرومی رونــد و یــا اینکــه بــدون توجــه کافــی بــه حضــور مردمــی، بــه 
ــج  ــد و نتای ــدام می کنن ــد اق ــی جدی ــام سیاس ــکیل نظ ــی تش ــری یعن ــن ام چنی

ــد.  ــان می ده ــدی نش ــوالت بع ــیر تح ــود را در مس ــر خ ــن ام ای
   بــه عنــوان مثــال، والدیمیــر اولیانــوف لنیــن رهبــر انقــالب اکتبــر 1917 روســیه 
پــس از کســب پیــروزی بــر خانــدان رومانف هــا و برافتــادن نظــام ســلطنتی 
و امپراطــوری روســیه، بــه منظــور تعییــن نماینــدگان بــرای نوشــتن قانــون 
برگــزاری  بــه  اساســی جدیــد و تشــکیل نظــام سیاســی جدیــد در روســیه، 
انتخابــات عمومــی اهتمــام کــرد، ولــی بیشــتر افــرادی کــه انتخــاب شــدند 
از طرفــداران وی و از مارکسیســت ها نبودنــد و بــه گروه هــای دیگــر بــه ویــژه 
ــل  ــه دلی ــد ب ــراد هرچن ــن اف ــتند. ای ــق داش ــی" تعل ــای انقالب ــت ه "سوسیالیس
وجــود مســئله اجتماعــی تاریخــی و فقــر شــدید دهقانــان روســیه کــه بیشــتر 
ــاورزان  ــان کش ــن می ــیم زمی ــه تقس ــد ب ــد، معتق ــکیل می دادن ــت را تش جمعی
ایــن مجلــس را  روســیه بودنــد، امــا مارکسیســت نبودنــد. لنیــن بالدرنــگ 

منحــل و کار نظام ســازی جدیــد را بــه حــزب خــود واگــذار کــرد.
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ــی  ــد ناش ــه می توان ــد، ک ــام جدی ــاختن نظ ــردم در س ــگ م ــور پررن ــدم حض     ع
از نــوع انقــالب و یــا بــرون زا بــودن یــا غیــر اصیــل بــودن نظــام آرمانــی انقــالب 
یــا هــردو باشــد، خــود بــر تحــوالت بعــدی تاثیــر می نهــد و ممکــن اســت نظــام 
ــالب  ــد انق ــد. مانن ــرار ده ــی ق ــای پیاپ ــرض بی ثباتی ه ــد را در مع ــی جدی سیاس
ــف و  ــرایط مختل ــر ش ــا در اث ــدرت رومانوف ه ــی ق ــا فروپاش ــدا ب ــه ابت ــیه ک روس
از جملــه شکســت زود هنــگام در جنــگ جهانــی اول و بــار شــدن نتایــج ایــن 
شکســت بــر تحــوالت انقالبــی در روســیه رخ داد و در ایــن انقــالب حضــور مــردم 
هــر چنــد وجــود داشــت امــا کمرنــگ بــود. انقــالب روســیه در زمــان بــه قــدرت 
رســیدن خروشــچوف بــه عنــوان "صــدر هیئــت رئیســه اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــا غــرب رفــت و بــه  سوسیالیســتی"  در ســال 1953، بــه ســمت تشــنج زدایی ب
قــدرت رســیدن میخائیــل گورباچــف در ســال 1985 و اجــرای سیاســت های 
بــه  سیاســی(  بــاز  گالسنوســت)فضای  و  اقتصــادی(  پرسترویکا)بازســازی 
فروپاشــی بلــوک شــرق مارکسیســت، فروپاشــی اتحــاد شــوروی و یوگســالوی و 
تحــوالت پــس از آن هــا منجــر شــد. مثــال دیگــر، انقــالب 1789 فرانســه اســت که 
ــا بــه بازگشــت بوربون هــا  بعــد از پیــروزی بــا ســال ها بی ثباتــی مواجــه و نهایت
ــی"  ــای ناپلئون ــروز در "جنگ ه ــای پی ــط قدرت ه ــال 1815 توس ــدرت در س ــه ق ب

انجامیــد.       
    

ــران در زمینــه حضــور مردمــی، یــک نمونــه منحصربه فــرد  انقــالب اســالمی ای
و بی نظیــر و ایــن حضــور گســترده، یــک ویژگــی بــارز در مراحــل مختلــف آن 
اســت. انقــالب اســالمی در مرحلــه وقــوع بــا رهبــری مدبرانــه و قاطــع حضــرت 
امــام)ره( و حضــور پررنــگ مــردم توانســت ابتــکار هرگونــه  عمــل بازدارنــده ای را 
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از رژیــم وابســته، عقــب مانــده، مســتبد و فاســد پهلــوی گرفتــه و در 22 بهمــن 
1357 قدرتمندانــه پیــروزی را به دســت آورد.

    ســپس، تالش هــا بــرای بنیــان نهــادن نظــام نویــن یعنــی نظــام مردم ســاالری 
دینــی آغــاز شــد. در ایــن شــرایط، در حالــی کــه دولــت موقــت و نخســت وزیــرش 
مهنــدس بــازرگان و مجموعــه ی نیروهــای غیرانقالبــی، خواســتار بازگشــت 
مــردم بــه خانه هــا و واگــذاری اداره امــور بــه دولــت تکنوکــرات و دورشــدن آنــان 
از عرصه هــای سیاســی بودنــد، بــا درایــت و هوشــیاری امــام و نیروهــای انقالبــی 
اصیــل، حضــور پررنــگ مــردم در صحنــه ادامــه یافــت و ایــن امــر، بــه تالش هــای 
موفــق و پیروزمندانــه و ســریع در ســاختن نظــام جدیــد -نظــام جمهــوری 
اســالمی- و ســاختارهای مختلــف آن و ازجملــه نهادهــای انقالبــی کــه در مســیر 
ــن 1358،  ــد. در روز 12 فروردی ــد انجامی ــیار موثرن ــالب بس ــه انق ــت و ادام حرک
مــردم بــا رای بیــش از 98 درصــد کلیــه کســانی کــه حــق رای داشــتند، تشــکیل 
نظــام جمهــوری اســالمی را برگزیدنــد. در ایــن همه پرســی، حتــی مخالفیــن 
ــود را در  ــر خ ــام موردنظ ــتند نظ ــالمی می توانس ــوری اس ــام جمه ــکیل نظ تش

برگــه ی رای بنویســند کــه البتــه رای آن هــا بســیار انــدک بــود.                      
ــه  ــه یافت ــالب ادام ــف انق ــای مختل ــردم در صحنه ه ــور م ــب، حض ــن ترتی     بدی
ــرار  ــزون ق ــرفت روزاف ــدرت و پیش ــت، ق ــیر تثبی ــی در مس ــن و انقالب ــام نوی و نظ
گرفــت. شــرکت در انتخابــات مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، همه پرســی 
تصویــب قانــون اساســی و انتخابات هــای مختلــف -ماننــد مجلــس خبــرگان 
رهبــری، مجلــس شــورای اســالمی و انتخابــات ریاســت جمهــوری- نمونه هــای 

ایــن حضــور بــود.                                             
    از آن زمــان بــه بعــد نیــز حضــور مــردم در صحنــه انقــالب بســته بــه شــرایط هــر 
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زمــان و بــا شــکل های گوناگــون ادامــه یافتــه اســت. نمونه هــای آن عبارتســت 
از: حضــور عمومــی بــرای دفــاع از کشــور در مقابــل تجــاوز صــدام کــه از حمایــت 
همــه ی قدرت هــای زمانــه برخــوردار بــود در زمــان جنــگ تحمیلــی 8ســاله، 
ــا تحــرکات ضدانقالبــی در مرزهــا و داخــل در ســال های آغازیــن پــس  ــارزه ب مب
ــتضعفان،  ــیج مس ــد بس ــی مانن ــای انقالب ــور در نهاده ــالب، حض ــروزی انق از پی
جهادســازندگی، ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و ماننــد آن، خنثــی کــردن 
و نــاکام گذاشــتن دسیســه ها، توطئه هــا و فتنه هــای ضدانقــالب و حامیــان 
بیگانــه ی آن هــا در 42ســال گذشــته ماننــد پایــان دادن بــه فتنــه ضدانقــالب 
از طریــق حضــور گســترده مردمــی در صحنــه انقــالب در روز 9دی 1388 و 
خــروش و حضــور گســترده ملــت انقالبــی در محکومیــت اقــدام دولــت نابخــرد 
آمریــکا در بــه شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس در 

ســال 1398 و ... .                                                                              
    

