


تقابل سه گفتان در اداره کشور
گفتاری از حجه ااسام میرباقری در تبین گفتان های سکواریزاسیون، مدرنتیه ی اسامی و مدن اسامی

با  مختلف،  گروه های  و  افراد  که  است  چالشی  پر  و  همیشگی  موضوع  کشور  کان  مدیریت 
از  را  خود  و  دارند  اسام  داعیه ی  که  افرادی  پردازند؛  می  آن  در  راهکار  ارائه  به  گوناگون  نظرات 
دیده  راهکارهایشان  در  زیادی  بسیار  تفاوت های  حال  عین  در  کنند،  می  معرفی  نظام  دلسوزان 
به اسام و کارکردهای دین دارد. نگاه  تفاوت ها ریشه در  این  از  می شود. قطعا قسمت عمده ای 

حجة  از   »88 فتنه  فرهنگی  شکافی  »کالبد  کتاب  از  شده  فرآوری  ای  چکیده  رو  پیش  جزوه 
های  قرائت  به  اشاره  با  ایشان  است.  قم(  اسامی  علوم  فرهنگستان  )رئیس  میرباقری  ااسام 
نقاط  بیان  با  و  پردازند  می  ها  گفتمان  از  یک  هر  های  مولفه  بررسی  به  اسام  از  مختلف 
کنند. می  ارائه  کشور  اداره  برای  موجود  های  جریان  از  روشنی  نگاه  آنها،  افتراق  و  اشتراک 
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در تحلیل این فتنه، نکته  ی اول، نگرش ها و تحلیل هایی است که این حادثه ی بزرگ را از رقابت  های 
انتخاباتی، یا از یک مناظره ی انتخاباتی متمایز می کند و در نتیجه، درک کاملی از وقایع مهم تاریخی 
ارائه نمی  دهد که این نوع تحلیل، ناشی از فقدان یک نگرش جامع و فلسفي- تاریخی است. ما باید 
جریان تاریخ را ببینیم تا بتوانیم تحلیل کنیم که انقاب اسامی چرا اتفاق افتاد، و بر اساس آن، 
جایگاه این انتخابات را در روند انقاب مشخص کنیم. عوامل پیدایش انقاب اسامی، فوِق عوامل 

روان شناختی و جامعه  شناختی است و تنها در یک نگرش فلسفی- تاریخی قابل تحلیل است.
نکته ی دوم، تحلیل این حادثه از زاویه ي فرهنگی است؛ هر چند عوامل غیر فرهنگی هم در این 
حادثه حضور دارند. وقتی می گوییم اختافات فرهنگی و شکاف های ایدئولوژیک به پیدایش این 
حادثه منتهی شد، به این معنی نیست که نقش عوامل دیگر را نادیده می گیریم، بلکه به این معنی 
است که هوایِ نفس ها و فتنه گری های اشخاص، گروه ها و قدرت ها نیز در این حادثه مؤثر بوده است، 

که در این تحلیل به آن ها نمی  پردازیم.
انقاب اسامی در  بزرگوار  بیانات رهبر  فتنه،  این  این است که در تحلیل فرهنگی  نکته ي مهم 
خطبه ی بیست و نه خرداد را -که نقطه ی اصلی اختاف را با کمال متانت بیان فرمودند- اصل و 

مبنا قرار می دهیم.

 اختافات ايدئولوژيك در دنيای اسام
در یک نگاه کان، سه قرائت از اسام در بین مسلمان ها وجود دارد که عبارتند از: 

1- قرائت سکواریست ها  که البته در دنیاي اسام طرفداران زیادی ندارد.
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2- طرفداران مدرنیته  ی اسامی؛ که کسانی هستند که تجدد، یا ااقل وجه هایی از تجدد را قبول 
دارند، اما آن را فاقد یک اخاق و معنویت قابل قبول می دانند و می خواهند ترکیبی از معنویت و 
اخاق اسامی با دستاوردهای تجدد بسازند. ایده آلی که این گروه برای دنیای اسام ارائه می دهد 
ایجاد یک ژاپن اسامی است که پیشرفت و توسعه ی ژاپن را توأم با اخاق و معنویت اسامی داشته 

باشد.
3- طرفداران تمدن اسامی که معتقد به مدنیتی متمایز با جریان تجددند و مدعی  هستند که 
اسام می تواند تمدن جدیدی را مبتنی بر فرهنگ، معنویت، اخاق و ایدئولوژی اسام بنا گذارد. امام 

رضوان اه تعالی علیه و رهبر بزرگوار انقاب اسامی، پرچمدار این تفکر هستند.
این سه تفکر در نگرش به اسام، در نگرش به غرب، در تحلیل انقاب اسامی، در تحلیل دشمنان 
انقاب اسامی و در تقابل هایی که با انقاب اسامی وجود دارد، با هم تفاوت دارند و بر همین اساس 
در ساخت ایران، و به دنبال آن در تدبیر کّل جامعه ی اسامی نیز با هم متفاوتند. هم چنین در مواجه 
با مسائل نیز، سه نوع استراتژی و نگرش اصولی و خط  مشی متفاوت از هم دارند. البته سکواریست ها 
و طرفداران مدرنیته ي اسامی، با این که در مبانی و در تحلیل از اسام و انقاب اسامی و جریان 
قدرت در جهان، تحلیل های متفاوتی دارند، اما در عمل، یکی می شوند و ادبیات علمی و ادبیات 
اداره ي آن ها، یک مسیر را طی می کند. بنابراین، در یک کلمه مي توان گفت نقطه ی اشتراک این دو 

گروه، در لیبرالیسم و برنامه ریزی آن است.

 رحی بر اختاف نظر اين سه جريان
اختاف نظر در موضوع اسام

ـ سکواریستها: این گروه با قاطعیت و صراحت اعام می کنند که اسام یک دین معنوی حداقلی 
و مربوط به حوزه ی حیات فردی و زندگی شخصی و معنوی انسان است، که البته با تحلیل های 
عرفانی اخیر خود، این حداقل را هم نسبی می کنند. می گویند اسام دینی سیاسی نیست که بتواند 
مدعی سرپرستی حیات اجتماعی بشر و ایجاد یک تمدن نوین باشد، بلکه دینی است که می خواهد 
زندگی باطنی و فردی انسان ها و یک نوع معنویت فردی را مدیریت کند؛ یعنی یک دین حداقلی 
اسام  دارد جزء  کنونی  فقه  نیز که  را  این حدی  و حتی  فقه،  در  و  اعتقادات  اخاق،  در  محض 
نمی دانند. این جریان احکام اجتماعی اسام را با برداشتي که از نظریات بعضی فیلسوفان غرب 
دریافت کرده  است، اجزاي بالعرض اسام، و به تعبیر دیگر جمات معترضه ی در متن دین می داند. 
همچنین احکام اجتماعی را از بنیان های اساسی دین نمی داند و معتقد است دین، مربوط به معنویات 
و حوزه ی عبادات است و در حوزه ی تدبیر اجتماعی هیچ سخن جّدی و مهمی ندارد؛ اگر هم در 
این زمینه ها حرفی داشته باشد، همان فرهنگ رایج قبیله ای آن دوران است و به درد تدبیر جامعه ی 
قبیله ای می خورد. بعد هم به صراحت ادعا می کنند که پیامبر اکرم )ص( در این امور هیچ ویژگی و 
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امتیازی ندارند و علوم متداول ایشان ناشی از فرهنگ اجتماعی است و تحت تأثیر جامعه ي خودشان 
است. این گروه احیاناً در بسیاری از جهات خودشان را از نبی اکرم )ص( با سوادتر می دانند، لذا حق 
خودشان می دانند که یک سخن جدید در برنامه ریزی اجتماعی داشته باشند و بگویند این راه، حق 
است. آنها به صراحت می گویند، حتی اگر این احکام در قرآن آمده باشد، این ها مطالب بالعرض اسام 

است، نه مطالب بالّذات؛ که البته اصل این حرف نیز از هگل است.
این حرف سکواریست هاي مسلماني است که خیلی هم ادعای مسلمانی می کنند و در مدح حضرت، 
شعر هم می گویند، ولی در آخر، یک اسام در حد اندیشه ها و عرفان مولوی عرضه می کنند. نگاه 
بعضی از آن ها این است که انسان شناسی مولوی بسیار جامع تر و اصولی تر از آن چیزی است که 
در قرآن عرضه شده است. آنها مي گویند حیات اجتماعی بشر عرصه ي دیانت و -به تعبیر من- 
خداپرستی نیست، بلکه عرصه ای است که انسان باید خودش تصمیم بگیرد؛ عقانیت خود بنیاد را 

هم ابزار این کار مي دانند.
ـ طرفدارانمدرنيتهياسامی:  این جریان معتقد است اسام یک دین سیاسی است که در 
حوزه ي حیات اجتماعی نیز حرف براي گفتن دارد. برای اسام حکومت قائلند، اما نه یک حکومت 
مستلزم  تا  کند  بنا  مقیاس جهانی  در  فرهنگ جدید  بر  مبتنی  را  تمدن جدیدی  که  حداکثری 
تکنولوژی، عقانیت و ساختارهای جدید باشد. این نگاه، از آغاز برقراری تعامل جدی بین غرِب مدرن 
و دنیای اسام به وجود آمد. این ها معتقدند که غرب سال ها در ابعاد مختلف و از جمله سیاسی، 
علمی و تکنولوژیک اقتدار داشته و کم کم از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و فرهنگ و نظام آن 
جهانی شده است. در دنیای اسام متفکرینی هستند که می گویند غرب، خوب و بد دارد. مثًا 
بسیاري باورشان نمی شود که کسي مثل سید جمال  گفته باشد، من رفتم غرب آن جا اسام بود، 
مسلمانی نبود و این جا مسلمانی هست و اسام نیست! ابد اگر رویش می شد می گفت در آخرت هم 
شیعه های امیرالمؤمنین)ع( در جهنم هستند و کفار غربی همه در بهشت هستند. این همان نگاهی 
است که اآن نیز عده ای دارند. به عبارت دیگر، گرایش کساني است که در تعامل با جریان تجدد 
هم معتقد به ترکیب سازي مکتب اسام با این جریان بوده و در یک کام معتقد به ایجاد مدرنیته 

اسامي هستند. 
ـ طرفدارانتمدناسامی: دیدگاه این جریان بر این عقیده استوار است که اسام یک دین 
حداکثری است و حکومت، حکم اولی اسام و مطلقه است. اینان نه فقط برای معصوم وایت کلّی 
مطلقه قائلند، بلکه برای فقیه هم وایت مفوضه مطلقه قائلند. اسام را در شریعت خاصه نمی کنند، 
باطن این دین را -که توحید و بعد هم خافت است- می بینند. تحقق اسام را نه فقط به جریان 
شریعت، بلکه به تحقق خافت الهی می دانند و می گویند جامعه وقتی  اسامی می شود که خافت 
الهی در آن جریان پیدا کند و مدیریت، اسامی شود؛ البته شریعت هم اجرا شود، و این بسیار 

متفاوت است با این که دین در شریعت خاصه شود.
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اختاف نظر در نگرش به غرب 
ـ سکواریستها: این جریان از یک طرف به انقاب اسامي حمله مي برد و ادعا مي کند که در 
این فتنه ي اجتماعی ساخته و پرداخته ی دشمنان، چرا به یک عده بی حرمتی شده است )که نباید 
بشود و ما هم به این معتقدیم(، از طرفي آمریکا را -که شش هفت سال است به عراق آمده و یک 
میلیون و دویست هزار نفر آدم، زیر چتر حمایت و با برنامه ریزی آن ها کشته شده اند- یک تمدن حق 
می دانند؛ تا جایي که معتقدند اخاق انبیا در آن جریان پیدا کرده است. این گروه بر این باور است که 
معیشت، کاری با انبیا ندارد و باید خود بشر آن را طراحی کند. به نظر اینان، سکوار بودن به معنای 

ناحق بودن نیست، بلکه عین حقانیت است و اگر دینی شود ناصواب و ناحق می شود.
نگاه آن ها به غرب یک نگاه سیستمی است و کّل ابعاد تمدن غرب را با هم می بینند. آنها مي دانند 
و می فهمند که غرب قابل تجزیه نیست و نمی شود اخاق اسامی را درون آن قرار داد. هم چنین 
اتوبان،  این تمدن، خیابان،  این تمدن را خوب می شناسند؛ می  فهمند که اصل  باطنی  ایه های 
ماشین، مترو و فروشگاه زنجیره ای نیست، بلکه پشت آن یک عقانیت بسیار پیچیده، با دانشگاه 
و آکادمی های عظیم و ارزش های فرهنگی خاص است که همان بنیان لیبرالیسم، ناسیونالیسم، 
اومانیسم و در یک کلمه سکواریسم است؛ یعنی می دانند که ریشه ی این تمدن، سکواریسم است 
و ایه ي بعدی آن عقانیت مدرن و بعد هم ساختارهای اجتماعی و محصوات مدرن است. در کّل، 
این ها غرب را یک سیستم به هم پیوسته و کّل آن را یک تمدن مطلوب، معقول، عقانی و اخاقی 
مي دانند و مي گویند اخاق تمدن این گونه است، اّما بر این باورند که اخاق دینی مربوط به زندگی 

فردی و حوزه ی باطنی انسان است. 
نگاه این گروه در مورد مناسبات زن و مرد، تکرار شکل دیگري از نگاه غربي ها به این مناسبات است 
و دیدگاه اسام در این مسأله )عفاف و حجاب و نوع نکاح، تشکیل خانواده و رابطه ی بین زن و مرد( 
را مربوط به جوامع قبیله اي مي دانند. می گویند آن چه دین در این زمینه ها گفته است، یک عاطفه 
نابالغ،  لذا عواطف  با توسعه ي تکنولوژی است،  بالغ، اخاق متناسب  نابالغ است. اخاق  و اخاق 

پاسخ گوی نیاز امروز بشر نیست.
هم  سیستمی  نمی بیند؛  مثبت  یکپارچه  را  غرب  گروه،  این  اسامی:  مدرنيتهي طرفداران ـ 
نمی بیند، بلکه جزایری مستقل از هم می بیند. تلقی  این گروه این است که می شود اخاق غرب را 
از تکنولوژی غرب، و ساختارهای اجتماعی  و روش مدیریت غرب را از ارزش های آن جدا کرد. این 
گروه نه تنها غرب را که یکپارچه نمی بیند، بلکه گاهی عمیق هم نگاه نمی کند و غرب را در ایه های 
رویین آن خاصه می کند؛ یعنی طبقه ي دهم این برج را می بیند، ولی شالوده  و بناي چندین طبقه ي 
زیرین آن را نمی بیند! این جریان بر این باور است که مي شود غرب را تجزیه کرد، سپس تکنولوژی و 
توسعه به مفهوم غربی را از غرب گرفت و با اخاق و معنویت اسامی ترکیب کرد. اینان از تجزیه ي 
غرب به خوب و بد، ترکیب ژاپن اسامی را استنتاج مي کنند و خیال می کنند می شود توسعه ی غربی 
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و فرهنگ اسامی را ترکیب کرد.
به عبارت دیگر طرفداران مدرنیته اسامي انتقادات اساسي به غرب دارند و تمدن غرب را فاقد اخاق 
و معنویت صحیح مي دانند و معتقدند که باید جهاني سازي بر اساس اخاق الهي و اخاق توحیدي 
شکل گیرد. این گرایش مي تواند تحواتي جدي ایجاد کند ولي به علم مدرن و فناوري هاي غربي 
به شدت معتقد است و ساختارهاي تمدني غرب و الگوهاي کان غرب را مي پذیرد؛ این قسمت 
نقطه  اشتراک طرفداران مدرنیته اسامي و سکواریست هاست. به تعبیر دیگر مي توانیم از مدرنیته ی 
اسامي به لیبرالیسم دیني یاد کنیم. لیبرالیسم دیني در حوزه ي سیاست، لیبرال دموکراسي را به 
عنوان یک الگوي قابل قبول مي پذیرد و سعي مي کند همین را اسامي کند، در حوزه اقتصاد هم 
توصیه هاي کان نظام سرمایه داري را مي پذیرد هرچند مي خواهد تغییراتي در آن ایجاد کند، در 
حوزه  نظام اطاعات هم به همین شکل است. گر چه بیان شد که تاش مي کند اخاق اسامي را 
-آن هم در مقیاس ُخرد- وارد این شبکه  کان کند. به معناي دقیق تر نمي خواهد ارزشها را از بستر 
راهبردهاي توسعه اي وارد جریان تجدد کند، بلکه مایل است اخاق را با همان مفهوم فردي که واحد 
مطالعه اش فرد است وارد دستگاه مدیریت کان جریان مدرنیته و تجدد کند. به تعبیر معتقدان به 
این گرایش مي توان به مدرنیته موجود آهنگ اسامي داد و ارزشهاي اسامي را در آن تعبیه کرد و 
یک الگوي جدید براي بشریت ساخت. مدل آنها ژاپن اسامي است. و یا کشورهایي مثل مالزي یا 

ترکیه را الگوي خودشان قرار مي دهند
ـ طرفدارانتمدناسامي: حضرت امام)ره( و طرفداران تمدن اسامي، کلّیت جریان غرب را 
منفی می دانند؛ هرچند نمی گویند که هیچ عنصر مثبت، یا موحدی در غرب نیست، بلکه جهت 
کلّی این تمدن را باطل مي دانند. این جریان، تمدن غرب را به صورت یک منظومه و سیستم، و 
دارای ایه های عمیق می بینند؛ می گویند کوه یخی است که بیشتر آن زیر آب است؛ برجی است که 
شالوده ي آن از آن چه مشاهده می شود خیلی اساسی تر است. لذا غرب را مجموعه ای به هم پیوسته 
و دارای عمق و سطح می بینند و می گویند کلّیت این جریان، منفی است. این مطلب در بعضی از 
آثار امام نیز قابل مشاهده است. حضرت امام)ره( از همان دوره ای که در جواب »اسرار هزار ساله«، 
کشف ااسرار را نوشتند، کلّیت غرب را مثبت نمی دانستند. گاهی از کّل تمدن غرب به بت پرستی 
مدرن تعبیر کرده و نظام های اجتماعی آن ها را تحقیر می کنند؛ حمله های زیادی نیز به دو نظام 

سرمایه داری و سوسیالیست می کنند. نگاه مقام معظم رهبری نیز به غرب این گونه است.
نگاهگروهاولودومبهغرب،ازسرفریفتگیاستواینفریفتگیعاملاستعمارمدرن
است.استعماری که مدت هاست اردوکشی نظامی را کنار گذاشته است. هرچند اآن به علت ضعف 
فرهنگ مجبور شده است به عقب برگردد و در مواجهه ي تمدنی با اسام، اردوکشی نظامی کند. 
غرب در یکی دو قرن اخیر به ویژه بعد از جنگ جهانی، اردوکشی نظامی را کم کرده  و بیشتر از طریق 
ایجاد فریفتگی پیش می رود. متفکرینی را تربیت می کند که فریفته ي غرب هستند. مثًا کساني مثل 



گفتاری از حجه ااسام میرباقری در تبین گفتان های سکواریزاسیون، مدرنتیه ی اسامی و مدن اسامی

6

تقی  زاده ها ـ که می گویند نجات ما در غربی شدن است و باید از مغز سر تا نوک پا غربی شویم ـ 
ازم نیست جاسوس باشند؛ چون با توجه به شیفتگي و فریفتگی او به غرب و فرهنگ غرب، عمًا 
کاردار فرهنگی غرب است، ولو این که ایرانی است؛ لذا در صورتي که کشور را دست او بدهید به غرب 
تحویل می دهد. اما نگاه جریان سوم، نگاه فریفتگی به غرب نیست و راه سعادت بشر را انحال در 
جریان تجدد نمی داند، بلکه حاکمیت بر تجدد و تسخیر آن را به نفع اسام می داند و این مطلب را 

به نوعي در همه ي سخنان امام )رض( می توان دید.

تفاوت نگاه به انقاب اسامی
ـ سکواریستها: این جریان، انقاب اسامی را تا جایی حق می داند که حداکثر یک حرکت ملی 
عدالت خواهانه باشد؛ یعنی نظام تا جایي خوب است که از نظام پادشاهی به یک نظام دموکراتیک 
تغییر یابد، در غیر این صورت بقیه ي ادعاهای انقاب اسامی را ناحق می داند. از همان اول انقاب 
می گفتند صادر کردن انقاب بی معني است؛ شما چیزي ندارید که بخواهید صادر کنید؛ اگر مي توانید 
بروید کشور خودتان را بسازید! هم چنین این که بگویید انقاب به جمهوری اسامی منتهی شود، 
غلط است؛ باید جمهوری دموکراتیک باشد. ملي مذهبي ها، وقتی اصل وایت فقیه در قانون اساسی 

تصویب شد، تصمیم گرفتند مجلس خبرگان را منحل کنند.
ـ طرفدارانمدرنيتهياسامی: این ها انقاب اسامی را انقابی می دانند که فراتر از یک انقاب 
ملی است و مأموریت های بزرگتری دارد. در داخل می خواهد جمهوری اسامی درست کند، درخارج 
باید در  این تغییر موازنه  به نفع اسام تغییر دهد، ولی  هم مدعی است که می خواهد موازنه را 
تعامل و همکاری با غرب باشد، نه در مبارزه ي با آن. نگاه این گروه برخاف نگاه و شعار امام است 
که مي فرمودند: مبارزه تا فتح قلّه های کلیدی عالم؛ مبارزه تا زماني که کلمه ی االه اااه در جهان 
طنین انداز شود؛ تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. عما جریان دوم سعي 
مي کند نظامي مدرن توأم با معنویت ایجاد کند و آرام آرام معنویت را هم گسترش دهد اما این نظام 
معنوي قرار نیست که با عقانیت و تکنولوژي غرب و با ساختارهاي اجتماعي مدرنیته درگیر باشد 

و آن را مي پذیرد.
ـ طرفدارانتمدناسامی: گروه سوم، انقاب اسامی را فقط یک انقاب ضد استبدادی، یا ضد 
استعماری نمی داند، بلکه آن را یک انقاب حقیقتاً معنوی و اسامی می داند که از متن حقیقت 
هستی و از اعماق جبهه ی حق جوشیده و دنبال دگرگونی کّل جهان است. حضرت امام )رض( از 
همان روزهای شروع حرکت شان به جناب آقای عسکر اوادی فرمودند که ما می خواهیم سه تا قدم 

برداریم، اگر هستید بیایید و اگر نیستید کنار بروید! حاا من این سه قدم را تفسیر می کنم؛ 
اول این که باید در کانون اقتدار شیعه، یا وطن جغرافیایی شیعه )ایران( یک دولت اسامی تشکیل 

دهیم.
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مقابل هویت  اسامی در  و هویت  بیفتد  اتفاق  اسامی  بیداری  اسام  باید در جهان  این که  دوم 
غرب احیا شود؛ احیای این هویت است که به احیای مجدد تمدن اسامی و به برخورد تمدن ها 
ختم می شود؛ هر کجا مسلمانی هست احساس هویت اسامی و عزت کند؛ احساس کند که هویت 
وابسته، با هویت اصیل ما چالش دارد. هانگتینتون خوب می فهمید که می گفت دوره،  دوره ی برخورد 

تمدن هاست و دوره ي پایان تاریخ نیست!
سوم ایجاد بیداری معنوی آن هم از سنخ معنویت توحید در جامعه ي مادی فعلی است. گرایش به 
معنویت توحیدی در جهان است که همه ي معادات جهانی را به هم می ریزد. این به معنای ایجاد 
شکاف ایدئولوژیک در خود غرب است که دارد اتفاق می افتد. بر این اساس، نگاه امام )رض( این است 
که انقاب اسامی یکی از مراحل حرکِت جبهه ي حق به سمت عصر ظهور است. مأموریتی هم که 
برای انقاب اسامی قائلند در قدم اول ایجاد جمهوری اسامی است، نه یک حکومت دموکراتیک؛ 
چراکه عبور از شاهنشاهی به دموکراتیک، افتادن از چاله در چاه است. فتنه های دموکراسی بسیار 
سنگین تر از فتنه های سلطنت و پادشاهی است. لیبرال دموکراسی و ساختارهای آن، بت پرستی 
مدرن در جهان است. دموکراسی، کفر شرح صدر یافته است؛ لذا تقسیم بندی  دموکراسی به تجدد، 
و سلطنت به سنت، اشتباه است. تقسیم بندي ما بر اساس حق و باطل است که این دو نیز، گذشته 
و آینده دارد. سنت و تجدد مورد نظر آقایان، هر دو در جبهه ی باطلند. این تجدد، کفِر شرح صدر 
یک  اسامی  انقاب  مأموریت  به  )رض(  امام  نگاه حضرت  است.  بسیط  کفر  سنت،  آن  و  یافته، 
مأموریت فراگیر است. حضرت امام در تاریخ1/2/ ۶8 )یکي دو ماه قبل از رحلتشان( به مهاجرین 
جنگ تحمیلی پیام عجیبی دادند. ایشان به تناسب حرف های مهمی می زدند که یکی از آن ها این 
است: »مسئوان ما باید بدانند که انقاب ما محدود به ایران نیست، انقاب مردم ایران نقطه ی 
شروع انقاب بزرگ جهان اسام به پرچمداری حضرت حجت )ارواحنا فداه( است که خداوند بر 
همه ي مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.« ببینید ایشان 
چه توصیه ای نسبت به مأموریت دولت می کنند؛ دولتی که می خواهد دنبال ظهور باشد: »مسائل 
اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند خطری بزرگ 
و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد.« حاا آیا دولت هاي بازسازی و اصاحات، از این مأموریت 
غفلت نکرده اند؟! »باید دولت جمهوری اسامی تمامی سعی و توان خود را در اداره ی هر چه بهتر 
مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آ ن ها را از اهداف عظیم انقاب که ایجاد حکومت جهانی 
اسام است منصرف کند.« آیا این که »مأموریت این انقاب، علیه استبداد است، یک انقاب ضد 
استعماری است که می خواهد از استعمار آزاد باشد« در نگاه امام )رض( کودکانه است؟ نگاه امام، 
یک نگاه فلسفي-تاریخی است؛ به مردم هم توصیه می فرمایند که: »مردم عزیز ایران که حّقاً چهره ی 
منور تاریخ بزرگ اسام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا 
گردند تا مسئوان باای کشور به وظیفه ی اساسی شان که نشر اسام در جهان است برسند و از 
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آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چارچوب مصلحت اسام و مسلمین در نظر بگیرند.« 
یعنی تعامل با جهان در چارچوب مصلحت اسامی، نه منافع ملی ناسیونالیستی، و نه این که کشور 
را از اسام جدا کنیم و بعد هم منافع ملی ناسیونالیستی را اصل قرار دهیم! این حتماً خاف است. 
ایشان باز هم می فرمایند: »من بار دیگر از مسئولین باای نظام جمهوری اسامی می خواهم که از 
هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه 
فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند که ما هنوز در قدم های اول 

مبارزه ي جهانی خود علیه غرب و شرقیم.« و البته این ها الزامات دارد.
بطور خاصه می توان گفت نگاه سوم، انقاب اسامي را یک حرکت بالقوه و داراي شتاب به سمت 
ایجاد یک تمدن فراگیر جهاني مي داند و در نتیجه دارد چالش با جریان تجددي مي شود که آن 
هم به دنبال ایجاد یک دهکده  واحد جهاني است. بین این دو جریان بر سر موازنه  قدرت در جهان 
تنازع پیش خواهد آمد و انقاب اسامي به دنبال تعریفي جدید براي جریان قدرت، اطاع و ثروت 
در مقیاس جهاني و بین المللي است. انقاب اسامي در آرمان هاي خود با تجدد، چالشي مستمر 
دارد و به هر میزان که در این درگیري موفق شود به آرمان هاي خود مي رسد. البته ممکن است در 
این مسیر شما از مذاکره، شفاف سازي و گفتگوي عقاني هم براي بیدار سازي ملت ها و اتمام حجت 
استفاده کنید، یعني ابزار گفتگو را در مسیر هموارسازي پیشرفت و اقتدار اسام به کار بگیرید، نه 
اینکه گفتگو شیوه  اصلي و استراتژیک شما باشد، تلقي من این است که امام خمیني )ره( طرفدار 

تفکر سوم بوده است.