انقــالب اســالمی کــه تاکنــون بــه دلیــل اصالــت و جامعیــت آرمانــی و ارزشــی اش 
بســیار بیشــتر از انقالب هــای دیگــر مــورد غضــب نظام هــای ســلطه گر قــرار 
گرفتــه، توانســته اســت بــا برخــورداری از رهبــری هوشــمندانه و داهیانــه و 
حضــور مردمــی ادامه یافتــه ی خــود، دسیســه ها را خنثــی نمــوده و پشــت ســر 
نهــاده و و راه را بــرای پیشــرفت و تعالــی کشــور و نیــز الهام بخشــی بــه آزادگان 
جهــان بــاز نمایــد. انقــالب اســالمی، جایــگاه کشــور مــا را از یــک کشــور وابســته و 
عقب مانــده بــه کشــوری مســتقل و قدرتمنــد در ســطوح منطقــه ای و جهانــی 
ارتقــا داده و نیــز بــه یــک قــدرت پیشــرو در کســب دانــش و علــم و فنــاوری 

تبدیــل نمــوده اســت.     
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      انقــالب اســالمی ایــران بــه رهبــری امــام خمینی)قــدس ســره شــریف( از 
ــزان  ــه مردمی تریــن انقالب هــای صورت گرفتــه در طــول تاریــخ اســت. می جمل
نقــش مــردم در پیــروزی انقــالب اســالمی و شــکل گیری جمهــوری اســالمی 
ایــران را می تــوان بــا نظــر بــه حضــور مــردم در جریــان انقــالب و مبــارزه بــا رژیــم 
پهلــوی و پیــروی از امــام خمینــی متوجــه شــد. همچنیــن بــرای اهمیــت نقــش 
مــردم در شــکل گیری و تــداوم انقــالب اســالمی می تــوان بــه بیانــات امــام 
خمینــی و امــام خامنــه ای بــه عنــوان رهبــران انقــالب اســالمی مراجعــه کــرد.

مردم، يکی از سه ركن اساسی انقالب
اولیــن نکتــه ای کــه بایســتی بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه انقــالب اســالمی 
ــی  ــام خمین ــرش ام ــا پذی ــردم ب ــه م ــود؛ بلک ــلحه نب ــه اس ــی ب ــران متک ــردم ای م
بــه عنــوان رهبــر و اســالم بــه عنــوان ایدئولــوژی انقــالب، بــه فرامیــن امــام 
کــه برگرفتــه از دســتورات الهــی بــود، لبیــک گفتنــد و توانســتند رژیــم طاغــوت 
ــروزی  ــی پی ــن اساس ــه رک ــزو س ــردم ج ــر م ــارت دیگ ــه عب ــازند. ب ــرنگون س را س
ــالب  ــًا انق ــدند، قطع ــردم وارد کارزار نمی ش ــر م ــتند و اگ ــالمی هس ــالب اس انق

ــد. ــی می مان ــک باق ــام کوچ ــک قی ــد ی ــالمی در ح ــم اس عظی
از جملــه مصادیــق حضــور مــردم در جریــان انقــالب، تجمــع اهالــی قــم پــس از 
دســتگیری حضــرت امــام در ســال 1342 اســت. امــام در نیمــه شــب 15خــرداد 
دســتگیر شــدند و مــردم مبــارز قــم قبــل از طلــوع آفتــاب در مقابــل منــزل 
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ایشــان در قــم اجتمــاع کردنــد و از آنجــا بــه همــراه حاج آقــا مصطفــی خمینــی 
بــه ســمت صحــن حضــرت معصومــه)س( بــه حالــت اعتــراض، راهپیمایــی 
ــام  ــتار آزادی ام ــد و خواس ــب دادن ــکوهی ترتی ــاع باش ــن اجتم ــد، در صح کردن
شــده و شــعارهایی بــر علیــه رژیــم پهلــوی ســر دادنــد. همچنیــن مــردم انقالبــی 
ــد و  ــرات کردن ــهد تظاه ــز و مش ــیراز، تبری ــران، ش ــر ته ــری نظی ــهرهای دیگ در ش
رژیــم پهلــوی نیــز بــا خشــونت بــا مــردم مقابلــه کــرد و تعــداد زیــای از مــردم در 

جریــان تظاهــرات در سراســر کشــور مجــروح و بازداشــت شــدند.

بــه طــور کلــی، قیــام اســالمی و فراگیــر مــردم ایــران در 15خــرداد 1342، باعــث 
ــا  ــد و ب ــه ش ــا در صحن ــتر آن ه ــور بیش ــردم و حض ــی م ــی سیاس گاه ــش آ افزای
تثبیــت رهبــری امــام خمینــی)ره(، گروه هــای سیاســی غیرمذهبــی بــه حاشــیه 
رژیــم  بــا ســرکوب  اگرچــه  روز  ایــن  پرشــور مــردم در  رانــده شــدند. حضــور 
ــاده  ــالمی آم ــالب اس ــروزی انق ــرای پی ــرایط را ب ــن ش ــد، لک ــه ش ــوت مواج طاغ
ــاد  ــالمی ی ــالب اس ــروزی انق ــاز پی ــوان زمینه س ــه عن ــن روز ب ــروزه از ای ــرد و ام ک

می شــود.

یکــی دیگــر از قیام هــای مردمــی در جریــان پیــروزی انقــالب اســالمی، قیــام 
17شــهریور 1357 اســت کــه مســیر شــکل گیری نظــام اســالمی را هموارتــر کــرد. 
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه راهپیمایــي عیــد فطــر در تپه هــاي قیطریــه تهــران 
در روز 13شــهریور 1357 بــه تظاهراتــي گســترده علیــه رژیــم پهلــوي تبدیــل 
شــد. ســه روز بعــد نیــز گردهمایــي بزرگــي در تهــران شــکل گرفــت و حاضریــن 
خواســتار ســرنگوني حکومــت پهلــوی شــدند. در ایــن روز تصمیــم بــر آن شــد 
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تــا روز بعــد نیــز در میــدان ژالــه تظاهــرات دیگــري انجــام شــود؛ امــا دولــت بــراي 
ــي  ــت نظام ــهر حکوم ــرات در 12ش ــن تظاه ــتن ای ــوع پیوس ــه وق ــري از ب جلوگی
اعــالم کــرد. مــردم در روز 17شــهریور در میــدان ژالــه و اطــراف آن تجمــع کردنــد 
بــه ســرکوب و کشــتار مــردم  بــا تانــك، مسلســل و بالگــرد  رژیــم پهلــوي  و 
پرداخــت و ســند دیگــری در همراهــی مــردم بــا انقــالب اســالمی بــا خــون آنــان 

بــه امضــا رســید.

روشــن اســت کــه عــدم حضــور مــردم در روز 15خــرداد 1342 و 17شــهریور 
1357 و ســایر تظاهــرات در ســال های پیــش از پیــروزی انقــالب و بی تفاوتــی 
ملــت بــه بازداشــت حضــرت امــام و درخواســت علمــا بــرای تجمــع و تظاهــرات 
ــام  ــی نظ ــوت و برپای ــم طاغ ــقوط رژی ــز آرزوی س ــاهی، هرگ ــم ستم ش ــه رژی علی
توحیــدی را بــه واقعیــت تبدیــل نمی کــرد. اگرچــه تنهــا بــه گوشــه ای از نقــش 
مــردم در جریــان انقــالب اشــاره شــد، لکــن مشــخص اســت کــه عــدم همراهــی 
مــردم بــا امــام خمینــی و علمــای اســالم، حرکــت اســالمی در ایــران را بــه انقــالب 

ــرد. ــل نمی ک ــالمی تبدی ــم اس عظی

 
نقش مردم در تداوم انقالب اسالمی

مــردم  اســالمی  جمهــوری  شــکل گیری  و  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
همــواره اصالــت نقــش خــود را حفــظ نمودنــد و در مواقــع حساســی کــه نظــام 
ــا  ــان را تنه ــی امرش ــتند، ول ــاز داش ــه نی ــان در صحن ــور آن ــه حض ــه ب ــی فقی و ول
ــه در  ــتور ولی فقی ــه و دس ــه توصی ــا ب ــوش و ی ــورت خودج ــه ص ــتند و ب نگذاش
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میدان هــای مختلــف حاضــر شــدند.

حضــور و نقش آفرینــی مــردم بــه عنــوان یــدهللا بــرای ولی فقیــه از ســال1357 
بــه بعــد را می تــوان طــی ســه مقولــه مــورد بررســی قــرار داد:

  شرکت در راهپیمایی ها؛
  شرکت در دفاع از کشور: شامل دفاع مقدس و مقابله با جریان داعش؛

  شرکت در انتخابات مختلف.