تفاوت نگاه به دشمن
ـ سکواریستها: این جریان اصًا غرب را دشمن ما نمی داند و مي گوید غرب با شما دشمن 
نیست. شما رابطه ی خود را با غرب اصاح و تعدیل کنید، دشمنی ها از بین می رود. این دشمن 
تراشی ها توهم توطئه ای است که شما دارید. به نظر آن ها تمدن غرب یک تمدن بشری جهانی است 

که مسائل کّل بشر را می بیند. آنها این تفکر را با صراحت بیان مي کنند.
ـ طرفدارانمدرنيتهياسامي: این جریان غرب را خوب و بد می کنند؛ یعني به لحاظ تکنولوژی، 
علم، عقانیت و اصول توسعه، غرب را مقتدر می دانند و از این زاویه برای قدرت حقانیت قائلند. به 
لحاظ اخاقی غرب را حق نمی دانند و می گویند از این نظر ما اساسی و مقتدریم. لذا می گویند باید با 
آن ها تعامل کنیم تا آن ها از ما اخاق و معنویت بگیرند و ما از آن ها توسعه، پیشرفت، علم، تکنولوژی، 

فنآوری و عقانیت مدرن و ساختارهای جدید را بگیریم.
ـ طرفدارانتمدناسامی: نگاه این دسته به قدرت های بزرگ جهانی، منفی است و همه را 
استکباری می دانند. می گویند کّل جبهه ی مخالف، دشمن اسام هستند. حضرت امام)رض( در این 
باره مي فرمایند: »من باز می گویم همه ی مسئوان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق 
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تا شما را از هویت اسامی تان ـ به خیال خام خودشان ـ بیرون نبرند آرام نخواهند نشست، نه از 
ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور. همیشه با بصیرت و با چشمانی 
باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید لحظه ای آرام تان نمی گذارند.«  
امام خمینی)ره( در جاي دیگري  است.  اسامی یک درگیری مستمر  انقاب  مأموریت  بنابراین، 
مي فرمایند: »من بار دیگر از مسئولین باای نظام جمهوری اسامی می خواهم که از هیچ کس و از 
هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای 
سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند که ما هنوز در قدم های اول مبارزه ي جهانی 

خود علیه غرب و شرقیم.«

ساخت کشور از منظر این سه نگاه
همان  که  است  وطنم«  برای  »مأموریت  خصوص،  این  در  جریان  این  نگاه  سکواریستها:  ـ 
»مأموریت برای وطِن« شاه است و چیز دیگری نیست. شعار شاه، رسیدن به دروازه های تمدن بود 
و با این شعار کم کم تاریخ اسامی را عوض کرد. سکواریست ها نیز بدتر از این، در مدلي که براي 
بازسازي کشور مي دهند، مدرنیزاسیون را مبنای اصاح قرائت دینی مي دانند و تا اجراي تغییرات 
بنیادین و تغییر در قانون اساسی و حذف اسامیت از ساختار نظام و ایجاد یک نظام دمکراتیک 
محض پیش مي روند. این جریان براي برقراري حکومت مورد نظر خود، نهادهایی مثل وایت فقیه، 
سپاه و امثالهم را حذف مي کنند. مأموریت آن ها مدرن سازی است و در مدرن سازی سعی می کنند 
کشور را از دست اسام انقابی نجات دهند. دشمن اصلی را اسام انقابي می دانند، لذا به زعم 
خودشان، بعد از نجات کشور از دست اسام انقابي، در فرآیند توسعه، سعی می کنند سهم تأثیر 

خودشان را در معادات جهانی باا ببرند. 
ـ طرفدارانمدرنيتهياسامي: توصیه ی این گروه این است که یک ایران آباد از نوع ژاپن اسامی 
بسازیم که این  همان »مأموریت برای وطنِم« دوم است. غرب را قدرتي مي دانند که در تکنولوژی 
و عقانیت، برتر است و باید آن ها را به رسمیت شناخت و با آن ها تعامل کرد و در این تعامل، یک 
ایران آباد مذهبی ساخت. از نظر این جریان، تعامل، گفت وگو، مذاکره، مصالحه، چانه زنی و کوتاه 

آمدن؛ امنیت ملی است.
ـ طرفدارانتمدناسامي: اما نگاه سوم می گوید این کشور را به پایگاه تحول تمدنی تبدیل کنید. 
نقطه ی کانونی تمدنی این جاست. این جریان برخاف عده اي که معتقدند ایران قبل از اسام کانون 
تمدن بوده، اما بعد از اسام کانون تمدن نیست، معتقدند ایران هم اکنون نیز کانون تمدن است، ولی 
تمدنش عوض شده است. بعد از اسام، ایران کانون تشّیع شده است، تمدن عصر ظهور تمدن شیعی 
است، پس هنوز هم ایران نقطه ی کانونی تمدن است، اما تمدنی که نمادش کعبه است، نمادش 
مدینه، نجف و کرباست. در حال حاضر ایران یکی از کشورهای تأثیرگذار در موازنه های جهانی است 



گفتاری از حجه ااسام میرباقری در تبین گفتان های سکواریزاسیون، مدرنتیه ی اسامی و مدن اسامی

10

و کسي نمي تواند این را انکار می کند؛ چراکه وقتی رئیس جمهور، خبری را اعام می کند، در رسانه ها 
غوغا می شود! اگر کشور ضعیفی بود کاری با آن نداشتند.

موضع این سه نگاه نسبت به مأموریت های جهانی
ـ سکواریستها: این ها مأموریت هاي جهاني انقاب اسامي را انکار مي کنند و مي گویند ما یک 
کشور عقب افتاده هستیم، لذا یک کشور عقب افتاده در مقابل پیشرفت و توسعه ي غرب چه می تواند 

انجام دهد.
ـ طرفدارانمدرنيتهياسامي: دیدگاه دوم هم به نسبتی مانند دیدگاه سکوارهاست. می گویند 
مأموریت جهانی ما این است که یکی از اقمار جامعه ی جهانی شویم و تعامل کنیم. نگاه اول و دوم 
گرچه با هم اختاف دارند، ولی در عمل آن  جایی که می خواهند الگوهای کان را طراحی کنند، 
حتی در الگوی توسعه، نظریه ی دوم به نظریه ی اول گرایش پیدا می کند و در آن منحل می شود. هر 
دو در درازمدت در یک تقابل و تعامل فرسایشی به نفع جریان تجدد عقب نشینی، و همه ي عرصه ها 

را واگذار می کنند و یک حضور حداقلی را در این میدان ها می پذیرند و قانع می شوند.
ـ طرفدارانتمدناسامي: این دیدگاه می گوید باید یک کشور نمونه ی متمدن مذهبی بسازیم. 
باید از مبارزان عالم دفاع کنیم و بسیجیان عالم را راه بیندازیم و قلّه های رفیع عالم را بگیریم و به 

طرف عصر ظهور حرکت کنیم.
حال باید دید مواجهه ی تمدن غرب با این اختاف ایدئولوژیک و شکاف ایدئولوژیک چیست؟ غرب 
در نقطه ی برخورد تمدن هاست و  فهمیده که انقاب اسامی، از نو هویت مسلمان ها را زنده کرده 
است و مسلمان ها دنبال یک تمدن اسامی هستند و از پا نمی نشینند، لذا تاش می کند بر این 
تمدن غالب شود. بر این اساس یک جنگ همه جانبه ی نرم و سخت را طراحی کرده و در کّل دنیای 
اسام لشکر چیده است. در جنگ سخت، افغانستان و عراق را گرفته است و در جنگ نرم، روی 
اموری که مهم ترین آن شکاف ایدئولوژیک است، سرمایه گذاری کرده است. غرب، در این مواجهه، 
روی اسام گراهای سازش کار و میانه رو )همان گروه اول و دوم که در کّل دنیای اسام و از جمله در 
ایران نیز هستند( سرمایه گذاری کرده و تاش مي کند این متحدان بالقوه  را به متحد بالفعل تبدیل 
کند و این شکاف ایدئولوژیک را به یک لبه ی درگیری درون تمدنی در خود دنیای اسام برساند. 
بنابراین، از به قدرت رسیدن این گروه میانه رو و سازش کار به شدت حمایت می کند. تاش غرب از 
اول بر این بوده که با بمباران تبلیغاتی و ایجاد یک جریان ترور، مانند القاعده و یک اسام انحرافي 
متحجر طالبانی در دنیا، یک اسام خوب و بد درست کند و بگوید اسام انقابی، یعنی تندرو، و 
اسام خوب، یعنی اسام میانه روها؛ در حالی که این غلط است. ما اسام را به تعبیر امام )رض( به 
اسام ناب و اسام آمریکایی تقسیم مي کنیم و اسام سوم نداریم. اصل ایجاد القاعده و طالبان و 
همکاری آمریکا برای گسترش قرائت سلفی گری از اسام در جهان، از زمان ریگان برای جا انداختن 
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این تفکر است. بنا بر آماري که خود آن ها در زمان ریگان داده اند، تنها در طول بیست سال، عربستان 
حداقل هشتاد میلیارد دار برای گسترش اسام با قرائت سلفی گری در دنیا خرج کرده است که این، 
بسیار بیشتر از هزینه اي است که شوروي در طول ۷1 سال )فقط هفت میلیارد دار( برای گسترش 

مارکسیسم در بیرون مرزهای خود خرج کرده است.
غرب، شبکه  سازی اسام میانه رو را از شاخ آفریقا تا خاورمیانه و خاور دور دنبال می کند و تاش 
می کند همه ي بلندگوها از جمله مساجد، مراکز فرهنگی و شبکه های رسانه ای دست این ها باشد 
که  نیست  معنی  بدین  این  البته  برسند.  قدرت  به  این ها  تا  مي گیرد  به کار  را  توان خود  تمام  و 
هرکس این جا میانه رو است وابسته ي سیاسی است، اما این دو حرکت در یک جایی به هم گره 
می خورند. مثًا این که روزنامه نگارهای سکوار طرفدار آمریکا در لبنان به نفع جنبش سبز در ایران 
بیانیه می دهند، نشانه ی هماهنگ شدن شبکه  سازی اسام گراهای سکوار است، بدون این که یک 

وابستگي سیاسي مستقیم تعریف شده ای داشته باشند.
غرب روی شکاف ایدئولوژیک سرمایه گذاری می کند و سعی در تعمیق آن دارد. به سکواریست ها 
فرصت و امکانات و بورسیه می دهد، سپس آن ها را روانه ی دنیای اسام می کند تا اساِم با قرائت 
سکواریسم را ترویج کنند. حلقه هایي مثل حلقه ی کیان و ده ها حلقه ي دیگر در دنیای اسام راه 
بنابراین، یک طرف اسام  انکار کنند.  امام زمان)عج( را  تا  افرادي را پرورش مي دهد  مي اندازد و 
علمای  اسام  مقام معظم رهبری،  اسام  امام )رض(،  اسام  ناب،  اسام  انقابی،  اسام  قرائِت  به 
به  اسام  نیز  انقاب اسامی است، یک طرف  قرائت  به  اسام  و  بزرگ سلف و صاحب جواهری 
میانه رو  به اسام  از آن  فریفتگان تمدن غرب و مظاهر تمدن غرب است که  و  قرائت سکوارها 
تعبیر می کنند. البته حلقه ی اصلی اتصال غرب در بین مسلمان ها، سکواریست های مسلمان )ملی 
مذهبی ها( هستند که این قرائت از اسام، در دنیای اسام طرفداران زیادی ندارد. این ها خیلي تاش 
مي کنند که بگویند اسام دین سیاسی نیست، ولي پذیرفته نمی شود؛ چون دینی که پیامبرش 
حکومت بر پا کرده و در طول یازده سال حکومت در مدینه، هشتاد جنگ داشته و با کشورها قرارداد 
امضا کرده است، و بسیاري مسائل سیاسي کان دیگر، چطور می شود گفت سیاسی نیست! بنابراین 
بیشتر روی گروه دوم سرمایه گذاری می کنند، منتهی پل ارتباطی شان سکوارهای مسلمان هستند 

و می خواهند یک اتحاد حداکثری از سازش کارها ایجاد کنند.
آقا در  فرمایشات  اسامی هستند. من  تمدن  به  انقابی معتقد  این طرف هم یک عده مسلمان 
آقای  با  موارد متعددی  البته در  ببینید شما چطور معنا می کنید: »من  را می خوانم  نماز جمعه 
هاشمی اختاف نظر دارم«، این اختاف نظر شوخی نیست. من آقاي هاشمي و امثال ایشان را جزء 
سکواریست های مسلمان نمی دانم؛ چراکه این ها قائل به حکومت دینی اند و برای حکومت دینی 
جنگیده اند و مبارزه کرده  اند و زندان رفته اند، ولی مسأله این است که این قرائت با قرائت امام و 
رهبری و با قرائت سوم تفاوت دارد. آقا مي فرمایند: »من با آقای هاشمی اختاف نظر دارم که طبیعی 
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هم هست، ولی مردم نباید دچار توهم شوند و چیز دیگری فکر کنند. البته ایشان و آقای رئیس 
جمهور از همان انتخاب سال 8۴ تا امروز اختاف نظر داشتند و اآن هم هست، هم در زمینه ی 
مسائل خارجی اختاف نظر دارند و هم در نحوه ي اجرای عدالت اجتماعی اختاف نظر دارند و هم 
در برخی مسائل فرهنگی اختاف نظر دارند و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک تر است.«

پس حذف رئیس جمهور در این مقابله، در اصل به معني حذف فکر رهبری است. این اختاف، 
اختاف دو فکر و قرائت از حکومت است؛ دو قرائت از مأموریت انقاب اسامی، دو قرائت از بازسازی 
کشور، دو قرائت از موازنه ی قدرت در جهان و دو قرائت از نحوه ی تعامل با قدرت های جهانی است 
که در نهایت یکی از این دو قرائت باید اصل باشد. در صحنه ی انتخابات نهم و دهم این دو قرائت رو 
در رو قرار گرفتند. البته من آن سه نامزد محترم را متهم به وابستگی نمی کنم، اما حتی کاندیدایی 
نیز که مواضع مایم تری دارد می گوید فدرالیسم اقتصادی، که یک نوع از همان نظام سرمایه داری 
است. قرائت اول و دوم تا مرز تغییر قانون اساسی هم پیش خواهند رفت. توسعه ی سیاسی مورد 
نظر آقایان، بعد از دوران بازسازی، توسعه اي است که باید فوندانسیون آن را نیز عوض کرد؛ چون 

بنیان آن را نمي شود روی شالوده ي اسامی گذاشت.