الف( حضور در راهپیمايی
ــران  ــی ای ــردم انقالب ــید، م ــروزی رس ــه پی ــالمی ب ــالب اس ــه انق ــال 1357 ک از س
ــروزی  ــره پی ــاد و خاط ــا ی ــد ت ــی می کنن ــاه راهپیمای ــن م ــال در روز 22بهم هرس
انقــالب را زنــده نــگاه داشــته و بــا آرمان هــای امــام راحــل تجدیــد بیعــت کنند. از 
ســال های بعــد نیــز راهپیمایی هایــی نظیــر روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی 
ــان و  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع ــدس در آخری ــی ق ــاه، روز جهان ــان م در 13آب
حماســه ای کــه بــه حماســه نهــم دی معــروف شــد، بــا حضــور مــردم و بــدون 
توجــه بــه خــط و مشــی سیاســی آن هــا و بــه دلیــل پشــتیبانی از ولی فقیــه 

برگــزار می شــود.
جمهــوری  دشــمنان  می شــود  باعــث  راهپیمایی هــا  ایــن  در  مــردم  حضــور 
اســالمی متوجــه شــوند حمایــت مــردم از اصــل نظــام کاهــش پیــدا نکــرده 
و انقــالب اســالمی کمــاکان متکــی بــه مــردم اســت. همچنیــن ایــن حضــور 
خودجــوش مردمــی نشــان می دهــد در صورتــی کــه ولی امــر ملــت دســتور بــه 
جهــاد یــا امــر دیگــری دهــد، میلیون هــا نفــر آمــاده اطاعــت هســتند و ایــن یعنــی 
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ــارت  مــردم همچنــان در تــداوم انقــالب اســالمی نقــش مؤثــری دارنــد. بــه عب
دیگــر، یکــی از راه هــای حفــظ یــک نظــام، حضــور مــردم در صحنــه اســت کــه در 
جمهــوری اســالمی ایــن حضــور بــا شــکوه هرســاله بــه مناســبت های گوناگــون 

دیــده می شــود.
ــه  ــام را ب ــن پیغ ــن ای ــف همچنی ــای مختل ــردم در راهپیمایی ه ــرکت کردن م ش
ملت هــای دیگــر بــه خصــوص امــت مســلمان مخابــره می کنــد کــه اتحــاد آنــان 
باعــث می شــود از زیــر ســلطه رژیم هــای مرتجــع غیــر اســالمی بیــرون بیاینــد و 

اســتقالل و آزادی حقیقــی را تجربــه کننــد.

ب( حضور در جبهه های نبرد
یکــی از عواملــی کــه همــواره نظام هــا و به خصــوص نظــام جمهــوری اســالمی 
ــوم را دو  ــن هج ــالمی ای ــالب اس ــت. انق ــی اس ــه نظام ــد، حمل ــد می کن را تهدی
مرتبــه در ســال های مختلــف تجربــه کــرده اســت. نخســتین بــار رژیــم بعــث 
عــراق بــه رهبــری صــدام حســین بــه مرزهــای ایــران اســالمی حملــه ور شــد. ایــن 
هجــوم بــا چــراغ ســبز آمریــکا و بــه جهــت نابــودی انقــالب اســالمی و پهن شــدن 
بســاط اســتعمار مجــدد ایــران توســط اســتکبار جهانــی شــکل گرفت، امــا مردم 
ــد و  ــه پرداختن ــاری ولی فقی ــه ی ــر ب ــار دیگ ــک ب ــدند و ی ــه ش ــی وارد صحن انقالب
پــس از هشــت ســال مبــارزه و تقدیــم هــزاران شــهید و جانبــاز، دشــمان انقــالب 

و جمهــوری اســالمی را نــاکام گذاشــتند.
ــال ها  ــا س ــد، ام ــد دی ــی را ناکارآم ــه نظام ــد حمل ــه ترفن ــی اگرچ ــتکبار جهان اس
پــس از جنــگ تحمیلــی بــا حیلــه ایجــاد گروه هــای تروریســتی و تجهیزکــردن 
آنــان ســعی کــرد انقــالب اســالمی و اســالم گرایی را بــه کلــی از نقشــه و منطقــه 
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خاورمیانــه و جهــان حــذف کنــد. امــا عــالوه  بــر نیروهــای نظامــی رســمی کشــور، 
عــده ای از جوانــان بــه صــورت خودجــوش، بــه ولی امرشــان لبیــک گفتنــد و 
فتنــه گــروه  تروریســتی داعــش را خنثــی کردنــد تــا انقــالب اســالمی همچنــان 

محفــوظ بمانــد.

ج( شركت در انتخابات
در جمهــوری اســالمی، مردم ســاالری دینــی یکــی از ارکان مهــم بــوده و مــردم 
ــی  ــراد مختلف ــات، اف ــرکت در انتخاب ــا ش ــد ب ــون می توانن ــای گوناگ در موعده
را بــرای حضــور در شــورای شــهر و روســتا، مجلــس شــورای اســالمی، مقــام 
ریاســت جمهوری و … انتخــاب کننــد و از ایــن طریــق سرنوشــت خــود و نظــام 

را تعییــن کننــد.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه یکــی از وظایــف ولی فقیــه و ســایر مســئوالن نظــام 
اســالمی، حفــظ امنیــت کشــور اســت. بخشــی از ایــن وظیفــه ســنگین بــا اتخــاذ 
تدابیــر مختلــف سیاســی، نظامــی و اقتصــادی از ســوی رهبــر، رئیس جمهــور و 
ــه  ــر از آن ب ــی دیگ ــود و بخش ــق می ش ــور محق ــاالی کش ــئوالن رده ب ــایر مس س
ــات محقــق می گــردد. چراکــه شــرکت  واســطه حضــور مــردم در عرصــه انتخاب
 نکــردن مــردم در انتخابــات، بــه ویــژه انتخابــات ریاســت جمهوری، و تــداوم 
ــی اش را  ــتوانه مردم ــالمی پش ــالب اس ــود انق ــث می ش ــور باع ــدم حض ــن ع ای

از دســت بدهــد.
گاهــی  گــواه ایــن موضــوع ســخن امــام خمینــی اســت کــه می فرماینــد: »آ
مــردم و مشــارکت و نظــارت و هم گامــی آن هــا بــا حکومــت منتخــب خودشــان، 
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ــود1« . ــد ب ــه خواه ــت در جامع ــظ امنی ــت حف ــن ضمان ــود بزرگ تری خ
مقــام معظــم رهبــری نیــز در همیــن راســتا تصریــح می کننــد: »انتخابــات 
وقتــی همگانــی شــد و وقتــی همــه شــرکت کردنــد، کشــور عــّزت پیــدا می کنــد، 
ــام  ــود، نظ ــه می ش ــور بیم ــد، کش ــدا می کن ــّزت پی ــالمی ع ــوری اس ــام جمه نظ

جمهــوری اســالمی بیمــه می شــود2 «.
بنابرایــن مشــخص می شــود کــه مــردم بــا شــرکت در انتخابــات گوناگــون، 
ولی فقیــه را یــاری می کننــد و البتــه محیــط زندگــی خــود را نیــز مملــو از امنیــت 
ــدهللا را  ــش ی ــالمی نق ــالب اس ــداوم انق ــردم در ت ــر م ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می کنن

ــد. ــا می کنن ــالب ایف ــر انق ــرای رهب ب

نگاهی به نقش مردم در صدر اسالم
بررســی تاریــخ صــدر اســالم و حکومــت نبــوی و علــوی کــه در حقیقــت آرمــان 
حکومــت جمهــوری اســالمی هســتند، نشــان می دهــد مــردم بــه پیامبــر اســالم 
)ص( و امیرالمؤمنیــن )ع( بــرای شــکل گیری حکومــت و تمــدن اســالمی یــاری 

رســاندند.
ــرم  ــی مک ــه نب ــاب ب ــذار3  را خط ــه ان ــت، آی ــوم بعث ــال س ــال در س ــد متع خداون
اســالم نــازل کــرد. بــر اســاس ایــن آیــه، پیامبــر مأمــور شــدند تــا در اولیــن مرحلــه 

از دعــوت عمومــی خویشاوندانشــان را از آغــاز حرکتــی عظیــم باخبــر کننــد.

1  صحیفه امام، ج۴، ص ۲۴۸

۲  بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، 9۴/11/19

3  آیه ۲1۴ سوره شعراء: »وأَْنِذْر َعشیَرَتَک اْلَْقَربین: و خویشاِن نزدیکت را هشدار ده«.
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خــدا )ص( مرحلــه اي دیگــر از دعــوت علنــي را بــه مرحلــه اجــرا درآوردنــد.
می تــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه بــا نــزول ایــن آیــات، پیامبــر درصــدد 
برآمدنــد تــا حلقــه ای از یــاران کــه برگرفتــه از مــردم عــادی بــود را بــا خــود همــراه 
ــد.  ــم بزنن ــتان رق ــبه جزیره عربس ــی را در ش ــرات بنیادین ــد تغیی ــا بتوانن ــد ت کنن
ــالم،  ــر اس ــا پیامب ــردم ب ــدن م ــورت همراه نش ــه در ص ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ایشــان عمــًا و بــدون اســتفاده از اقدامــات غیرعــادی، نمی توانســتند تمــدن 

ــد. ــذاری کنن ــالمی را پایه گ ــکوه اس ــا ش ب
ایــن اصــل در حکومــت حضــرت امیــر)ع( نیــز صــادق اســت. امــام علــی)ع( 
ایــن ســال ها  25ســال در دوران خلفــای ســه گانه خانه نشــین بودنــد و در 
داد  رخ  دیگــری  اتفاقــات  و  به وجودآمــد  مــردم  دیــن داری  در  تغییراتــی 
شــخص  بــا  عمومــی  افــکار  و  مــردم  همراهــی  عــدم  از  ناشــی  همگــی  کــه 
امیرالمؤمنیــن)ع( بــود. لــذا می بینیــم زمانــی حضــرت زمــام حکومــت را در 