 نگاه دقیق تر به غرب و پایه های آن
شناخت پایه های اندیشه غرب می تواند مشخص کند که موضع گیری های امام )ره( دقیقاً چه 
نقاطی را نشانه گرفته است و بر همین مبنا اهمیت موضع گیری های امام در مقابل کدام پایه 
کلیدی تر بوده است. اگر خاستگاه فکري انقاب اسامي ایران را اندیشه بنیانگذار آن بدانیم، در 
میان شاخصه هایی که در تمدن غربی ارائه مي شود، باید شاخصه اصلی را سکواریسم دانست؛ نامه 
امام )ره( به گورباچوف، تبین کننده این اندیشه است که مشکل اصلی هر دو بلوک شرق و غرب، 
در مبارزه بی دلیل با خدا و معنویت است و هر کدام به نوعی با آن درگیر هستند. می توان شاخصه 

های اندیشه غربی را در سه چیز دانست:
1- دین زدایی و جایگزین کردن عقانیت خود بنیاد به جای آن. 

2- به دست گرفتن مدیریِت »قدرت، اطاع و ثروت« در مقیاس جهاني.
3- ایجاد موازنه یک سویه به نفع قدرت های مسلط برای تضمین بقاء.

جهانی شدن از طریق کنترل »مفهوم توسعه« و سپس ارائه »مدل توسعه«  آخرین راهبرد این 
تمدن برای گسترش در جهان و جهانی شدن  است و بیانیه »حقتوسعه« درسازمانملل 

دلیلی بر این مساله است.
 سه پدیده در غرب برای تحقق برنامه عینی این تمدن ارائه شده است که بدون آنها غرب قدرت 

مدیریت خود را از دست میدهد:
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1- امپراطوریهایسياسی: قدرت های مسلط سیاسی که هیچ تصمیم جهانی بدون امضای آنها 
قانون نمی شود که »حق وتو« بارزترین نماد آن است.

2- امپراطوریهایفرهنگی: که قدرت مسلط مطلق بر تولید و توزیع »اطاعات، تفکر و آداب و 
رسوم« در جهان هستند و امروزه با جماتی همچون ناتوی فرهنگی در ادبیات سیاسی ایران از آن 

یاد می شود.   
3- شرکتهایبزرگاقتصادی: که سرنوشت اقتصاد جهانی را از طریق مدیریِت »الگوی تولید، 
توزیع و مصرف« اداره می کنند. در این مدل، تعداد محدودی از شرکت ها -که امروزه کمتر از 500 
شرکت هستند- نیمی از امکانات جهانی را در اختیار دارند و در پروژه هایی همچون تامین اجتماعی 

جهانی به مردم می فهمانند که زندگی آنها به قدرت مدیریتی اینان بازمی گردد.
دستاورد این تمدن، در نهایت سه چیز است:

1- استعمار پیچیده نرم افزاری
2- تحقیر ملت ها )تحقیر اکثریت(

3- منحل کردن هویت فرهنگی و مذهبی ملتها در هویت اجتماعی مدرن )برای آشنایی با ادبیات 
این نگاه می توان به نامه 5۴ اندیشمند آمریکایی به جرج بوش در ابتدای حمات بوش به عراق و 

افغانستان مراجعه کرد.(

راه حل حرت امام 
امام در نامه به گورباچف، بزرگترین چالش امروز بشر را همان دستاورد محوري آن تمدن ) یعني 
سکواریسم( می دانستند و برای حل این مشکل به هیچ راه حلی جز ایجاد یک مبارزه همه جانبه و 
بزرگ جهانی قائل نبودند. امام)ره( معتقد بودند که تغییر موازنه در »قدرت، ثروت و اطاع« از سوی 
مستکبرین عالم به سوی مستضعفین، تنها راه برون رفت از این بحران است و این مسئله نیز حتماً 
 بار بزرگی است که باید یک ملت بزرگ که ظرفیت پرداخت هزینه های آن را دارد آن را بپذیرد. 
امام )ره( ملت ایران را واجد این »سيادتجهانی« میدانستند و معتقد بودند آن ملتی که می تواند 
به واسطه ایثار و فداکاری و قابلیت های ِخرد و ایمان جمعی اش طایه دار این حرکت بزرگ جهانی 
باشد، ملتی جز ملت ایران نیست، لذا تعابیر بلندی که امام )ره( برای ملت ایران به کار می برند از 
جمله: »مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسام در زمان معاصرند« و جماتی از این 

دست، که بسیار زیاد هم هستند، در اصل ناظر به بینش امام )ره( است.
امام خمینی در اولین گام، ادبیات مبارزه را از مبارزات کمونیستی و سوسیالیستی به ادبیات اسامی 
تغییر دادند و  این کار را ابتدا از طریق پرورش مبارزان ایراني و گسترش گفتمان آن به بیرون از 
مرزها انجام داد. سپس در گام دوم آرمان های ملی و منطقه ای را به آرمان مبارزه با استکبار جهانی 
تبدیل کرد و نگذاشت که ادبیات مبارزه ای که پایه گذاری کرده است، ادبیات مبارزات کوچک و 
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منطقه ای تلقي شود. سپس در گام سوم سعی کردند با ایجاد موج معنویت خواهی و اسام خواهی، 
منازعه ای قوی برای گفتمان سکواریسم ایجاد کند که به این ترتیب نقشه جبهه سازي او در مقابل 

هر دو بلوک شرق و غرب نیز کامل شد.
 عامل اصلی فروپاشی شوروی، انقاب اسامی بود به این معنی که پایه اصلی مشروعیت نظام هاي 
کمونیستي و سوسیالیستي در اقتدار سیاسي آنها بود و اقتدار سیاسي آنها نیز به دلیل سرپرستی 
بامنازع مبارزات عدالتخواهی بود. حداقل کار امام )ره( این بود که با انقاب اسامي خود براي آنها 
»امکان« رقیب داشتن را مطرح کرد. به اثبات رسیدِن رقیب بودِن انقاب اسامي براي گفتمان 
عدالتخواهي کمونیستي و سوسیالیستي، منجر به از میان رفتن اقتدار جهاني و فروپاشي شوروي 
شد. بحران اقتصادی غرب نیز حاصل تقابل 30 ساله ی آن با گفتمان معنویت خواهي است که انقاب 
اسامي تولید کرده است و با توجه به اینکه اصلی ترین نقطه اقتدار غرب و عامل مشروعیت او »توان 
اقتصادی« اوست، این منازعات ایدئولوژیک غرب و معنویت خواهان عالم، باعث از بین رفتن حباب 
هاي اقتصادي غرب خواهد شد، مقاات و تحلیل های یک سال گذشته درباره سقوط اقتصادی 

آمریکا دلیل بر این مدعا است.

 رویکرد های مختلف برای حل مشکات و برنامه ریزی های کان کشور

قبل بیان این رویکردها خوب است به چند نکته توجه شود:
* به اعتراف همه ی اندیشمندان بزرگ اجتماعی، حل مسائل و تحوات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
از هم بریده نیست، بلکه در هم تنیده و پیوسته است، در عین این که تاثیر هر کدام بر دیگری 

متفاوت است.
* کسانی که در دوران بازسازی، شعار بازسازی و در دوران اصاحات، شعار اصاحات فرهنگی و 
سیاسی سر می دادند، خوب به این مسأله واقف بودند که با هر فرهنگی نمی توان هر اقتصادی را بر 
سر کار آورد. اکنون نیز آنهایی که به لیبرالیسم اقتصادی و نظام سرمایه داری معتقد هستند، به طور 
شفاف بیان می کنند که این نظام بر پایه های وایت فقیه و مردم سااری دینی قابل تحقیق نیست، 

بلکه به لیبرال دموکراسی نیازمند است.
*متخصصین حوزه ی برنامه ریزی اجتماعی به خوبی می دانند که نمی توان دور مرزهای جغرافیایی 
خط کشید و بدون حل مسائل جهانی هم نمی توان مسائل داخلی را حل کرد. بنابراین در دنیای 
کنونی دو نوع راه حل برای حل مسائل جاری جامعه ارائه می شود: اول آنکه با ورود به باشگاه سیاسی 
جهان و پذیرش قوانین و ضوابط آن، به حل مسائل خود با جهان بویژه با آمریکا بپردازیم.  دوم آنکه، 

گروه دوم حاضر به پذیرش حاکمیت نظام سلطه ی جهانی نیستند.
با این توضیحات می شود نظر سه گرایش مطرح شده به این موضوع را به صورت زیر بیان کرد:
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گفتماناولودوم: 
- آسیب اصلی را در بحرانهای اقتصادی می دانند. 

- در آسیب شناسی هم اصواً مشکات را همان هایی می دانند که در غرب تعریف شده است: فقدان 
آزادی به مفهوم لیبرالیسم، مشکات اقتصادی به معنای سرمایه داری آن و ... . 

- در آسیب شناسی از شاخصه های غربی استفاده می کنند، مثا شاخصه اندازه گیری فرهنگی را در 
تعداد روزنامه ها، میزان چاپ کتاب و تعداد صندلی سینما و ... دنبال می کنند، بدون آنکه کوچکترین 

تغییری در آن ایجاد کنند.
- به تبع راه حل ها را هم در جهانی سازِی غربِی جامعه ایران و فاصله گرفتن از فرهنِگ مذهب 

می دانند. 
را  حلی  راه  هیچ  که  می دانند  و  معتقدند  راه حل  هر  بودن  جانبه  همه  به  حال چون  عین  در   - 
نمی توان تقطیع شده استفاده کرد، در نتیجه جلوی هرگونه تغییر به نفع مذهب را می بندند اگرچه 

میل باطنی آنها نیز این نباشد.
مثا هرگاه می خواهند راه حل بیکاری را ارائه دهند، حضور شرکت های اقتصادی را تجویز می کنند، 
امنیت سرمایه به فضای فرهنگی و سیاسی گره خورده است و هر فضای  سپس چون می دانند 
نیازمند شرایط  نوع سرمایه گذاری  و سودآوری هر  نیست  ای  تامین کننده هر سرمایه  سیاسی 
فرهنگی و سیاسی خاصی است، در نتیجه تحول بازسازی اقتصادی را به سرعت با اصاحات غربی 

در فرهنگ و سیاست همراه می کنند.
گفتمانسوم:

- آسیب موجود را بخشی و محصور شده در مرز جغرافیای کوچک نمیداند. بحران ها را یکپارچه 
بررسی می کند و راه حل اصلی آن را نیز جهانی می داند.

- در شناخت محیط اطراف خود، دارای نظام شاخصه های خاص خود است و از شاخصه های فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی غرب تبعیت نمی کند.

- اصل آسیب ها را به نظام استبداد جهانی باز میگرداند و اگرچه آسیب های داخلی را به خوبی بررسی 
و رصد می کند اما راه حل اصلی و بزرگ را تغییر در موازنه جهانی در همة ایه های فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی میداند.
- تمدن غربی را بت پرستی مدرن می داند که می خواهد همه جهان را در یک باشگاه و حول بُت 
منفعت طلبی و سود جویی مادی دور هم جمع کند. از نظر او چنین مقدمه ای ، نتیجه ای جز ضرورت 

امپراطوری های بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حاکمیت اقلیت جهان بر اکثریت ندارد.
- راه حل اجرایی او ایجاد یک همآورد همه جانبه و بزرگ برای غلبه اسام و معنویت است تا جایی 
که موازنه جهانی به نفع ادیان الهی و اسام و ملل مستضعف تغییر کند. راه حل او جهانی است اما 

نه از نوع جهانی سازی غربی.
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- در نگاه او ما فقط مسئول یک جغرافیای خاص نیستیم بلکه بر اساس این ادبیات، جغرافیای ما 
جغرافیای انگیزه و جغرافیای ایمان است. هر مؤمنی در هر کجای دنیا هموطن ماست و هرکه با انبیاء 
درگیر است در هر کجای دنیا که باشد دشمن ماست: من اصبح و لم یهتّم بامور المسلمین فلیس 
بمسلم. نظام مسلمین به دنبال حل مشکل همه مسلمین جهان است. حساب تک تک ملت های 
مسلمان از امت اسامی جدا نمی شود، اگرچه اولویت بندی ها را بر اساس شرایط می سنجد و به آنها 

بدون کوتاه بینی پایبند است.
- در مقدور شناسی اصل مقدورات را به خدا بازمیگرداند که: ان ینصرکم اه فا غالب لکم. در گام 
بعد به ملتها و مردم بازمی گرداند. فطرت بشری را به تبعیت از انبیاء اصلی ترین مقدوری میداند 
که باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد. با بیدار کردن این فطرت امپراطوری ها را می شکند. راه حل 
بیدار کردن فطرت ها را نیز در مبارزه بی امان و دادخواهی و خون دادن و شهادت مستمر می داند. 
گفتمانسوم،ادبياتقطعیوباتردیدامام)ره(است. گرچه این ادبیات، ادبیات نجات بخش 
خواهد بود اما ایجاد یک انقاب بزرگ فرهنگي براي تولید دانش کاربردي مورد نیاز این اندیشه به 

منظور بارور شدن آن، امري ضروري و ازم است.