درســت گرفتنــد کــه مــردم دور ایشــان جمــع شــدند.
رهبــر معظــم انقــالب در همیــن راســتا، بــا اشــاره بــه نقــش مــردم در حکومــت 
رأى  شــده؛  داده  اعتبــار  مــردم  نظــر  بــه  اســالم  »در  می فرماینــد:  اســالمی 
مــردم در انتخــاب حاکــم و در کارى کــه حاکــم انجــام می دهــد، مــورد قبــول 
ــه  ــا این ک ــن)ع( ب ــه امیرالمؤمنی ــد ک ــما می بینی ــذا ش ــه؛ ل ــرار گرفت ــرش ق و پذی
خــود را از لحــاظ واقــع منصــوب پیغمبــر و صاحــب حــق واقعــى بــراى زمامــدارى 
می دانــد، آن وقتــى کــه کار بــه رأى مــردم و انتخــاب مــردم می کشــد، روى نظــر 

۴  سوره حجر، آيه 95-9۴.
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ــت در  ــمارد و بیع ــر می ش ــى آن را معتب ــد، یعن ــه می کن ــردم تکی ــردم و رأى م م
ــک  ــر ی ــت. اگ ــدار اس ــدارِى زمام ــت زمام ــراى حقانی ــرط ب ــک ش ــالمى ی ــام اس نظ
زمامــدارى بــود کــه مــردم بــا او بیعــت نکردنــد، یعنــى آن را قبــول نکردنــد، آن 
زمامــدار خانه نشــین خواهــد شــد و مشــروعّیت والیــت و حکومــت بــه بیعــت 
مــردم وابســته اســت یــا بگوییــم فعلّیــت زمامــدارى و حکومــت بــه بیعــت 

ــت5« . ــته اس ــردم وابس م
ــای  ــی)ع( جنگ ه ــرت عل ــدا)ص( و حض ــول خ ــان رس ــه در زم ــر این ک ــه دیگ نکت
مختلفــی میــان ســپاهیان حــق و باطــل رخ داد و حضــرات در صــورت عــدم 
بــه اداره ی جنــگ و محکم کــردن بنــای  بــه تنهایــی، قــادر  همراهــی مــردم، 

حکومــت اســالمی نبودنــد.
و  اســالم)ص(  پیامبــر  حکومــت  و  حیــات  دوران  در  مــردم  بنابرایــن 
ــت  ــکل گیری حکوم ــًا ش ــتند و عم ــژه ای داش ــش وی ــز نق ــن)ع( نی امیرالمؤمنی

اســت. نبــوده  ممکــن  صحنــه  در  مــردم  حضــور  بــدون  حضــرات 

مردم در نگاه امام و رهبری
دارنــد.  مهمــی  جایــگاه  خمینــی  امــام  حضــرت  فکــری  منظومــه  در  مــردم 
حضــرت امــام همــواره از دوران مبــارزات علیــه رژیــم پهلــوی تــا پــس از پیــروی 
انقــالب اســالمی بــه اهمیــت نقــش مــردم واقــف بودنــد و لــذا بیانــات بســیاری 

ــد از: ــا عبارتن ــی از آن ه ــه برخ ــد ک ــردم دارن ــش م ــوص نق در خص
»همــه اطــالع داریــد کــه آن چیــزی کــه بــرای همــه مــا الزم اســت ایــن اســت کــه 
در فکــر ایــن باشــیم کــه مــردم را در صحنــه نــگاه داریــد و ایــن یــک ســرش بســته 

5  خطبه  هاى نماز جمعه تهران ۲۲/ ۰3/ ۶۶
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بــه دولــت اســت و رئیس جمهــور و مجلــس، یــک ســرش هــم مربــوط بــه خــود 
مــردم، اگــر ایــن طــرف را شــما نگــه داریــد، از ملت مــان مطمئــن هســتیم کــه بــه 

حســب غالــب و اکثریــت آن طــرف را حفــظ می کننــد6.« 
ــم و  ــه داری ــردم را نگ ــه م ــیم ک ــا باش ــن معن ــال ای ــد دنب ــا بای ــورت م ــر ص »در ه
همین طــوری کــه آقایــان می گوینــد بــدون پشــتیبانی مــردم نمی شــود کار 

ــرد7.«  ک
ــوری  ــه جمه ــوط ب ــه مرب ــی ک ــود، کارهای ــران می ش ــه در ای ــی ک ــروز کارهای »ام
اســالمی اســت، از بــاب ایــن کــه مــردم از خودشــان می داننــد و جــدا نمی دانند، 
هیــج نهــادی را از خودشــان، از ایــن جهــت فعالنــد در کارهــا و مــا بایــد هــر چــه 
بیشــتر مــردم را حفــظ کنیــم و مــردم بایــد هــر چــه بیشــتر در صحنــه حاضــر 

باشــند8.« 
بررســی بیانــات مقــام معظــم رهبــری نیــز نشــان می دهــد واژه »مــردم« یکــی 
ــش  ــان نق ــد ایش ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت. ای ــات اس ــن کلم از پرکاربردتری
ویــژه ای بــرای مــردم قائــل هســتند و ایــن یعنــی حرکت کــردن مــردم در راســتای 
فرامیــن رهبــر انقــالب، موجــب یاری رســاندن بــه ولی فقیــه و تــداوم انقــالب 
مــردم  خصــوص  در  معظــم  رهبــری  ســخنان  از  برخــی  می شــود.  اســالمی 

ــد از: عبارتن
»در همــه ی تحــوالت و جنبش هــای گوناگــون اجتماعــی بــزرگ، نقــش مــردم، 

نقــش معیــار اســت9.« 

۶  صحیفه امام، ج 19، ص ۴۰7. 9 / ۸ / ۶۴

7  صحیفه امام، ج 19، ص 37. ۴ / ۶ / ۶3

۸  صحیفه امام، ج 1۸، ص 373ـ37۴. 13 / 1۲ / ۶۲

9  بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه ، 9۰/۰7/۲۰
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»مردم بودند که نقشه های دشمنان ما را خنثی کردند10.« 
»حضور مستحکم مردم پشتوانه ی ایستادگی مسئوالن است11.« 

ــی و  ــاظ امنیت ــه از لح ــش هرچ ــت، مخالفین ــردم اس ــه م ــی ب ــه متک ــی ک »نظام
را  نظــام  ایــن  نمی تواننــد  باشــند،  قوی تــر  و…  اقتصــاد  و  ثــروت  و  نظامــی 

متزلــزل کننــد12.« 
 

جمع بندی
نقــش مــردم در انقــالب اســالمی را می تــوان در دو برهــه قبــل و بعــد از انقــالب 
ــران در دوران ستم شــاهی، حضــرت  ــی ای مــورد بررســی قــرار داد. مــردم انقالب
آیــت هللا خمینی)قــدس ســره شــریف( را بــه عنــوان رهبــر و اســالم را بــه عنــوان 
ایدئولــوژی انقالب شــان برگزیدنــد و بــرای تحقــق برپایــی حکومــت اســالمی از 

امــام خمینــی پیــروی کردنــد.
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی نیــز مــردم در عرصه هــای گوناگــون اعــم از 
ــم  ــه رژی ــگ علی ــای جن ــور در جبهه ه ــف، حض ــای مختل ــرکت در راهپیمایی ه ش
ــات گوناگــون، وارد  بعــث عــراق و تروریســت های داعشــی و شــرکت در انتخاب

کارزار شــدند و ولی فقیــه را یــاری کردنــد.
همچنین بررسی حکومت نبوی نشان می دهد اساسًا شکل گیری حرکت 

انقالبــی پیامبــر اســالم)ص( بــا همراهــی مــردم آغــاز شــد. حکومــت علــوی 
ــه امیرالمؤمنیــن)ع( ایجــاد شــد. در همــه لحظاتــی کــه  ــا رجــوع مــردم ب ــز ب نی

1۰  بیانات در مراسم بیست  و دومین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل(، 9۰/۰3/1۴

11  بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم ، ۸9/7/۲7

1۲  بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، ۸۸/1۰/۲9 



53

حضــرات معصومیــن بــرای شــکل گیری تمــدن اســالمی تــالش کردنــد و مــردم 
نیــز بــه عنــوان یــار و یــاور امامشــان در میــدان بودنــد، پیشــرفت هایی حاصــل 

شــد.
رهبــران انقــالب اســالمی نیــز به کرات نســبت بــه اهمیــت حضــور و نقش آفرینی 

مــردم در عرصه هــای گوناگــون تأکیــد کرده اند.
بــا ایــن تفاســیر می تــوان گفــت مــردم در جمهــوری اســالمی ایــران، نقــش 
ــدام آن  ــالمی و ت ــالب اس ــکل گیری انق ــتای ش ــه را در راس ــرای ولی فقی ــدهللا ب ی
ایفــا می کننــد و اساســًا تصــور انقــالب اســالمی بــدون حضــور مــردم در صحنــه 