 دولت اسامی

برای پرداختن به این موضوع باید ابتدا چند نکته را توجه کنیم:
نکته ی اول در مورد نقش اهل بیت است. در این که نقش امامت تاریخی انبیاء و اوصیا و به ویژه ائمه 
چیست نگرش های مختلفی وجود دارد، اما می توان همه ی آن ها را به این صورت جمع بندی کرد که  
امام واسطه ی جریان فیض الهی در تاریخ و جامعه است و سرپرستی جریان قرب را بر عهده دارد. این 
سرپرستی، سرپرستی فراگیر است و نکته اش هم این است که عبادت یک امر فراگیری است. عبادت 
خداوند یک امری است که نسبت به همه ی شئون بشر باید جاری و ساری بشود و به تعبیر دیگر 

شرک به هیچ وجه مجاز نیست. حاصل این نیاز و ارضاء  این نیاز، رسیدن به یک تمدن الهی است.
نکته ی دوم در باب دولت دینی است. گاهي این گونه تلقي مي شود که انسان داراي شؤون مختلفي 
است که بعضي از این شؤون نمي توانند صبغه ی عبودیت و بندگي داشته باشند. به عنوان مثال، 
گاهي گمان مي رود که انسان به مسکن، غذا، خوراک و پوشاک نیاز دارد که این نیازمندي هاي 
طبیعي و مادي هستند که ارتباطي با جریان قرب و عبودیت ندارند! براساس این نگاه، طبیعي است 
که بخشي از نیازمندي ها و حوزه ی حیات فردي انسان، از موضوع عبودیت و توحید و سرپرستي قرب 
خارج شود. پس، از این زاویه، الگوهاي انتخاب شده براي ارضاء نیازهاي مادي جامعه نه دیني اند و 
نه ضد دیني؛ بلکه یک الگوي غیردیني هستند و از موضوع رسالت دین و عبادت و بندگي خداوند 
متعال خارج اند و عبادت متشکل از کیفیت ها و مناسک خاصي است که براي ارضاء یک سلسله 

نیازهاي متعالي و برتر انسان در نظر گرفته شده است!
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نگاه دیگر، نیازهای انسان را دقیقا متناسب با جهت خلقت می داند که همان جهت قرب و عبودیت 
است. این گونه نیست که انسان را برای معرفت وعبودیت آفریده باشند و نیازهای خاصی در او قرار 
داده باشند، اما این نیازها ارتباطی با جریان قرب و عبودیت نداشته باشد. به تعبیر دیگر، همه ی 
به  نیاز  نیازهای خود، تاش در جهت قرب است؛ حتی  ارضای  انسان ولو در راستای  تاش های 
معیشت و نیاز به آزادی می تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم 
ریاست جمهوري مردم بر خاف پیش بیني ها به یک دولت انقابي رأي دادند. تحلیل این انتخابات 
آن نیست که جامعه، آزادي نمي خواست و یا نیازهاي معیشتي برایش مهم نبود و قرب را جداي از 
این نیازها دنبال مي کرد و به همین دلیل به دولت انقابي رأي داد؛ بلکه حقیقت مطلب این است که 
جامعهواقعاًنيازبهآزاديداردوطالبتأمينمعيشتسالماست،اماآنمطالبهايکهدر
عمقجامعهوجودداشتهویكمطالبهیعميقبود؛کهدولتسازندگيودولتاصاحات
نتوانستندآنمطالبهراپاسخدهند،اینبودکهجامعهومردم،تأمينمعيشت،نيازهاي
اقتصاديوآزاديخودرادربستراساموقربدنبالميکردندوبهدنبالتأمينعدالت
دربسترنظامسرمایهداريویاتأمينآزاديدربسترليبرالدموکراسينبودند؛درحالي
بانظامسرمایهداريبودند؛ کهدولتهاياصاحاتوبازسازيبهدنبالعدالِتمتناسب
یعنيعدالتيکهاساسآن،نيازوارضاءماديوآزاديمتناسبباليبراليسممبتنيبر
انسانگرایياستوطبعاًایندودستاورد،باآننيازباطنيجامعهسازگارنبود. بنابراین، 
جامعه به جاي این که در انتخاب نهم بر مبناي فرمول آنها به سمت دولت دموکراتیک و دولت مدرن 

حرکت نماید یک سوگیري جدي کرده و به دولت انقابي رأي داد.
با این نکات، نیاز انسان حتی به آزادی، یک نیاز معنوی است؛ به این معنی که انسان، توسعه ی حضور 
در جریان خافت و عبودیت را بخواهد و توسعه ی ولنگاری و نفس مداری را دنبال نکند. لذا جریان 
رهبری اجتماعی می تواند به گونه ای باشد که دائما نیازهای انسانی را در عین شدت و شکوفایی روز 
افزون، به بستری برای ظهور قرب و عبودیت مبدل نماید و دائما در نیازمندی های انسان و ارضای 

نیازهای او اشتداد تقرب حاصل شود.

رسالت  دولت 
حال مي توان گفت که رسالت دولت چیست؟ در پاسخ باید گفت که در دنیاي مدرن و برنامه ریزي هاي 
جامع، رسالتي که براي دولت ها در ادوار توسعه تعریف مي شود یک مدیریت حداکثري است. توسعه، 
تغییر هماهنگ در همه شئون حیات در جریان نیاز و ارضاء است، همه شئون باید بر بستر یک جهت 
تغییر کنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نیست، بلکه مجموعه اي از تحوات هماهنگ 
در همه شؤون است؛ بدین معنا که اعتقادات، اخاق، فرهنگ، و همه زوایاي جامعه باید به صورت 
هماهنگ به سمت یک هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادي، تولید دائم التزاید و به 
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تعبیر بهتر، توسعه سرمایه داري و توسعه مناسبات گسترش سرمایه است. بنابراین، رسالت دولت هاي 
امروزي سرپرستي توسعه است و جامعه به یک مدیریت حداکثري نیاز دارد؛ گرچه ممکن است 
تصدي گري دولت، یک تصدي گري حداقلي و مبتني بر جامعه شناسي خاصي باشد که فرآیندهاي 
اجتماعي را براساس تولي و وایت تعریف مي کند. وایت حتماً باید در همه فرآیندهاي اجتماعي 
حضور داشته باشد و هیچ تحولي نمي تواند بدون سرپرستي واقع شود؛ این سرپرستي ممکن است 
سرپرستي نور و یا ظلمت باشد. البته این مدیریت حداکثري باید مبدأ ظرفیت سازي جدید در 

راستاي ایجاد نهادهاي متناسب با توسعه قرب و عبودیت باشد.
مدیریت  و رسالت  و جامعه،  تاریخ  تکامل  در  قرب  و  عبودیت  تاریخي، سرپرستي  رسالت وایت 
اجتماعي، سرپرستي تکامل و قرب اجتماعي است. و این ها بینش هاي زیربنایي هستند که براي 
تحقق توسعه، ظرفیت سازي مي کنند و به اصطاح امروزي ظرفیت هاي اجتماعي توسعه در این 
بسترهاي معرفتي و براساس این بینش ها شکل مي گیرند. براساس این نگاه، دولت اسامي دولتي 

است که رسالت آن سرپرستي همه شؤوِن نیاِز اجتماعي و مدیریت آنها در مسیر قرب است.
البته دولت دیني باید ساختار سازي هایي انجام دهد و روش ها و مفاهیمي را تولید کند که احساس 
نیازها، جوشش ها، حرکت ها و الزامات ایجاد شده مانند مفاهیم، ساختارها و محصوات به بستري 
براي گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغه ی قرب و عبودیت به خود بگیرند. 
دولت دیني باید مجراي جریان عبودیت و خافت الهي در جامعه باشد یعني وایت نور را در همه 
شؤون حیات جامعه متناسب با ظرفیت آن تسري و توسعه داده و جامعه را به صورت یکپارچه به 

سمت یکتاپرستي و توحید هدایت کند.
اگر دولتي بخواهد اسامي باشد باید نیازهاي جامعه را به این سمت و سو هدایت و راهبري کند. 
شکل گیري چنین فرایندي در جامعه، ضرورتها و الزاماتي دارد که یکي از آنها این است که باید 
رسالت و نقش دولت، باز تعریف شود و در یک فرهنگ سازي نو، ظرفیت جدیدي براي توسعه و 
تحول در سطح جامعه ایجاد گردد. هم چنین دولت باید در این راستا عقانیت جدیدي ایجاد کند. 
بدون ایجاد یک عقانیت جدید و ظرفیت محاسبه و سنجش نو و بدون ایجاد یک ابزار مدیریت و 
تأسیس جدید، امکان این که نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.

به نظر مي رسد که دولت نهم به خوبي متوجه این ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون 
اجتماعي هر جا که فرمول ها و قواعد مدیریت با آموزه هاي دیني و مسلمات انساني ناسازگاري دارد 
به راحتي آنها را کنار مي گذارد و به دنبال نظام سازي و مجموعه سازي و فرمول هاي جدید است. 
و در این راه به موفقیت هایي هم دست یافته است و بعضاً پیروزي هاي مهمي )مثل بهم زدن 
فرمول ها و مناسبات زورآزمایي هاي بین المللي( نیز کسب کرده است. با نظري اجمالي به سؤاات 
پانزده گانه ریاست محترم جمهور از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، درک ضرورت فرمول و الگوهاي 

جدید اقتصادي، اجتماعي مشهود است.
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جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادي را در بستر عبودیت مطالبه مي کرد لذا نه آن الگوي 
اقتصادي و نه این الگوي سیاسي را پسندید یعني مطالبه وجداني و درک اجمالي جامعه از مطالبات 
خودش در هیچ یک از آن آینه ها منعکس نبود و لذا راه دیگري را انتخاب کرد و این راه همان راهي 
است که بسترهاي آن در حال حاضر کامًا آماده است؛ ولي براي تحقق کامل نیز به پیدایش یک 
بصیرت جدید، یک عقانیت جدید و یک مدیریت جدید جهت نهادسازي و ساختارپردازي دارد که 
نتیجه ی مجموع اینها رسیدن به یک تمدن جدید و دیني خواهد بود. هرگاه چنین اتفاقي حاصل 
نشود به نظر مي رسد که ظرفیت ایمان و گرایش اجتماعي و خواست وجداني جامعه از ظرفیت دولت 
و مدیریت اجتماعي جلو خواهد افتاد که در این صورت بي تردید هیچ حاکمیتي توان وایت بر 
جامعه اي که ظرفیت ایمانش از آن بیشتر است را نخواهد داشت. جریان وایت و تواي اجتماعي، 
یک جریان متقابل است. این گونه نیست که فقط باید ظرفیت تولي به دین و نظام وایت اجتماعي 
رشد کند، بلکه ظرفیت مدیریت دیني هم باید رشد کند؛ بنابراین اگر یک حاکمیت و مدیریتي 
نتواند ظرفیت نیاز معنوي یک جامعه را تأمین نماید به هیچ وجه حق سرپرستي آن جامعه را ندارد؛ 
این یک تعامل طرفیني است، یعني از یک طرف باید سرپرستي اجتماعي به سمت قرب باشد و 
از سوي دیگر به موازات اشتداد نیاز به قرب، مطالبات جدیدي در جامعه شکل مي گیرد که باید 
توسط آن حاکمیت، سرپرستي شود و زمینه ی توسعه ی حضور جامعه در بستر تقرب تأمین گردد. 
اگر ظرفیت مدیریت دیني به اندازه ظرفیت مطالبات دیني جامعه نباشد، مدیریت ضرورتاً به دنبال 
این خواهد رفت که مطالبات جامعه را در ساختارهاي محدود خود زنداني کند؛ یعني آزادي حضور 
را از جامعه سلب نماید ولو این که آزادي حضور در بستر تقرب باشد؛ همان طور که در یک نظام 
مادي اگر مطالبات اجتماعي، مطالبات دموکراتیک باشد در ظرفیت و ساختار پادشاهي، سلطنتي 
و نظام استبدادي نمي توان به این مطالبات پاسخ گفت؛ این مطالبات یک ظرفیت، ساختار و نهاد 
جدید و یک عقانیت سیاسي جدید مي طلبد. همین طور اگر مطالبات یک جامعه، مقدم بر مطالبات 
حاکمیت شد حتماً بایستي ساختار حاکمیت به نفع آن تغییر کند. نمي توان جامعه را به تبعیت از 
ساختار حاکمیت دعوت کرد مگر این که ساختار حاکمیت، به گونه اي باشد که ظرفیت پاسخگویي 
به مطالبات اجتماعي را داشته باشد، لکن گاهي مطالبه ها، بر اساس انانیت و محوریت نفس انسان 

است و گاهي مطالبه دیني است و جامعه خواستار توسعه عبودیت است.

سبقت جامعه از عقانیت تخصصی
جریان انتخابات نهم عبور از اشخاص یا عبور از احزاب و گروه ها نبود بلکه عبور از عقانیت ها بود و 
اینها هشدار بزرگي است که ظرفیت دین داري جامعه از عقانیت کارشناسي و عقانیت تخصصي 
جامعه سبقت بگیرد. به تعبیر دیگر از عقانیت تخصصي موجود پیش بیفتد. آنچه در جامعه ما بر 
محور رهبري امام )ره( و مقام معظم رهبري )مدظله( در طول امامت و وایت تاریخي اتفاق افتاد 
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رشد اسام خواهي، رشد مطالبه  عدالت معنوي، رشد مطالبه توسعه بر مبناي دین و تکامل اجتماعي 
بر مبناي دین مي باشد که یک مطالبه وجداني است و دائماً از سوي امام راحل )ره( و مقام معظم 

رهبري )مدظله( هدایت و رهبري شده است.
دولت نهم نیز بحمده در این مدت کوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان، بخوبي ظرفیت سازي کرده 
است؛ هم در داخل کشور گام هاي بلندي براي تحقق آموزه هاي دیني برداشته شده و هم در 
صحنه هاي جهاني و در تعامل با سازمان هاي بین المللي و دولت ها و مهم تر از آن ملت ها، به تسري 
معارف الهي در مناسبات جهاني کمک کرده است. در شرایط موجود دولت هاي جهاني از مطالبه 
معنویت خواهي بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آن  را پاسخ دهند، زیرا عقانیت مدرن 
ظرفیت پاسخ گویي به مطالبات معنوي جامعه جهاني را ندارد و همین، عامل فروپاشي تمدن مادي 

در جامعه جهاني است.
امروزه مردم بسیاري از کشورها به ویژه امت اسامي چشم امید به جمهوري اسامي ایران دوخته اند، 
در پرچمداري مبارزه با ظلم و کفر و نفاق، و هم در پیشتازي در ارائه الگوهاي دیني حیات اجتماعي.

اکنون زمان ظلم پذیري و اطاعت از قدرتهاي زیاده طلب گذشته است؛ همانگونه که ساختارها و 
مناسبات اجتماعي آنها در حال فروپاشي است. حفظ این پرچمداري و پیشتازي در جهان در گرو 
استمرار مطالبات فزاینده دیني در کشور و تأیید کان عملکرد دولت نهم در انتخاب دهم است. 
بازگشت به ادبیات بازسازي و اصاحات، غیر ممکن است؛ چون لیبرال دموکراسي نه تنها در ایران 

مرده، بلکه در جهان نیز رو به احتضار است.

 گرایش ها در انتخابات دهم

حال اگر بخواهیم از نکات قبل در تحلیل انتخابات دهم استفاده کنیم می شود گفت این سه جریان 
در انتخابات حضور داشتند، منتهي دو جریان در یک طیف قرار داشتند و یک جریان در طیف دیگر، 
به عبارت دیگر آنهایي که به دنبال آقاي موسوي حرکت کردند یک طیف نبودند بلکه ترکیبي از 
سکواریست ها و طرفداران مدرنیته اسامي بودند که در مجموعه ترکیب شده بودند. و هر دو بر 
علیه جریان سوم فعالیت مي کردند. در نظر بنده هجمه اصلي علیه ادبیات انقاب بود؛ درگیري 
التقاطي بود. )ادبیات طرفداران مدرنیته اسامي  ادبیات  با ادبیات سکواریستي و  انقاب  ادبیات 
ادبیات التقاطي است( البته منظور این نیست که جبهه سوم دقیقاً ادبیات جدیدي را بر اساس اسام 
تولید کرده و به انجام رسانده است. خیر، یک درک اجمالي از تمدن اسامي دارد بنابراین صحبت از 
عدالت و معنویت و کرامت انسان مي کند. در طرف مقابل صحبت از آزادي به مفهوم لیبرالیستي آن 
است، صحبت از اقتصاد آزاد و توسعه است و این طرف صحبت از تعالي و عدالت است و امثال اینها.

 البته بعضي از کساني که درک روشني از درگیري انتخاباتي نداشتند به سمت آقای موسوی رفتند، 
همین طور افرادي بودند که از آقاي احمدي نژاد حمایت کردند که طرفدار مدرنیته اسامي بودند. 
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قصد بنده این نیست که بگویم همه کساني که به هر طرف رأي دادند حتماً درک دقیقي از این 
جریانات فکري داشتند و بین این سه طیف انتخاب کردند و انتخابات آگاهانه به این معنا بوده است، 
بلکه صحبت از جریان فعال در دو طرف است که نقطه  تنازع و اختاف شان کجا بوده و این که 
اختاف آنها فراگیر است و در مدل سیاسي، فرهنگي و اقتصادي و همین طور در تعامل مقیاس ملي 
و جهاني با هم فرق دارند. همین جا این نکته را اشاره کنم که اصل درگیري انتخاباتي همان مطلبي 
است که رهبر معظم انقاب در خطبه  نماز جمعه فرمودند که: »ایشان با بعضي ها بر سر مسائل 
اصلي سیاسي، فرهنگي و اقتصادي اختاف دارند.« این جبهه هم وجود حقیقي دارد، من این دو 
جبهه را تعبیر مي کنم به دو جبهه اسامي که یکي طرفدار مدرنیته اسامي و یکي طرفدار تمدن 
اسامي است. یکي طرفدار اسام پیش روِي در جهان و به هم زدن موازنه هاي ظالمانه جهاني است 
و خسته نشده و معتقد است که اسام یک حرکت رو به پیش است و ان شاءاه تا عصر ظهور پیش 
مي رود و مأموریت خودش مي داند که این جریان را در جهان تا حد ممکن به پیش برد، و دیگري 
هم جریاني است که مي گوید باید در موازنه کلي با نظامي جهاني کنار آمد و این جریان نیز قبًا 
خودش را نشان داده و در طول این 30 سال هم مواضع خود را روشن کرده است. درگیري اصلي 
اینجاست. حتي موضوع اصلي، درگیري آقاي احمدي نژاد و آقاي موسوي، هم نیست. درگیري همان 
است که رهبر معظم انقاب در خطبه نماز جمعه فرمودند که اختاف سر مسائل استراتژیک انقاب 

و اداره نظام است.

 عوامل فرامّلی موثر در انتخابات دهم

اگر بخواهیم به عوامل فراملّی در این انتخابات بپردازیم، باید گفت قبًا در مورد تعامات و تاش های 
غرب برای ایجاد شکاف ایدئولوژیک در دنیای اسام صحبت کردیم و گفتیم عمده تاششان رشد 
اسام میانه رو در تقابل با اسام متحجر و طالبانی است، اما نکته ی دیگری که می شود در ارتباط 
سه دسته گرایش داخلی با غرب اضافه کرد این است که لزوماً جریانات سکوار و مدرنیته اسامی 
بده بستان  با غرب مدارا کنند و   وابسته  سیاسي نیستند، ولي جریان هایي هستند که مي توانند 

داشته باشند و به قول غربي ها میانه رو هستند و رادیکال و بنیادگرا نیستند. 
 اینها مي توانند با غرب تعامل کنند و روي این رابطه هم سرمایه گذاري مي کنند تا بتوانند تعامل 
کنند و به شکلي قدرت را به آنها منتقل کنند. اگر بخواهیم در رابطه این گرایش ها با غرب بیشتر 
ارتباط وجود دارد ولي این ارتباط، همیشه از نوع جذب جاسوس  توضیح دهیم باید گفت حتماً 
نیست، اصل ارتباط و تعامل فرهنگي است. البته در این تعامل بستري ایجاد مي شود که سازمان هاي 
سیاسي و جاسوسي هم مداخله کرده و شبکه سازي مي کنند. براي ایجاد یک شبکه فراگیر، غربي ها 
سعي در شبکه سازي ایدئولوژیک دارند. وابستگي این جریانات فکري مثل وابستگي عقانیت به 
دانشگاه هاي غرب است؛ غرب منافعش اقتضا مي کند که شکاف ایدئولوژیک ایجاد کند و توسط 
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نیروهایي که بالقوه مي توانند با غرب تعامل داشته و فراتر از آن غربي سازي کنند به پي ریزي شکل 
مدرن استعمار بپردازد.

 اگر چه در انتخابات ۴ نفر حضور داشتند ولی آن دو نفر هم حداکثر که بخواهیم خوشبینانه تلقي 
ادبیات کارشناسي  با  اداره کشور  ادبیاتشان در  کنیم جزء طرفداران مدرنیته اسامي هستند که 
سکواریست ها فاصله چنداني ندارد. به عنوان مثال فدرالیسم اقتصادي حرف جدیدي نیست، مدلي 
از همان نظام سرمایه داري است بندهنميخواهمبگویمکهاینافرادطرفدارانغربهستند،
ممکناستواقعاًاهلمبارزههمباشند،وليواقعيتایناستکهدرعملراهيراکهبراي
انقاباساميپيشنهادميدهند،الگوسازيوالگوبرداريازغربوادارهکشوربراساس
مدلهايآناست.البتهایننوعتفکردرانسانیكروحيهسازشکاريایجادميکند.این
راشمادردورهدفاعمقدسهمميتوانيدببينيد.آنهایيکهجنگرابهآننقطهرساندند،

سکواریستهانبودند،طرفدارانمدرنيتهاساميبودند.

 نقش مردم در انتخابت دهم
اگر بخواهیم در مورد نقش مردم در این انتخابات صحبت کنیم و به تحلیل حضور آنها را در این 
انتخابات بپردازیم باید به تحلیلمان از انقاب اسامي رجوع کنیم انقاب اسامي، جوشش حیات 
معنوي است که از نبي اکرم )ص( نشأت مي گیرد، جاري مي شود، و ظهور و طلوع آن حقیقت و 
خورشیدي است که از این افق طلوع کرده است. ما معتقدیم که آن حقیقت حتماً بر همه انحراف ها 
و از جمله جریان تجدد غالب مي شود و اگر ما هم از درگیري با تجدد کنار بکشیم، یعني انقاب 
اسامي ایران مبارزه با تجدد را کنار بگذارد، اسام این مبارزه را کنار نخواهد گذاشت! در طول این 
سه دهه نیز بدنه  ملت و رهبري نظام معتقد به حقیقت اسام بودند و پاي حقیقت اسام ایستادند 
و آرام آرام در حال عبور از جریان تجدد هستند. به تدریج مرزها شفاف مي شود و نقطه هاي اصلي 
درگیري یعني عقانیت مدرن و علوم سکوار با آموزه هاي دیني روشن تر شده و حرکت به سمت 
درگیري با علوم سکوار پیش مي رود. شما اآن متفکریني در دانشگاه  و حوزه دارید که به خوبي 
این میدان را مي شناسند و مرد این میدان هستند. مردم هم با این حرکت همراه هستند. نفس دو 
انتخابات ریاست جمهوري گذشته آن هم، بعد از دوره بازسازي و اصاحات به معناي ادامه حرکت 
انقاب است. تحلیل سکوارها و میانه روها این بود که اصولگرایان )به معناي کساني که معتقد به 
اسام انقابي هستند(، طرفدار جدي ندارند؛ مي گفتند که هفت و یا هشت میلیون طرفدار دارند و 
اگر رأي هاي خاکستري بیایند حتماً سکوارها برنده هستند. اما در این دو دوره معادله کامًا عوض 
شد و معلوم شد که علّت اینکه در آن دو دوره به ظاهر سکواریست ها برنده شدند این بوده است که 
در مقابل آنها کاندیدایي که شعار اصلي انقاب یعني جریان سوم را بدهد نبود و کسي که از اندیشه 
تمدن اسامي دفاع کند نبود. من مطمئنم که اگر در همین دوره هم کسي غیر از آقاي احمدي 
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نژاد مي آمد که مي خواست میانه رو باشد، حتماً آنها رأي مي آوردند. هرگاهچالشبينانقاب
بشود، سکواریستها و اسامي مدرنيته طرفداران چالش به تبدیل تجدد، جریان و
سکواریستهابرندهخواهندشدولياگرچالشرابهنقطهاصليخودشبرگردانيدو
یكطرفمنادیانتمدناساميباشندوشعارعدالتاساميوتمدناساميسربدهند،

اینطرفبرندهخواهدبود.
 در این انتخابات هم این گردش نتیجه بر حسب ظاهر، فقط به خاطر حضور آقاي احمدي نژاد 
نبود بلکه شعارهاي انقاب این کار را کرد. اما شعارانقاباساميشعاراصولگرایياست.
اصولگرایيکهشعارشمدرنيتهاسامياست،ایناصولگرانيست. امام جهان را چطور به 
حرکت واداشت؟ با تعبیر جنگ پابرهنگان. امام اول جنگ گرسنگان و پا برهنگان با اشرافیت را مطرح 
کرد و بعد این را به جنگ استکبار و استضعاف تبدیل نمود و این دو را از مفهوم مارکسیستي اش 
بیرون آورد. امام مي فرمود که صاحب جواهر هم مستضعف بوده است، شیخ انصاري هم مستضعف 
بوده است و به طور کل معناي مستضعف را عوض کرد. اگر آقایان بگویند اصولگرایي یعني طرفدار 
مدرنیته اسامي، این همان اصاح طلبي است و طبیعي است که اصاح طلبها رأي مي آورند. بنده 
عرضم این است که اصًا علت اینکه در این دو دوره تحلیل ها به هم ریخته است، حضور کاندیدایي 
است که شعار تمدن اسامي را در مقیاس ریاست جمهوري سر مي دهد. مردم هم از شعار تمدن 
اسامي طرفداري کردند و شعار مدرنیته اسامي را نخواستند و اگر شما بین مدرنیته اسامي و 

شعارهاي مدرنیزاسیون مردم را مخّیر کنید ممکن است تحلیل آنها درست در بیاید!
 در مورد دوره ی دوم خرداد هم یک قسمت تحلیل این است که اصاح طلبان از نارضایتي مردم 
نسبت به مدرنیته اسامي و حزب کارگزاران خسته بودند و دنبال شعار جدیدي مي گشتند و همان ها 
موفق شدند خود را اپوزیسیون جا بزنند و در قالب شعارهاي دوپهلو مردم را فریب دهند. یعني واقعاً 
مردم از الگوي مدرنیته اسامي راضي نیستند، چون الگوي مدرنیته اسامي به اسم اسام و در اصل، 
جریان سرمایه داري است، فساد سرمایه داري در پوشش اسام است و مردم این را قبول ندارند. یعني 
پیدا شدن نوعي از اشرافي گري جدید. یقه سه سانتي ها و همه آن چیزهایي که مد شده بود را قبول 
ندارند و طبیعتاً اگر کسي آمد و شعار داد که من اینها را تغییر مي دهم، از او مي پذیرند. اما آنچه 
مردم در دوران اصاحات دیدند این بود که اصاحات نیز در همان مسیر طرفداران مدرنیته اسامي 
است با این تفاوت که کارگزاران، به بنیادهاي مذهبي حمله نمي کردند و حال آنکه این ها به بنیادهاي 
مذهبي هم حمله مي کنند و این موجب اعراض از آنها شد. اکثریت جامعه  ما به اسام معتقد است، 
معتقد به عاشوراست، هویتش عاشورایي است و نمي تواند از این هویت جدا شود و غرب و هر کس 
دیگري هر آنچه تاش براي جدا کردن این جریان از جریان مهدویت، انتظار و عاشورا انجام داده، 
موفق نبوده است. جامعه اي که در آن انتظار مفهوم دارد و عاشورا هست، هیچ وقت مدلهاي غربي 
را نمي پذیرد و در دوره هاي گذشته هم به زور بر او تحمیل کرده بودند و خودش هیج وقت با دست 
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خود آن را انتخاب نمي کند، مگر اینکه فریبش بدهند. لذا همین که یک شعار انقابي و صحیح 
این طرف پیدا شد انتخاب کردند. در انتخابات نهم ریاست جمهوري هم رفراندوم به وجود آمد. 
سکوارها کاندیداي مستقل داشتند و کاندیداي آنها هم غیر از کاندیداي طرفداران مدرنیته اسامي 
بود، ولي هیچ کدام رأي نیاوردند، در دور دوم هم که با هم و همه ی ضِد انقاب ما متحد شدند 
رأي نیاوردند. مردم هیچ کدام از این شعارها را قبول ندارند. همانطور که قبا  اشاره کردیم ممکن 
است آنها در تحلیل شکست خودشان بگویند مردم نان مي خواستند و ما خیال مي کردیم آزادي 
مي خواهند ولي تحلیل آنها غلط است، مردم نه ناني که شما مي گویید مي خواستند و نه به شیوه 
سرمایه داري و لیبرالیست ها آزادي مي خواستند، به تعبیر دیگر نه آزادي لیبرالیستي مي خواستند و 
نه نان سوسیالیستي؛ بلکه آزادي و معیشت را در سایه ي توحید، حقیقت و معنویت مي خواهند؛ در 
سایه  عاشورا و امام زمان مي خواهند؛ در سایه اسام و نبي اکرم مي خواهند؛ آن را هم نه سکوارها 
به آنها مي دهند و نه اینها که طرفدار مدرنیته اسامي هستند؛ بنده معتقدم اگر ده دوره دیگر هم با 

همین صف بندي ها انتخابات برگزار شود، باز هم شعار انقاب و تمدن اسامي رأي مي آورد. 