ــت. ــن نیس ممک

ــان ولـــی فصل ســوم: مردم در بیــ
رمز و راز پیروزی و استمرار انقالب اسالمی ايران

انقالب مردمی؛ مردم انقالبی
چهــل و انــدی ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی می گــذرد و مســیر حرکت کشــور 
در ســایه ایــن واقعــه شــکوهمند همــواره دســتخوش فــراز و نشــیب های 
متعــددی بــوده اســت کــه بــه طــور طبیعــی امــکان وقوعــش بــرای هــر انقالبــی 
وجــود دارد، امــا بــا تمــام ایــن اوصــاف همــواره کشــور روســفید بیــرون آمــده 
ــه تنهــا قوی تــر در ایــن مســیر قــدم برداشــته کــه روز بــه روز بــه قله هــای 

َ
اســت و ن

اعتــال رســیده اســت. چنان کــه رهبــر انقــالب در بیانیــه  ی گام دوم ضمــن اشــاره 
بــه دســتاوردهای دهه هــای اخیــر پــس از وقــوع انقــالب اســالمی، عنــوان 
کردنــد: »بــه رغــم همــه ی ایــن مشــکالت طاقت فرســا، جمهــوری اســالمی 
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ــال،  ــل س ــن چه ــت. ای ــو برداش ــه جل ــتوارتری ب ــر و اس ــای بلندت ــه روز گام ه روزب
شــاهد جهادهــای بــزرگ و افتخــارات درخشــان و پیشــرفت های شــگفت آور 
ــت ایــران 

ّ
در ایــران اســالمی اســت. عظمــت پیشــرفت های چهل ســاله ی مل

آنــگاه به درســتی دیــده می شــود کــه ایــن مــّدت، بــا مّدت هــای مشــابه در 
و  شــوروی  اکتبــر  انقــالب  و  فرانســه  انقــالب  همچــون  بزرگــی  انقالب هــای 
انقــالب هنــد مقایســه شــود.« ایــن کــه انقــالب اســالمی چگونــه پدیــد آمــده و 
چگونــه اســتمرار و تکامــل خواهــد یافــت، موضــوع مهمــی اســت کــه شایســته 

بررســی اســت.

مردم پای كار انقالب
ــران در زمینــه حضــور مردمــی، یــک نمونــه منحصربه فــرد  انقــالب اســالمی ای
و بی نظیــر اســت. انقــالب اســالمی در مرحلــه وقــوع بــا رهبــری مدبرانــه و 
ــل  ــکار عم ــه ابت ــت هرگون ــردم توانس ــگ م ــور پررن ــام و حض ــرت ام ــع حض قاط
بازدارنــده ای را از رژیــم وابســته، عقــب مانــده، مســتبد و فاســد پهلــوی گرفتــه 
و در 22بهمــن 1357 قدرتمندانــه پیــروزی را به دســت آورد. حضــور فراگیــر 
مردمــی از تمــام اقشــار، از شــهرهای کوچــک تــا در تهــران و در خیابان هــای 
ــه  ــی علی ــاران آمریکای ــاه و مستش ــتقرار محمدرضاش ــای اس ــه کاخ ه ــی ب منته
تحلیلگــران  و  روزنامه نــگاران  کــه  بــود  حقیقتــی  شاهنشــاهی،  حکومــت 
سیاســی را بــه تعجــب واداشــته بــود؛ حقیقتــی کــه روایــت یکــی از تفاوت هــای 
ــردم  ــود. م ــر ب ــرن اخی ــای رخ داده در ق ــایر انقالب ه ــا س ــران ب ــالب ای ــدی انق ج
ــان در  ــای ج ــا پ ــتند و ت ــاور داش ــالب ب ــل انق ــعارهای اصی ــه ش ــان ب ــق ج از عم
مقابــل نظــام دژخیــم پهلــوی ایســتادند کــه تقدیــم هــزاران شــهید قیام هــای 
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تهــران  17شــهریور  و  یــزد  فروردیــن  دهــم  تبریــز،  29بهمــن  قــم،  19دی 
نشــانه ای بــر خواســت عمومــی ملــت ایــران اســت. انقــالب اســالمی بــا الگــوی 
ــت و از  ــکل گرف ــی ش ــه دین ــک فقی ــرد ی ــدن گرداگ ــع ش ــا مجتم ــور و ب مردم مح
ایــن رو بــا حرکت هایــی کــه به وســیله ی یــک جمــع نظامــى یــا حتــى یــک گــروه 
ــام  ــردم انج ــاوت م ــمان بى تف ــر چش ــر، در براب ــور های دیگ ــلح در کش ــارز مس مب
ــد  ــه ض ــی ب ــدت کوتاه ــه در م ــی ک ــى دارد؛ حرکت های ــه عمیق ــت، فاصل می گرف

ــت. ــلط یاف ــورها تس ــر آن کش ــر ب ــار دیگ ــمن ب ــد و دش ــل ش ــود تبدی خ

رای ملت به جمهوری اسالمی
اندکــی پــس از فروپاشــی رژیــم پهلــوی، مــردم بــه نظــام »جمهــوری اســالمی« 
رأی دادنــد؛ نظامــی کــه بــر دو عنصــر جمهوریــت و اســالمیت اســتوار بــود. 
امــام خمینــی بــر مراجعــه بــه آراء عمومــی در تعییــن نــوع نظــام سیاســی 
تأکیــد داشــته و فرمودنــد: »تعییــن نظــام سیاســى بــا آراء خــود مــردم خواهــد 
بــود ...« )صحیفــه، ج3، ص52( و در نتیجــه همه پرســی و رای قاطــع مــردم، 
جمهــوری اســالمی به عنــوان شــیوه حکومــت پــس از انقــالب از ســوی مــردم 
ایــران انتخــاب شــد. بــه تعبیــر رهبــر انقــالب »محــور همــه ی اصــول و قواعــد کار 
امــام بزرگــوار مــا در دو چیــز خالصــه می شــد: اســالم و مــردم. اعتقــاد بــه مــردم 
ــا،   ملت ه

ّ
ــق ــه روی ح ــت ک ــالم اس ــت. اس ــالم گرف ــا از اس ــوار م ــام بزرگ ــم ام را ه

اهمیــت رأی ملت هــا و تأثیــر جهــاد و حضــور آنهــا تأکیــد می کنــد؛ لــذا امــام 
بزرگــوار محــور کار را اســالم و مــردم قــرار داد؛ عظمــت اســالم، عظمــت مــردم؛ 
شکســت ناپذیری  اســالم،  شکســت ناپذیری  مــردم؛  اقتــدار  اســالم،  اقتــدار 

مــردم.« 1382/3/14
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امتداد جمهوریت و اسالميت
ــوب  ــردم در چهارچ ــت م ــق حاکمی ــرش ح ــوم پذی ــه مفه ــی  ب ــاالری دین مردم س
احــکام الهــی، الگویــی از نظــام سیاســی تلقــی می شــود کــه در آن مــردم در 
ســطوح مختلــف زندگــی هــم حــق دارنــد و هــم مکلفنــد کــه مشــارکت کننــد. 
در نظــام جمهــوری اســالمی، بارهــا انتخابــات مختلفــی برگــزار شــده اســت کــه 
نشــانه رجــوع بــه آرای عمومــی اســت. در واقــع، انقــالب اســالمی از آن مــردم 
اســت و مــردم بایــد در مــورد سرنوشــت خــود تصمیــم بگیرنــد. در دوران 
رهبــری امــام خمینــی نیــز مــردم بارهــا بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد. بعــد از 
ایشــان هــم، حضــور مــردم در طــول ایــن ســال ها همــواره مســتمر و پرشــکوه 
ــردم در  ــور م ــر حض ــا ب ــالب باره ــر انق ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی ــوده و حض ب
پــای صندوق هــای رأی و تعییــن حــق حاکمیــت خویــش تأکیــد کردنــد. بــه 
عنــوان نمونــه در ســال 1388 کــه حتــی برخــی خــواص لغزیدنــد و در اثــر 
فشــار رســانه ای کــه ناشــی از ســناریوهای دشــمن در انقالب هــای رنگــی بــود، 
قصــد عبــور از صنــدوق رأی را داشــتند، رهبــر انقــالب بــا قاطعیــت از رأی مــردم و 

جمهوریــت نظــام دفــاع کردنــد.

دستاوردهای مردم ساالری دينی
ــیاری  ــج بس ــی، نتای ــای مردم ــق اراده ه ــا تحق ــن ب ــت دی ــودن حاکمی ــان  ب توأم
را بــرای کشــور و نظــام اســالمی رقــم زد؛ مــواردی همچــون اصــل پیــروزی 
انقــالب، دفــاع مقــدس، پیشــرفت های کشــور و حضــور به موقــع مــردم در 
مناســبت های ملــی و انقالبــی همچــون گرامیداشــت پیــروزی انقــالب اســالمی، 
ــدس.  ــلیمانی و ابومهدی المهن ــردار س ــییع س ــت در تش ــترده ی مل ــور گس حض
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ــی  ــرده و به خوب ــرات دورک ــد خط ــور را از گزن ــواره کش ــه هم ــذار ک ــوری اثرگ حض
بــه آرمان هــای اصیــل  بــا نظــام اســالمی و ایمــان  روایتگــر رابطــه ی مــردم 
انقالبــی اســت؛ حضــوری کــه نقشــه های پرهزینــه ی دشــمن در فتنــه 88 را بــه 
گاهــی سیاســی مردمــان ایــن ســرزمین  شکســت کشــاند و بصیــرت مــردم و آ
را تصویــر کــرد. انقــالب اســالمی بــا گذشــت بیــش از چهــل ســال از پیــروزی 
خــود، از دل بحران هــای مختلــف عبورکــرده و امــروز در جایگاهــی ایســتاده 
اســت کــه قدرت هــای اســتکباری را در جهــان و منطقــه بــه زانــو درآورده اســت؛ 
پیروزی هایــی کــه بــا حضــور توأمــان مــردم و حفــظ ارزش هــای اســالمی نظیــر 
جهــاد، ایثــار، مقاومــت، ظلم ســتیزی، استکبارســتیزی و ... بــوده اســت و ثمــره 

ــت. ــش اس ــل خوی ــای اصی ــان آرمان ه ــه هم ــالمی ب ــالب اس ــاداری انق وف

مردم، راز پويايی و امتداد انقالب
اکنــون بــا ورود بــه »گام دوم« انقــالب اســالمی، رمــز اســتمرار پیشــرفت و غلبــه 
بــر مشــکالت و توطئه هــا، رویکــرد مردمــی نظــام اســالمی اســت؛ مرحلــه ای 
مــردم  نقش آفرینــی  و  اســتمرار  عرصــه  کــه  اســالمی  انقــالب  از  تکاملــی 

به خصــوص جوانــان بــرای ادامــه ایــن حرکــت دین دارانــه مردمــی اســت.

بــار  آماده انــد  انقالبــی  انگیــزه ی   و  دینــی  اعتقــادات  بــا  مــردم  آحــاد  امــروز 
را ایفــاء کننــد؛ در  دیگــر در مقابــل فتنه هــای دشــمن، نقــش فعــال خــود 
ــادی  ــگ اقتص ــا در جن ــه ی ــن پرداخت ــاد تبیی ــه جه ــمن ب ــای دش ــگ روایت ه جن
ــالب  ــر انق ــه رهب ــی ک ــد. راه ــد بپردازن ــاد تولی ــه جه ــی ب ــت های تحریم و سیاس
اینگونــه آن را توصیــه و توصیــف می کننــد. » از مســئولین می خواهیــم بــه 
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ایــن  نیــروی داخلــی اعتمــاد کننــد، ســعی کننــد  بــه  مــردم اعتمــاد کننــد، 
سرچشــمه ی فیــاض تمــام نشــدنی را در داخــل، خروشــان و فــروزان و جوشــان 
کننــد؛ ایــن اگــر شــد، همــه ی درهــای بســته بــاز خواهــد شــد. بایــد این جــوری 

حرکــت کننــد، این جــوری عمــل کننــد.« 1392/11/28

ايستادگی مردم در مقابل دشمن
»انقالب]اســالمی[ بــا کودتــا به وجــود نیامــد، بــا حرکــت نظامــی به وجــود 
نیامــد؛ مثــل بعضــی از انقالب هــا کــه یــک عــّده افســر نظامــی رفتنــد یــک 
حکومتــی را برداشــتند، حکومــت دیگــری بــه جایــش گذاشــتند؛ نه، ایــن انقالب 
به وســیله ی مــردم بــه وجــود آمــد؛ بــا عــزم مــردم، بــا نیــروی انقــالب مــردم، بــا 
ایمــان مــردم بــه وجــود آمــد؛ بــا همیــن نیــرو از خــود دفــاع کــرد، بــا همیــن نیــرو 
هــم باقــی مانــد و ریشــه دوانــد. ایــن مــردم بودنــد کــه نترســیدند؛ ایــن مــردم 
ایــران عزیــز بودنــد کــه ایســتادگی کردنــد و مصــداق ایــن آیــه ی شــریفه شــدند: 
زاَدُهــم 

َ
ــوُهم ف

َ
اخش

َ
ــم ف

ُ
ک

َ
ــد َجَمُعــوا ل

َ
ُهــُم الّنــاُس ِانَّ الّنــاَس ق

َ
ذیــَن قــاَل ل

َّ
ل

َ
ا

ــوا َحســُبَنا هللُا َو ِنعــَم الَوکیــل13.  مــدام تهدیــد شــدیم، مــدام گفتند 
ُ

ــا َو قال
ً

ایمان
ــد نظامــی  ــه از تهدی ــه می کنیــم، مــدام گفتنــد تحریــم می کنیــم، مــردم ن حمل
ترســیدند، نــه از تحریــم ترســیدند، نــه از تحریــم فلــج شــدند؛ نتــرس، شــجاع، 

سوره مبارکه آل عمران آیه 173  13

ترجمه:

اینها کسانی بودند که )بعضی از( مردم، به آنان گفتند: »مردم ]= لشکر دشمن[ برای )حمله به( شما 

اجتماع کرده اند؛ از آنها بترسید!« اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: »خدا ما را کافی است؛ و او 

بهترین حامی ماست.«
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ســربلند، حرکــت را ادامــه دادنــد؛ از ایــن پــس هــم بایــد همیــن باشــد. مــردم 
مــا، قشــرهای مختلــف مــا، جوان هــای مــا، روحانّیــون مــا، پیشــه وران مــا، 
قیــن مــا، مســئوالن مــا، دولتی هــای مــا، مجلســی های 

ّ
دانشــگاهیان مــا، محق

مــا بایــد انقالبــی بماننــد و انقالبــی حرکــت بکننــد -کــه شــاخص هایی را عــرض 
خواهــم کــرد- و همــه انقالبــی باشــند تــا بتوانیــم ایــن راه را بــا موفقیــت پیــش 

برویــم و ادامــه بدهیــم.«  

بــا  انقــالب اســالمی  پیــروزی  ايــران در  نقش آفرینــی توده هــای مــردم 
ــان ــر ايم ــه ب تکي

دارد  اســالمی  بیــداری  اســالم،  دنیــای  کشــورهای  از  تعــدادی  در  »امــروز 
خــودش را نشــان می دهــد و خیلــی هــم چیــز مبارکــی اســت و مــا هــم از اول از 
آن اســتقبال کردیــم؛ امــا فرق هــا زیــاد اســت. در انقــالب مــا، در حرکــت عمومــی 
ملــت مــا، در سرتاســر ایــن کشــور بــزرگ شــاید روســتائی نبــود، شــهر کوچکــی 
نبــود کــه در او شــعبه ای از ایــن شــعله ی مقــدس چشــم ها را خیــره نکنــد. 
همــه جــا، سرتاســر کشــور یــك شــعار، یــك مطالبــه، یــك همــت بــر همــه ی دل ها 
و ذهن هــا حاکــم بــود. مــردم بــه معنــای واقعــی کلمــه ایــن بــار ســنگین را بــا 
جســم های خودشــان، بــا روح هــای خودشــان، بــا دل هــای خودشــان بلنــد 
ــوت  ــا طاغ ــه ی ب ــان در مقابل ــم خودش ــا جس ــردم ب ــا م ــوی خیابان ه ــد. ت کردن