 فتنه ی بعد از انتخابات دهم

در مورد علت بروز فتنه و درگیری های بعد از انتخابات باید گفت متأسفانه در این درگیري صداقت 
وجود نداشت، یعني اینطور نبود که اگر یک طرف باخت، باخت را بپذیرد. دشمنان انقاب هم، سران 
فتنه را مدیریت کردند و سران جریان فتنه هم باورشان آمد که برده اند. در آن مدیریت شدن سران 
فتنه توسط غرب هم نیازي به وابسته بودن سیاسي آنها نیست، بلکه آنها مدل انقابهاي مخملي را 
دیدند، الگوبرداري کردند. براي خیانت حتي نیازي نیست که شما با جین شارپ و سوروس حتماً 
جلسه داشته باشید، همین که مدل آنها را بومي سازي مي کنند کافي است؛ همین خیانت به ملت 
است. البته از قبل زمینه سازي ایجاد مي کنند، کارناوالهاي خیاباني راه مي اندازند و بعد به دنبال 
آن ادعاي تقلب مي کنند و مردم را به خیابان ها مي کشانند، با فرض اینکه بدانند تقلب نیست، این 
خیانت به یک ملت است. امروز کسي نیست که نداند کساني که ادعاي تقلب را به سران فتنه القاء 
کردند خودشان مي دانستند ادعاي تقلب یک دروغ و توهم بیشتر نیست. اآن اسناد قطعي موجود 
است که اینها آمار سازي کردند، نظر سنجي ها را غلط القاء کردند، اطاع رساني غلط کردند در 
حالي که مي دانستند این خیانت به انقاب و ملت است و خیانتي هم نیست که قابل بخشش باشد. 
لذا پیشنهاد من در راه حل این فتنه این است که به هر طریق باید سر این زخم سوزانده شود که 
دیگر براي بار دوم این امر تکرار نشود. ما در هر یک سال به طور متوسط یک انتخابات داریم. معنا 
ندارد که اگر کسي در انتخابات باخت، بازي را به هم بزند. در غرب هم اینطوري نیست، در رقابت 
اگر کسي بنا شد بازي را به هم بزند از میدان رقابت الي اابد حذفش مي کنند. لذا بهنظرمنتنها
راهحلصحيحایناستکهآنکسانيکهاینگونهواردميدانشدندازاینرقابتحذف
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شوندوخيالهمنکنيمکهانتخاباتیكجناحيميشود،نخير!دوبارهازدلطرفداران
انقابجناحهايمختلفيپيداميشوندکمااینکهاآنميبينيددرخوداصولگراهاهم
جناحپيداشدهاست،اصولگراهایيکهبهگمانمندرحالتغييرجهتبهطرفمدرنيته
اساميهستندواصولگراهایيکهبهطرفتمدناساميجهتگيريميکنند. بسیاري 
از نقدهایي که برخي از اصول گرایان منتقد نسبت به آقاي احمدي نژاد مطرح مي کنند، صادقانه 
اقتصادي و دیني است، ولو کسي که منتقد است اهل نماز شب  لیبرالیسم  است ولي ریشه آن 
باشد )من اسم نمي برم( این دوستان متوجه نیستند که آقاي احمدي نژاد هم متوجه هستند که 
الگوي اقتصادي غرب یک الگوي منسجم تري است ولي براي ما کارآمدي ندارد. آقاي احمدي نژاد 
مي خواهند حرف جدیدي بیاورند ولو به قیمت اینکه مشکل هم ایجاد شود، ُخب بشود، این طبیعي 
است! براي عبور از عقانیت سکوار به مذهبي ممکن است مشکات بزرگ پیش آید. باید نترسید 

جلو رفت و از بحران و مشکل هم با استعانت به خداوند عبور کرد.
 این تحلیل که بخواهیم بگوییم این درگیری های بعد انتخابات به خاطر لجبازی کاندیداها و یا 
لغزش و خستگی و... است تحلیل کودکانه  حادثه است، اصل مسئله همان است که آقا در نماز جمعه 
فرمودند. اصًا در فتنه فعلي مسئله  آقاي احمدي نژاد هم مسئله ي فرعي است، ایشان در این چند 
سال که متغیر اصلي انقاب اسامي نبودند بلکه یک پرچمدارند که در سایه مقام معظم رهبري، 
شعارهاي امام را در مقیاس ریاست جمهوري دنبال مي کنند؛ رهبر هم فرمودند که گفتمان انقاب 
اسامي را احیا کردند و این معنایش این نیست که ضعف ندارند ولي جهت گیري شان جهت گیري 

صوابي بوده و حمایت رهبري از ایشان هم به همین جهت است.
این درگیري در مقیاس ملي واقع شد ولي آثارش در دنیاي اسام و به تبع در جهان ظاهر خواهد شد. 
همان طور که اشاره شد، غرب در حال شبکه سازي است و طرفداران اسام میانه رو را ساماندهي 
مي کند و این فقط در ایران نیست بلکه در کل دنیاي اسام است. از سوي دیگر، مسلمانان انقابي 
دنیا هم به خوبي مي فهمند که موضع درگیري کجاست. آنها از ما روشنتر و شفاف تر تحلیل مي کنند؛ 
مي گویند غرب مي خواهد در کشور شما کودتا کند؛ این فتنه را کودتاي مخملین غرب مي دانند. 
آنهایي که طرفدار مدرنیته اسامي و مدرنیزاسیون هستند مثل میانه روهاي داخل  ممکن است 
کشور فتنه را به اختاف انتخاباتي تحلیل کنند، این جنگ در دنیاي اسام جدي است؛ این شکاف 
ایدئولوژیک هر روز شفاف تر شده و از ایران به کل دنیاي اسام کشیده مي شود و کل مسلمان ها 
مي فهمند که نقطه  درگیري کجاست؟ اسام میانه رو با اسام انقابي در خط مشي درگیر شده 
است، و اگر بتوانیم این مسئله را خوب حل و فصل کنیم، معنایش این است که مي توانیم طرفداران 
انقاب و تمدن اسامي را در جهان آرایش مجدد بدهیم. غرب هم اگر در این فتنه موفق مي شد، با 
قدرت میانه روهاي دنیاي اسام، طرفداران انقاب اسامي و تمدن اسامي را سرکوب مي کرد. اما در 
این درگیري به فضل الهي تفکر تمدن اسامي پیروز است البته حل و فصل این مسئله نیاز به یک 
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سلسله کارهاي فراگیر و همه جانبه دارد؛ همین است که آقا بر نهضت نرم افزاري تأکید مي کردند، 
بیانات صریح ایشان در این باره که علم انساني غرب، علم سکوار است، علم ملحدانه است و مبتني 
بر مباني کفر است به این خاطر است که چالش باید تا آنجا پیش برود و لذا این چالش ادامه خواهد 
یافت، چون چالش جدي بین اسام و غرب است، چون رهبر انقاب با حمله به علوم انساني غربي 
به مشروعیت غرب حمله کرده اند، چون پایگاه مشروعیت غرب عقانیت مدرن اوست. علم سکوار 
پایگاه تقدس غرب در جهان است و اگر شما این پایگاه تقدس را در هم بشکنید، لطمه  بزرگي به آنها 
وارد کرده اید و انقاب آرام آرام وارد این میدان شده است؛ یعني شما در حال فرو ریختن تکیه گاه 

تمدن غرب هستید.
را  عقانیت  آن  کل  و  درگیر شده اید  مدرن  عقانیت  با  شما  و  است  عمیق  این جنگ، جنگي   
باید متحول کنید. یعني یک درگیري فرهنگي همه جانبه که اگر آنها بتوانند در آن میانه روها را 
ساماندهي کنند و بنیادهاي ایدئولوژیک آنها را به یک برنامه عملیاتي براي جهان اسام تبدیل کنند، 
طبیعي است حاصلش مدرن سازي و هماهنگ سازي ما با نظام جهاني و در نهایت انحال در نظام 

استکبار جهاني است.

 شکست مهمرین نرم افزار غرب در انتخابات دهم

 در این فتنه اخیر انقاب اسامي و ملت ایران یک نرم افزار مهم را شکستند و آن انقاب مخملي 
بود؛ انقاب هاي مخملین یکي از جدیدترین و بزرگترین ابزارهاي غرب است که با آن با شیوه ی 
موضع  از  مي توانند  که  مدعي هستند  دیگر  تعبیر  به  و  اقدام مي کنند  دین  علیه  بر   دموکراتیک 
دموکراسي خواهي تمامي نظام هاي دنیا را تغییر دهند. شما اگر این را شکستید یعني مدلي بر مبناي 
اسام و با حضور آگاهانه مردم ارائه دادید که توانست شورش هاي رنگي و خیاباني آنها را سرکوب 
کند، این ممکن است باعث شود که تا یک قرن نتوانند راه جدیدي براي هجمه نرم پیدا کنند و این 

دستاورد بزرگي است. 
جریان فتنه در مقیاس داخلي به وحدت ملي آسیب رساندند که بیش از آسیب به یک دولت است؛ 
در مقیاس جهاني هم بي تردید به اقتدار نظام آسیب وارد کردند و اقدامات پیش برنده  دولت را به 
یک نسبت مهار کردند؛ ولي وجود جریان هاي مختلف در درون جامعه و دنیاي اسام واقعیت دارد 
و باأخره باید شفاف سازي شود تا نیروهاي دنیاي اسامي حول پرچم تمدن اسامي جمع شوند؛ 
تا زماني که این اتفاق نیفتد امکان ادامه ی  راه نیست. به بیان دیگر با نیروهایي که میان خودشان 
اختاف ایدئولوژیک دارند ولو آن اختافات شفاف نباشد نمي شود یک هدف را تا آخر دنبال کرد، 
باید صفوف ممتاز شوند و البته من معتقدم که اکثریت دنیاي اسام بعد از شفاف سازي طرفدار 
تمدن اسامي خواهند شد و جبهه  انقاب به یک معنا جبهه  متحدتر و منسجم تري شده است که 
با ایدئولوژي شفاف شده مي خواهد راه را ادامه بدهد و این ازمه ادامه راه است. انقاب در حال 
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جراحی در بدنه انقاب اسامی است. البته این جراحي را بعضي فقط جراحي سیاسي تلقي مي کنند 
و مي گویند که قشري وابسته بودند. در حالي که فراتر از این است البته من منکر وابستگي عده اي به 
غرب نیستم و چنین مواردي هم وجود دارد و شبکه هاي وابسته به آنها نیز افشا شده اند. اما حقیقت 
این است که غرب در حال ایجاد یک جریان فرهنگي براي نابودي اسام انقابي و اسام ناب است. 
ریشه این فتنه فرهنگي است و من فکر مي کنم دستاوردهایي به دست آورده ایم که به آنچه که از 
دست داده ایم، مي ارزد. اگر بتوانیم نیروهاي انقابي دنیاي اسام را همراه کنیم و به بستري براي 
اقتدار بیشتر این تفکر انقابي در دنیاي اسام تبدیل نماییم، پایگاهي فعال براي حرکت هاي بعدي 
شکل خواهد گرفت و این پایگاه نقطه ضعفهاي دروني را که عامل نفوذ دشمن است از بین مي برد و 

بي تردید این حرکت به نفع انقاب خواهد بود. 
 اگر در بدنه ملت روشن شود که نقطه اصلي درگیري کجا بوده و هست، راحت ترین بخشی که 
وظیفه  خودشان را انجام مي دهند و دوباره به موضع دفاع از اسام برمي گردند بخشي از همین مردم 
هستند که اشتباه کردند و این اتفاق تا اآن هم افتاده است و شما در جمعیت عاشورائیان حماسه 9 
دي بي تردید سبزها را هم درون این تظاهرات و به نفع تشیع و عاشورا مي بینید و این همان نقطه ي 
شکست جریان فتنه است. وظیفه جدي دیگري که بر عهدة انقاب اسامي است شبکه سازي و 
شفاف نمودن مرزهاي فکری خود با دو جریان مدرنیته اسامي و سکواریست هاي مسلمان است 
که در ادامه به جریانات میانه رو و سکوار پیوند مي خورند. جدي گرفتن بحث انقاب فرهنگي است 
که کار نخبگان است. در قدم بعد طرفداران انقاب اسامي باید روي انقاب فرهنگی، تولید علم 
دیني و عقانیت دیني سرمایه گذاري کنند. باید عقانیت جدیدي را متناسب با مرزهاي ایدئولوژیک 
خودمان طراحي کنیم. این همان گامي است که رهبر معظم انقاب از آن به بومي سازي و تولید علم 
انساني دیني تعبیر مي کنند که در ادامه تحول در کل ساختار علوم و تحول در تکنولوژي را به دنبال 
خواهد داشت. روشن است که این حرکت دراز مدت است و نباید توقع داشت که عقانیت دیني در 
کوتاه مدت تولید شود. همین که صورت مسئله روشن شده است دستاورد بزرگي است. شکل گیري 
مهندسي برخورد با دنیاي مدرن گام اول این حرکت طواني است و به نظر من همه  این چالش ها 
مقدمه  رسیدن به نقطه بسیار گران سنگي است که جامعه نخبگان درک روشني از مواجهه با تجدد 
پیدا کنند، بخصوص از آنچه که به تجدد مشروعیت بخشیده، یعني عقانیت خودبنیاد و ابزارهاي 
به ظاهر مفید اما مخرب، تصویر دقیق تري داشته باشند. شکستن این بت و ارکان مشروعیت در 
ذهن طرفداران تمدن اسامي، یعني مسلمانان و بعد موحدین عالم، اولین نقطه ي فروپاشي فرهنگي 
تمدن غربي است. بنابراین اصل، حفظ جهت گیري هاي انقاب است و در سایه آن جهتگیري ها باید 
براي کوتاه مدت، برنامه ریزي کرد. در میان مدت هم براي ایجاد تحول در مدل هاي اداره کشور به 
علت تئوریزه کردن مفهوم عدالت همراه با معنویت حرکت کرد. شیب مناسب تغییر ایجاد نمود. 
البته ممکن است تحول از تغییر در تخصیص آغاز شود ولي تئوریزه کردن عدالت اجتماعي چیزي 
است که ما باید به دنبال آن باشیم و ادبیات علمي و تخصصي متناسب با آن را هم باید ایجاد کنیم.