حاضــر شــدند؛ در دنیــا هــم چنیــن چیــزی ســابقه نداشــت.
یکــی از رهبــران معــروف دنیــا کــه نمی خواهــم اســم بیــاورم، آمــد ایــران. مــن 
ــای  ــه کودت ــد؛ ن ــروز ش ــالمی پی ــالب اس ــه انق ــه چگون ــردم ک ــریح ک ــرای او تش ب
ــد  ــود آمدن ــول ب ــا معم ــه در دنی ــور ک ــی آن ط ــران جوان ــه افس ــد، ن ــی ش نظام
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میــدان کــه رژیــم طاغــوت را ســرنگون کننــد، نــه احــزاب سیاســی فعالیتــی 
ــش  ــتند، نق ــی داش ــش مهم ــگان نق ــه نخب ــد، ن ــا کردن ــد ی ــتند بکنن می توانس
ــا ســالح. شــما امــروز نــگاه کنیــد تــوی  ــه ب مــال تــوده ی مــردم بــود، آن هــم ن
ســالح  کارهاشــان  پیشــبرد  بــرای  مــردم  تــوده ی  کشــورها،  ایــن  از  بعضــی 
دستشــان اســت؛ دســت ملــت ایــران ســالح نبــود. بــا دســت خالــی، بــا جســم 
ــون  ــان را، خ ــب خودش ــان را، قل ــدان. دل خودش ــط می ــد وس ــان آمدن خودش
خودشــان را کــف دســت گرفتنــد آمدنــد میــدان. خــب ایــن بــدون ایمــان 
ــق  ــان عمی ــن ایم ــدارد. ای ــکان ن ــق ام ــان عمی ــك ایم ــدون ی ــن ب ــود؛ ای نمی ش
در بیــن مــردم گســترده شــد، آمدنــد وســط میــدان، و خــون بــر شمشــیر پیــروز 
شــد و ایــن طبیعــِت همــه جاســت؛ همــه جــا همیــن جــور اســت. هرجــا ملت هــا 
حاضــر بــه فــداکاری باشــند، جانشــان را کــف دســت بگیرنــد، بیاینــد، هیــچ 
ــیر  ــر شمش ــون ب ــه خ ــدارد. همیش ــت ن ــارای مقاوم ــا ی ــل آن ه ــی در مقاب قدرت
آن رهبــر  بــرای  بیاینــد وســط. مــن وقتــی  پیــروز می شــود، وقتــی ملت هــا 
آفریقائــی پیــروزی انقــالب اســالمی را تشــریح کــردم، برایــش خیلــی جالــب بــود، 
خیلــی تــازه بــود. رفــت، بعــد از اندکــی دیــدم در داخــل کشــور خــودش همیــن 
حرکــت مردمــی راه افتــاد، احســاس کــردم الهام گرفتــه ی از رفتــار امــام بزرگــوار 
ــای  ــی از قدرت ه ــر یک ــد. او ب ــم ش ــروز ه ــت و پی ــران اس ــت ای ــار مل ــت، رفت ماس
بــزرگ زورگــوی مســلط خبیــث عالــم توانســت پیــروز بشــود و کشــورش را نجــات 

داد.
ایــن وضعیــت ملــت ایــران بــود؛ همــه آمدنــد تــوی میــدان. بــرای همیــن هــم 
از روز اول مســئولین کشــور احســاس نکردنــد کــه مجبورنــد حــرف زیــادی و 
ــزرگ را قبــول بکننــد. شــما خیــال نکنیــد اینــی کــه  توقــع زیــادی قدرت هــای ب
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حــاال فــالن کشــوری کــه تــازه انقــالب کــرده، آمریکائی هــا فشــار می آورنــد، 
غربی هــا فشــار می آورنــد، مسئولینشــان را وادار بــه یــك موضع گیری هایــی 
می کننــد، ایــن در ایــران نبــود؛ چــرا، این جــا هــم بــود. این جــا هــم همیــن 
احتیــاج  نمی کــرد،  اعتنــا  فشــارها  ایــن  بــه  کســی  داشــت،  وجــود  فشــارها 
نداشــت. مســئولین کشــور متکــی بودنــد بــه اراده ی مــردم، بــه ایمــان مــردم، 
خاطرشــان جمــع بــود کــه ایــن میــدان پــر از انســان های بــا عــزم و اراده و 
همــراه بــا شــعور کامــل اســت. ایــن بــود، احتیاجــی نبــود. تــا امــروز هــم همیــن 
اســت. امــروز هــم نظــام جمهــوری اســالمی بــه حــول و قــّوه ی الهــی، خــودش را 
مجبــور نمی بینــد کــه حــرف هیــچ ابرقدرتــی را، خواســت هیــچ قــدرت ســلطه گر 
و مداخله گــری را قبــول بکنــد. هرچــه کــه بــه صالحــش بــود، آن را می پذیــرد و 
عمــل می کنــد، هرچــه بــه صالحــش نبــود، آن را بــه یــك کنــاری می انــدازد، ولــو 
همــه ی قدرت هــای عالــم عصبانــی بشــوند، خشــمگین بشــوند؛ سیاســت ایــن 

اســت. ایــن، بــه خاطــر اتــکا بــه ایمــان مــردم اســت14.« 

مردمی بودن انقالب اسالمی
»انقالب]اســالمی[ حتــی در شــروع خــود صــد درصــد مردمــی بــود، نه یــک گروه 
چریکــی مســلح، نــه یــک حــزب فعــال سیاســی نظامــی، نــه گروهــی از افســران 
انقالبــی و آزادی خــواه و نــه هیــچ یــک از دیگــر انــواع رایــج و معمولــی -کــه 
تحــوالت انقالبــی کشــورها را پدیــد می آورنــد- در انقــالب مــا وجــود و حضــور و 
فعالیــت نداشــتند، فقــط مــردم بودنــد و مــردم، آن هــم کامــًا بی ســالح کــه در 
تهــران و همــه جــای دیگــر چنــان فضــا را و خیابان هــا را و محیــط زندگــی شــهری 

1۴  بیانات در دیدار نیروهای مسلح منطقه ی شمال کشور و خانواده های آنان 91/۶/۲۸
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را از وجــود و حضــور و شــعارهای انقالبــی خــود پــر کردنــد کــه دیگــر جایــی بــرای 
ــی و  ــی یک ــدند یک ــور ش ــان مجب ــد؛ و آن ــی نمان ــش باق ــم و حکومت ــأت حاک هی
دســته جمعــی از کاخ هــا و مراکــز اقتــدار خــود و ســپس از کشــور خــارج شــوند. 
ــه  ــدام ک ــر ک ــرجنبانان ه ــر س ــش، وزراء و دیگ ــزرگان ارت ــر، ب ــت وزی ــاه، نخس ش

توانســتند از مــردم گریختنــد.
ایــن پــس از آن بــود کــه در مدتــی بیــش از یــک ســال آنــان بــا اســتفاده از همه ی 
توانایــی خــود -سیاســی، نظامــی، پلیســی- کوشــیده بودنــد مــردم را متفــرق 
ســازند؛ و بــه خانه هــا یــا مراکــز کارشــان برگرداننــد، و در ایــن مــدت هــزاران نفــر 
از مــردم جلــو چشــم دیگــران در خیابــان، در مســجد، در دانشــگاه، در محیط کار 
کشــته شــده بودنــد؛ امــا حضــور مــردم روزبــه روز بیشــتر شــده بــود. در آخریــن 
ــد.  ــتر ش ــم بیش ــردم ه ــور م ــًا حض ــتر و متقاب ــتگاه بیش ــونت دس ــا خش ماه ه
ــت  ــه مقاوم ــادر ب ــته ق ــان شس ــت از ج ــردم دس ــم م ــار خش ــر فش ــه زی ــم ک رژی
ــد از آن  ــت؛ و بع ــاه رف ــد. ش ــود را بده ــاز خ ــن امتی ــد بزرگتری ــور ش ــود، مجب نب
عقب نشــینی هایش پــی در پــی و ســریع شــد. رهبــر بــزرگ انقــالب -کــه کلمــه 
گاهــی و درس مــی داد - بــه  بــه کلمــه ی ســخنانش بــه تــک تــک ملــت روح و آ
اتــکای خداونــد متعــال -کــه همــه ی قدرت هــا در یــد قــدرت اوســت- و بــا 
انقــالب  دولــت  مــردم،  خدشــه ناپذیر  و  عظیــم  اراده ی  همیــن  بــه  اعتمــاد 
را تشــکیل داد. دولــت ستم شــاهی خــود بــه خــود و بــی آن کــه راه دیگــری 
داشــته باشــد مســند را رهــا کــرد و گریخــت. آخریــن ســنگرها، پادگان هــای 
خالــی از ســرباز و افســر بــود، آن هــا هــم گریختــه بودنــد، و بســیاری بــه صــف 

مــردم پیوســته بودنــد.
در آخریــن لحظــات چنــد پــادگان اندکــی مقاومــت کردند، امــا بیهــوده. در آن جا 
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هــم مــردم حضــور داشــتند، و معجــزه ی ایــن انقــالب پیــروزی مــردم بــود. تنهــا 
پــس از ســقوط پادگان هــا بــود کــه مــردم بــه اســلحه دســت یافتنــد، امــا آن روز 
دیگــر نظــام پادشــاهی ســقوط کــرده بــود؛ ایــن ســالح ها بــرای مراقبــت از نهــال 
نــورس انقــالب بــه کار گرفتــه شــد. مــردم -جوانــان و پیــران، زنــان و مــردان- 
ــلح  ــًا مس ــوی و کام ــر ق ــه نظ ــه ب ــوی را -ک ــم پهل ــه رژی ــد ک ــانی بودن ــا کس تنه
ــتند، و  ــود- شکس ــوردار ب ــا برخ ــن قدرت ه ــتیبانی بزرگ تری ــید، و از پش می رس
نظــام جمهــوری اســالمی را بــر ســر کار آوردنــد. ســالح آنــان ایمانشــان، اراده ی 
نیرومندشــان و خونشــان بــود، و خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد. سیاســت 
پیــروزی خــون بــر شمشــیر همــان سیاســت مقاومــت مظلومانــه اســت. رهبــر 
مــا پیــش از پیــروزی انقــالب آن را اعــالم کــرد، و اولیــن معجــزه ی آن پیــروزی بــر 
ــا پــا مســلح شــاه بــود، کــه کامــًا حمایــت امریــکا و غــرب را نیــز بــا  رژیــم ســر ت
خــود داشــت؛ و پــس از آن نیــز پیروزی هایــی داشــت کــه برخــی حتــی از غلبــه بــر 

ــد. ــر بوده ان ــز بزرگ ت ــاه نی ــم ش رژی
ایــن تجربــه ای بی نظیــر الاقــل در یــک قــرن اخیــر بــود و خــوب اســت مــورد 
تأمــل و دقــت قــرار گیــرد، هــم از ســوی کشــورهای زیــر ســلطه و هــم نیــز از 

جهانــی15.«  ســلطه گر  قدرت هــای  ســوی 

نقش آفرینی مردم در تحوالت بعد از پیروزی انقالب اسالمی
»در طــول تاریــخ مــا، هیــچ حادثــه ای مثــل حادثــه ی پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــته  ــتقیم داش ــش مس ــردم در آن، نق ــه م ــت ک ــوده اس ــد از آن نب ــوادث بع و ح
ــرهای  ــه ی قش ــردم، هم ــه ی م ــد؛ هم ــردم آمدن ــالمی م ــالب اس ــند. در انق باش

15  بیانات در مجمع عمومی سازمان ملل، ۶۶/۶/31
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مــردم، از شــهری و روســتائی، از زن و مــرد، از پیــر و جــوان، از تحصیل کــرده 
ــی  ــه متک ــا اینک ــد. ب ــدا کردن ــور پی ــم حض ــار ه ــه در کن ــه و هم ــواد، هم و بی س
بــه قــدرت و زور هــم نبودنــد، ســالح هــم نداشــتند، اگــر هــم داشــتند، بــه کار 
ــی  ــلِح متک ــا دندان مس ــِم ت ــک رژی ــتند ی ــال توانس ــن ح ــا در عی ــد، ام نمی بردن
بــه قدرت هــای اســتکباری را بــه کلــی از پــا در بیاورنــد و انقــالب را پیــروز کننــد. 
ــروزی  ــا پی ــردم ب ــش م ــه نق ــود ک ــن ب ــا ای ــالب م ــی در انق ــه ی اساس ــا نکت منته
انقــالب تمــام نشــد؛ و ایــن از حکمــت امــام بزرگــوار مــا و ژرف نگــری آن مــرد 
حکیــم و معنــوی و الهــی بــود. او ملــت ایــران را به درســتی شــناخته بــود، ملــت 
ــاور کــرده بــود، بــه ســالمت و صداقــت و عــزم راســخ و توانایی هــای  ــران را ب ای
ملــت ایــران ایمــان داشــت. همــان روزهــا بعضی هــا بودنــد کــه می گفتنــد 
ــام  ــان. ام ــد خانه هاش ــد برون ــردم برگردن ــد، م ــروز ش ــالب پی ــوب، انق ــی خ خیل
ــروزی  ــد از پی ــاه روز بع ــی پنج ــپرد. یعن ــردم س ــه م ــا را ب ــتاد و کاره ــم ایس محک
انقــالب، نظــام سیاســی کشــور بــه وســیله ی رفرانــدوم مــردم تعییــن شــد. 
شــما بــه انقالب هــای گوناگــون نــگاه کنیــد تــا معلــوم شــود کــه اهمیــت 
ــد  ــردم فهمیدن ــالب، م ــروزی انق ــد از پی ــاه روز بع ــت. پنج ــدر اس ــرف چق ــن ح ای
چــه نظامــی را می خواهنــد. خودشــان پــای صندوق هــای رأی آمدنــد و بــا 
آن رأی عجیــب و تاریخــی مشــخص کردنــد کــه نظــام جمهــوری اســالمی را 
ــزرگ  ــای ب ــال های انقالب ه ــه س ــر -ک ــال اخی ــت س ــن دویس ــد. در ای می خواهن
ــه ی  ــن فاصل ــا ای ــه ب ــت ک ــاده اس ــی نیفت ــن اتفاق ــی چنی ــچ انقالب ــت- در هی اس
کــم، نظــام جدیــد بــه وســیله ی خــود مــردم، نــه بــه وســیله ی یــک عامــل دیگــر، 
تعییــن شــود. بعــد بالفاصلــه امــام بزرگــوار دنبــال قانــون اساســی بــود. مــن 
-یعنــی  ســال58  خــرداد  یــا  اردیبهشــت  ماه هــای  در  نمی کنــم؛  فرامــوش 
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ســه مــاه چهــار مــاه بعــد از پیــروزی انقــالب- امــام شــورای انقــالب را کــه ماهــا 
بودیــم، بــرای یــک کار مهمــی بــه قــم خواســتند. مــا خدمــت امــام رفتیــم. مــن 
از یــاد نمی بــرم چهــره ی خشــمگین امــام را کــه نظیــر آن را مــن در امــام کــم 
ــد.  ــری نمی کنی ــی فک ــون اساس ــرای قان ــرا ب ــه چ ــود ک ــن ب ــان ای ــدم. حرفش دی
ایــن در حالــی بــود کــه هنــوز ســه مــاه از پیــروزی انقــالب بیشــتر نگذشــته بــود. 
همــان جلســه تصمیم گیــری شــد کــه انتخابــات مجلــس خبــرگان برگــزار شــود. 
مســئولین کشــور -کــه دولــت موقــت بــود- آمدنــد انتخابــات را برگــزار کردنــد. 
مــردم در یــک انتخابــاِت سراســری شــرکت کردنــد، نماینــدگان خــود را -کــه 
خبــرگان قانــون اساســی بودنــد- معیــن کردنــد. خبــرگان هــم در ظــرف چنــد 
مــاه قانــون اساســی را تدویــن کردنــد. بعــد امــام بــاز دوبــاره فرمودنــد کــه ایــن 
قانــون اساســی ای کــه تدویــن شــده اســت بایــد بــه رأی مــردم برســد. بــا این کــه 
نماینــدگان مــردم آن را تدویــن کــرده بودنــد، امــا امــام فرمــود بــاز هــم بایســتی 
رأی مــردم باشــد. لــذا آمدنــد رفرانــدوم قانــون اساســی کردنــد، مــردم هــم بــا 
ــد از  ــردم بع ــش م ــن نق ــد. بنابرای ــب کردن ــی را تصوی ــون اساس ــی قان رأی باالی
پیــروزی انقــالب تمــام نشــد. در خصوصیــات اداره ی کشــور، ایــن نقــش ادامــه 
پیــدا کــرد. هنــوز یــک ســال از پیــروزی انقــالب نگذشــته بــود کــه رئیــس جمهــور 
ــورای  ــس ش ــاه، مجل ــد م ــد از چن ــد. بع ــاب ش ــی انتخ ــون اساس ــق قان ــر طب ب
ــال،  ــی و دو س ــن س ــول ای ــروز، در ط ــا ام ــخ ت ــد. از آن تاری ــاب ش ــالمی انتخ اس
مرتبــًا خبــرگان رهبــری، رئیــس جمهــور، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، 
ــان  ــردم خودش ــدند. م ــاب ش ــردم انتخ ــیله ی م ــه وس ــوراها، ب ــدگان ش نماین
کار  می کننــد؛  انتخــاب  می کننــد،  شــرکت  می گیرنــد،  تصمیــم  کــه  هســتند 

دســت مــردم اســت. حضــور مــردم، یــک چنیــن حضــور برجســته ای اســت.
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ولینعمـــــــــــــــــــتان

در طــول ایــن ســال های متمــادی، دولت هــای گوناگــون و ذائقه هــای سیاســی 
گوناگــون بــر ســر کار آمدنــد -چــه در مجلــس بــا ســالیق سیاســی مختلــف، چــه 
در قــوه ی مجریــه -بعضی هــا حّتــی بــا اصــول نظــام زاویــه هــم داشــتند؛ لیکــن 
ظرفیــت عظیــم نظــام، بــدون اینکــه ناشــکیبایی نشــان بدهــد، توانســته اســت 
همــه ی ایــن مســائل را از ســر بگذرانــد؛ توانســته اســت همــه ی ایــن مشــکالت 
را در خــود حــل و هضــم کنــد؛ بــه خاطــر حضــور مــردم، بــه خاطــر ایمــان مــردم، 
بــه خاطــر پایبنــدی مــردم بــه نظــام اســالمی؛ یعنــی خودشــان را صاحــب کشــور 
دانســتن. در گذشــته همیشــه می گفتنــد کشــور صاحــب دارد؛ منظورشــان 
ایــن بــود کــه فــالن امیــر و فــالن حاکــم و فــالن ســلطان صاحــب کشــور اســت! 
ــالمی،  ــالب اس ــت انق ــه برک ــروز ب ــد. ام ــتند، کاره ای نبودن ــی نداش ــردم نقش م

مــردم می داننــد کشــور صاحــب دارد؛ صاحــب کشــور هــم خــود مردمنــد.«  
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