تمدناسامیمدرنيتهیاسامیسکواریسمموضوعگرایشها موضوعات

سی
سيا

برابر با دیکتاتوری استحکومتوایی
در چهارچوب عرف جهانی 

حکومت ایده آل اسامی استپذیرفته است

ماموریتحکومت
اسامی

نظم دهنده به روابط اجتماعی 
بر اساس علم مدرن

 سازندگی کشور بر اساس 
 عدم مخالفت قطعی با احکام 

فردی اسامی
توسعه  ی کشور بر اساس اقامه  ی کلمه توحید در 

جهان و زمینه سازی ظهور

اساس مشروعیت در اساس مشروعیت حکومتنقشمردمدرحکومت
چهارچوب احکام اسامی

زمینه ساز و شریک در اقامه  ی دین و تحقق 
اهداف حکومت

نهادهایاصلیدر
تحرکسياسی

احزاب سیاسی و محافل 
روشنفکری

احزاب سیاسی و تشکل های 
تشکل های مردمی ایمان محورغیر دولتی

ابزار تحقق بهره مندی جامعه
زمینه ساز وایت و تولّی اجتماعیابزار رفع نیازهاحداکثری

رشد فرهنگی واییرشد اقتصادیرشد اقتصادیمحورتوسعه

کم شدن فاصله با کشورهای رشد ثروت،رفاه و فن آوریشاخصتوسعه
توسعه یافته

تعالی فردی و اجتماعی

نقشدیندر
حکومتداری

نقشی ندارد)دین،صرفا به 
حوزه ی خصوصی زندگی افراد 

توجه دارد(

دین،چهارچوب حکومت 
است)احراز عدم مخالفت 

قطعی با دین،کفایت می کند(
دین،اساس حکومت است )تمام شئون حکومت 

باید بر آموزه های دین منطبق باشد(

قابل پذیرش در چهارچوب حکومت ایده آلدموکراسی
احکام اسام

 منحل شده در نظام وایی، در قالب 
مردم سااری دینی

استراتژیکاندر
تنظيمسياستخارجی

توسعه ی روابط مسالمت 
 جویانه و احترام آمیز با 

 قدرت های مسلط بین المللی 
و پذیرش شرایط و روابط 

موجود

 تنش زدایی در تنظیم روابط
 با قدرت های مستکبر جهانی 

و بازی در چهارچوب موجود

درگیری با “ظلم و کفر و الحاد” و توسعه ی حب 
و بغض الهی توأمان از طریق طرح هوشمندانه  ی 

شعارهای اساسی انقاب و تاش برای ایجاد 
موازنه جدید

همدانوهمکاران
بينالمللی

آمریکا،انگلیس و کشورهای 
توسعه یافته

همه ی حکومت ها به جز 
اسرائیل

مردم کشورها و گروه های انقابی نظیر حزب اه 
لبنان،سوریه،برخی کشورهای جنبش عدم تعهد 
و آمریکای اتین)مؤمنین،مسلمین،موحدین و 

مستضعفین(

بازیگرانبينالمللی
دارایاولویتدر

برقراریواستحکام
روابط

قدرت های مسلط جهانی، 
بویژه اعضای دائم شورای 

امنیت
قدرت های مسلط جهانی و 
دولت های در حال توسعه

ملت ها،گروه ها و دولت های تحول خواه و متعرض 
به سلطه  ی جهانی نظام استکبار



گفتاری از حجه ااسام میرباقری در تبین گفتان های سکواریزاسیون، مدرنتیه ی اسامی و مدن اسامی

28

تمدناسامیمدرنيتهیاسامیسکواریسمموضوعگرایشها موضوعات

سی
سيا

برابر با دیکتاتوری استحکومتوایی
در چهارچوب عرف جهانی 

حکومت ایده آل اسامی استپذیرفته است

ماموریتحکومت
اسامی

نظم دهنده به روابط اجتماعی 
بر اساس علم مدرن

 سازندگی کشور بر اساس 
 عدم مخالفت قطعی با احکام 

فردی اسامی
توسعه  ی کشور بر اساس اقامه  ی کلمه توحید در 

جهان و زمینه سازی ظهور

اساس مشروعیت در اساس مشروعیت حکومتنقشمردمدرحکومت
چهارچوب احکام اسامی

زمینه ساز و شریک در اقامه  ی دین و تحقق 
اهداف حکومت

نهادهایاصلیدر
تحرکسياسی

احزاب سیاسی و محافل 
روشنفکری

احزاب سیاسی و تشکل های 
تشکل های مردمی ایمان محورغیر دولتی

ابزار تحقق بهره مندی جامعه
زمینه ساز وایت و تولّی اجتماعیابزار رفع نیازهاحداکثری

رشد فرهنگی واییرشد اقتصادیرشد اقتصادیمحورتوسعه

کم شدن فاصله با کشورهای رشد ثروت،رفاه و فن آوریشاخصتوسعه
توسعه یافته

تعالی فردی و اجتماعی

نقشدیندر
حکومتداری

نقشی ندارد)دین،صرفا به 
حوزه ی خصوصی زندگی افراد 

توجه دارد(

دین،چهارچوب حکومت 
است)احراز عدم مخالفت 

قطعی با دین،کفایت می کند(
دین،اساس حکومت است )تمام شئون حکومت 

باید بر آموزه های دین منطبق باشد(

قابل پذیرش در چهارچوب حکومت ایده آلدموکراسی
احکام اسام

 منحل شده در نظام وایی، در قالب 
مردم سااری دینی

استراتژیکاندر
تنظيمسياستخارجی

توسعه ی روابط مسالمت 
 جویانه و احترام آمیز با 

 قدرت های مسلط بین المللی 
و پذیرش شرایط و روابط 

موجود

 تنش زدایی در تنظیم روابط
 با قدرت های مستکبر جهانی 

و بازی در چهارچوب موجود

درگیری با “ظلم و کفر و الحاد” و توسعه ی حب 
و بغض الهی توأمان از طریق طرح هوشمندانه  ی 

شعارهای اساسی انقاب و تاش برای ایجاد 
موازنه جدید

همدانوهمکاران
بينالمللی

آمریکا،انگلیس و کشورهای 
توسعه یافته

همه ی حکومت ها به جز 
اسرائیل

مردم کشورها و گروه های انقابی نظیر حزب اه 
لبنان،سوریه،برخی کشورهای جنبش عدم تعهد 
و آمریکای اتین)مؤمنین،مسلمین،موحدین و 

مستضعفین(

بازیگرانبينالمللی
دارایاولویتدر

برقراریواستحکام
روابط

قدرت های مسلط جهانی، 
بویژه اعضای دائم شورای 

امنیت
قدرت های مسلط جهانی و 
دولت های در حال توسعه

ملت ها،گروه ها و دولت های تحول خواه و متعرض 
به سلطه  ی جهانی نظام استکبار



تقابل سه گفتان در اداره کشور

29

گرایشها
تمدنسامیمدرنيتهاسامیسکواریسمموضوع موضوعات

گی
رهن

ف

دین فقط چارچوب ها را معین حداقلینگاهبهدین
حداکثریمی کند

تحليلماهيتوماموریت
انقاباسامی

حرکت ملی برای عمرانی و 
 آبادانی کشور؛ ایران آباد 

براساس تعریف تمدن غربی

حرکتی ملی برای آبادانی و 
 کمک محدود به برخی 

کشورها؛ ساخت ژاپن اسامی

حرکت انقابی جهانی برای 
بازگشت انسانیت، معنویت و دین 

توحیدی؛ ایجاد پایگاه تحول 
تمدن اسامی

نزول و اقامه  ی دین جدید الهیتحول ابزارتحول ابزارمحورتحولتاریخ

مجموعه نگر ) عدم امکان رویکرددرتمدنشناسی
تجزیه  ی محصوات تمدنی(

تجزیه نگر)امکان تجزیه  ی 
محصوات تمدنی(

 مجموعه نگر )عدم امکان 
تجزیه  ی محصوات تمدنی(

نگاهبهتمدنغربو
رویکرددربرابرآن

 منفعل
 نگاه مجموعه نگر)کلیت خوب(

نیمه فّعال
  نگاه تجزیه گرا )تفکیک 

خوب و بد(
فّعال

 نگاه مجموعه نگر )کلیت بد(

اقامهیدینبوسيله
حکومت
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اعتبارات مادی مثل سرمایه، پشتوانهیپولاعتباری
قدرت و ...

اعتبارات مادی مثل سرمایه، 
قدرت و ...

پول حقیقی است نه اعتباری

الگویارزشگذاریکاا
بازار آزاد یا تصرفات دولتی بازار آزاد بر اساس اصالت سرمایهوخدمات

محدود
بازار اسامی بدون ریاء، احتکار، 

تبانی و ...

شرکت های بزرگ با پشتیبانی نهادرشداقتصادی
بانک ربوی

شرکت های بزرگ با پشتیبانی 
بانک موجود

شرکت های کوچک و متوسط با 
سرمایه های واقعی مردمی

 نرخ متفاوت سود پول در عاملتنظيماقتصادی
معامات بانکی

نرخ های متفاوت سود و پول 
در معامات بانکی و سرمایه 

گذاری های دولتی

رقابت آزاد شرکت های مردمی 
در محیطی خالی از معامات و 

تعامات نا مشروع

 بازه  ی زمانی تولید و گسترش بازهیبلندترینبرنامه
مهم ترین ابزار

بازه ی زمانی تولید و 
گسترش مهم ترین ابزار

 بازه ی زمانی همگانی و 
ملکه شدن مهم ترین اخاق



گفتاری از حجه ااسام میرباقری در تبین گفتان های سکواریزاسیون، مدرنتیه ی اسامی و مدن اسامی
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گرایشها
تمدناسامیمدرنيتهاسامیسکواریسمموضوع

موضوعات

دی
صا

اقت

نسبتعدالتوتوسعه
 تعریف عدالت ذیل تعریف 

توسعه  ی غربی )بی معنایی  و  
توتولوژیک شدن مفهوم عدالت(

بهره گیری از انواع مکمل و 
مسّکن برای سازگاری تعریف 

عدالت با توسعه  ی غربی

تعریف عدالت بر اساس آموزه های 
دینی) توسعه  ی اسامی،تنها راه 

تحقق عدالت(

کانتریندستهبندیدر
فرهنگ، سیاست، اقتصادصنعت،کشاورزی، خدماتصنعت،کشاورزی، خدماتالگویبرنامهیتوسعه

طبقهیاجتماعیاولویت
داردربرآوردننيازها

طبقه  ی سرمایه دار؛ به دلیل 
وابستگی توسعه  ی اقتصادی به 

رضایت مندی آن ها

طبقه ی متوسط)اکثریت 
جمعیتی( و سرمایه  دار؛ به 

دلیل وابستگی امنیت جامعه 
و توسعه ی اقتصادی به 

رضایتمندی آن ها

طبقه  ی محروم و مستضعف و 
متوسط؛ به دلیل ولی نعمت بودن 

آن ها نسبت به کشور و حاکمان

ایجاد زمینه و شرایط رشد بهره مندی متناسب با سرمایهبهره مندی متناسب با سرمایهعدالتاقتصادی
اقتصادی مناسب برای همه

کشامندی نیاز و ارضای نیاز کشامندی نیاز و ارضای نیاز مادیعاملمحّرکانسانی
مادی

 عبادت دیدن »کار و خدمت به 
دین و مردم«

اعتبارات مادی مثل سرمایه، پشتوانهیپولاعتباری
قدرت و ...

اعتبارات مادی مثل سرمایه، 
قدرت و ...

پول حقیقی است نه اعتباری

الگویارزشگذاریکاا
بازار آزاد یا تصرفات دولتی بازار آزاد بر اساس اصالت سرمایهوخدمات

محدود
بازار اسامی بدون ریاء، احتکار، 

تبانی و ...

شرکت های بزرگ با پشتیبانی نهادرشداقتصادی
بانک ربوی

شرکت های بزرگ با پشتیبانی 
بانک موجود

شرکت های کوچک و متوسط با 
سرمایه های واقعی مردمی

 نرخ متفاوت سود پول در عاملتنظيماقتصادی
معامات بانکی

نرخ های متفاوت سود و پول 
در معامات بانکی و سرمایه 

گذاری های دولتی

رقابت آزاد شرکت های مردمی 
در محیطی خالی از معامات و 

تعامات نا مشروع

 بازه  ی زمانی تولید و گسترش بازهیبلندترینبرنامه
مهم ترین ابزار

بازه ی زمانی تولید و 
گسترش مهم ترین ابزار

 بازه ی زمانی همگانی و 
ملکه شدن مهم ترین اخاق



در یک نگاه کان، سه قرائت از اسام در بین مسلان ها وجود 
دارد كه عبارتند از:

البته در دنياي اسام طرفداران زیادی  1- قرائت سکواریست ها  كه 
ندارد.

ااقل  یا  تجدد  كه  هستند  کسانی  اسامی،  مدرنیته ي  طرفداران   -2
وجه هایی از تجدد را قبول دارند، اما آن را فاقد یک اخاق و معنویت 
قابل قبول می دانند و می خواهند ترکیبی از معنویت و اخاق اسامی 
با دست آوردهای تجدد بسازند. ایده آلی که اين گروه برای دنیای اسام 
ارائه می دهد ایجاد یک ژاپن اسامی است که پیرفت و توسعه ی ژاپن 

را توأم با اخاق و معنویت اسامی داشته باشد.
جریان  با  متایز  مدنیتی  به  معتقد  که  اسامی  مدن  طرفداران   -3
تجددند و مدعی  هستند که اسام می تواند مدن جدیدی را مبتنی بر 
فرهنگ، معنویت، اخاق و ایدئولوژی اسام بنا گذارد. امام رضوان الله 

تعالی علیه و رهر بزرگوار انقاب اسامی، پرچمدار اين تفکر هستند.








